
 



Boem@  9 / 2013 2 

BOEM@ 
Live Literature 

septembrie 2013 (Anul V) Nr. 9 (55) - 40 pagini 

ISSN 2066-0154 
Apare sub egida ASPRA 

Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice  
Editor: S.C. InfoRapArt Galaţi - Editura InfoRapArt 

 

9 / 2013 
 COLEGIUL DE REDACŢIE 

 

Director:                   Petre Rău 
 

Redactor-şef online:   Mihail Gălăţanu 

Redactor şef adjunct: Victor Cilincă 
 

Redactori:  Paul Sân-Petru, Coriolan Păunescu, 

Saint-Simon Ajarescu,   Constantin Oancă,    

A. G. Secară,   Dimitrie Lupu,   Patricia Lidia,   

Cristina Roşu,  Cosmina Cosma 
 

Grafică:               Elena-Liliana Fluture 

Tehnoredactare:  Daniela Neculai 
 

Colaboratori:     
Maria Timuc (Bucureşti), Luca Cipolla (Italia), 

Adalbert Gyuris (Germania), Melania Cuc 

(Bistriţa), Tănase Caraşca (Tulcea) 

 

Revista literară BOEMA o puteţi citi şi pe site-ul 
www.boema.inforapart.ro 

actualizat permanent de: InfoRapArt 

Email: boema@inforapart.ro,   

         petrerau@yahoo.com 

Telefon:  0726 337376,   0336 800313  

ADRESA REDACŢIEI:  Str. Cloşca, Nr. 1, 

Bloc PS11, Sc. 8, Ap. 186, Galaţi, 800324 
 

Abonamente:  boema@inforapart.ro, tel: 0726 337376 
 

    

În numele libertăţii absolute de exprimare, autorii răspund în 
mod direct de conţinutul materialelor publicate. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Literatură  şi  Artă 

DIN CUPRINS 
 

Poezie: Tudor Gheorghe Calotescu (p.6), Grigore Grigore 

(p.8), Simona Şerban (p.15), Cristian Ovidiu Dinică (p.27), 

Elena Netcu (p.28), Mihaela Oancea (p.30), Marin Moscu 

(p.34), Lusiana Drăguşin (p.35), Vasile Simon (p.37) 
 

 

Proză: Ileana Todoran: Examen cu Big Brother (p.3), Liliana 

Tirel: Iadul oamenilor (p.19), Liviu Chifane: Prima oră (p.23) / 

Războaiele Anei (p.24), Nicolette Orghidan: O mână, o privire 

(p.29) 
 

 

Cronică de carte: Nicolae Băciuţ: Portret al artistului la tine-

reţe fără bătrâneţe - Melania Cuc, “Mersul pe apă” (p.18), 

Gheorghe A. Stroia: Timpul (viaţa) trecea… în felii de tort sau 

O altă abordare a eposului de dragoste (p.21), Dumitru Anghel: 

Papagalul şi revoluţia, de Valentin Popa (p.32) 
 

 

Note de lectură: Cosmina Cosma: O viziune asupra ideii de 

roman (p.7), Ion Tutunea-Hercinicul: În armură de cuvinte 

(p.9), Melania Cuc: Frumuseţea versului argumentat / Menuţ 

Maximinian şi “Muchia malului” (p.10), Ionel Bota: Un nou 

roman al lui Gheorghe Zincescu (p.11), Olimpiu Vladimirov: 

Oameni, locuri şi destine (p.13) 
 

 

Aforisme: Ionuţ Caragea: Din ciclul “Sindromul nemuririi” 

(p.16) 
 

 

Debut: Elise Bast: Ace, perfuzoare, chiurete (proză) (p.31) 
 

 

Pictură: Constanţa Abălaşei-Donosă: Acuarele (p.17) 
 

 

Istorie: Tudose Tatu: Părintele Comisiei Europene a Dunării, 

Charles Cunningham (II) (p.36) 
 

 

Eveniment: Antonia Bodea: Sub semnul “Din suflet prin Cu-

vânt” - lansare de carte (p.38) 
 

 

Cărţi: Redacţia: Cărţi sosite la redacţie (p.39) 
 

 

 

 

 

Grafică: 
Coperta I: Vladimir Kush - Tide of time 

Coperta a IV-a: Claude Monet - Camille in the Garden at 

Argenteuil 

Interior:  Roland Florin Voinescu - Foto 

www.boema.inforapart.ro 

mailto:boema@inforapart.ro
mailto:petrerau@yahoo.com
mailto:boema@inforapart.ro


Boem@  9 / 2013 3 

                                                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ileana TODORAN 
 

EXAMEN CU BIG BROTHER 
 

Reluarea activităţii didactice universitare (după o 
pauză de 7 ani), mi-a adus multe satisfuckţii: cheltuieli de 
două ori cât veniturile, ”muncă patriotică”, normă dublă 
(cine mai vrea să se aventureze în aşa ceva?), mediu 
intelectual elevat, stimulativ... de ”copy-paste”. Singura 
motivaţie reală: ”copiii” (fie ei şi ăia de la FR la vreo 40-50 
de ani, unii deja cu chelie). În câteva luni, reuşim să 
comunicăm, să construim o relaţie, să evoluăm împreună 
personal şi profesional. Ce nu fac eu pentru ”copiii” mei şi 
ei pentru mine? Oscilez între imaginea de soră mai mare, 
în blugi şi cu rucsăcel şi cea de mămică protectoare. Şi 
mă simt iubită. 

Şi iată că vine marea confruntare: sesiunea. Corectez 
lucrările şi simt că plonjez în plin Orwell, ”1984”: a=da, 
b=nu, c=nu se ştie, d=toate. Mulţi bifează a, b, d sau cel 
puţin a, b. PRO TV e canal public sau, în cel mai fericit 
caz, de ştiri şi comunicarea mediatică e directă. Preluat în 
serie. În obişnuitul sistem ”copy-paste”. Principiul non-
contradicţiei? Nu se aplică. Aici e valabilă doar logica lui 
Big Brother: 2+2 fac 5, nu 4 şi toată lumea trebuie să 
creadă asta, altfel nu-l iubeşti pe Big Brother. M-am întors 
în ”Camera 101”, camera torturilor personalizate şi cărora 
nu le poţi rezista? Se pare că da. O’Brien, nu e nevoie să 
pui şobolani pe mine ca pe Winston în ”1984”, e suficient 
să-mi arăţi câteva lucrări! 

Haos, confuzie, spălare pe creier, ”copy-paste” la 
greu, tupeu de şmecheri. O lume de non-valori şi impos-
tură. Copiii nici măcar nu pot fi condamnaţi, ei sunt 
produsul sistemului. Până şi 2+2=5 al lui O’Brien din 
”1984” al lui Orwell pare de bun simţ. ”Idiocracy”? ”M-a 
învins sistemul” ca pe Milică, mai ştiţi, era odată un 
preşedinte numit Milică şi poreclit ”Ţapu’”? O’Brien îmi tot 
spune: ”2+2 fac 5, 10, cât vrem noi. Trebuie să crezi asta, 
nu doar să fii de acord. Şi trebuie să-l iubeşti pe Big 
Brother”. Îmi suflu şuviţa (ăsta e un exerciţiu de relaxare 
pe care l-am învăţat mai demult de la o colegă). Ce să 
spui când n-ai nimic de spus? ”Supercalifragilisticex-
pialidocious” ca-n ”Mary Poppins”? Sau poate ”Pneumo-
noultramicroscopicsilicovolcaniconioză”, asta din ”Ro-
botzi”. Suflă şuviţa! Dar nu mai funcţionează. Mă sufoc. O 
gură de aer! Sau de fum! Prea puţine cuvinte, limbaj prea 
standardizat, conexiuni prea absurde şi stereotipice ca să 
poţi gândi. ”Newspeek”. Hello! ”Is there anybody out 
there?” Voi fi în curând ”comfortably numb” ca-n Pink 
Floyd, ”The Wall”, anesteziată ori poate în comă, fără să-
mi mai pese? Deja se strecoară confuzia, încep să 
calculez 2+2=5 sau 10 sau să spun alfabetul ”k, d, a...”? 
Nu, nu sunt toate la fel şi 2+2=4, o să-i demonstrez asta 
lui O’Brien. Şi o să corectez în aşa fel încât să promovez 
coerenţa şi originalitatea, să fac departajare, să se vadă  

 

diferenţa. Şi dacă sunt toate la fel şi pretutindeni 
guvernează aceeaşi logică a absurdului? Ce dacă? 
Cel puţin eu nu sunt la fel. Încă mai gândesc. Încă 
mai simt. Iubire faţă de Big Brother? Nu, nu încă. 
Singură în faţa Zidului, aşteptând să fiu strivită? 
”Crazy” - ”showing feelings of an almost human 
nature”... Îmi aştept verdictul, ştiu că sunt vinovată. 
M-am născut vinovată. ”Natural born... crazy and 
guilty”. Ştiu că vrei să mă ajuţi, O’Brien, să ajuţi un 
biet suflet tulburat să găsească şi el calea, dar mai 
bine, lasă-mă! Nu vreau liniştea şi fericirea ta. 
Condamnată la fericire?  

Îmi spui să merg pe stradă şi să mă uit în jurul 
meu. O lume colcăind de Zombie cu ”smiling faces”, 
alergând bezmetic, într-o mişcare browniană. ”Smi-
ling faces” simpatice, prietenoase chiar, în cazul în 
care nu se calcă în picioare la metrou sau la reduceri 
la Black Friday. Vrei să mă transformi într-un Zombie 
cu ”smiling face”? Nu, merci. La 85%, dacă le dai jos 
masca, nu o să găseşti nimic. Nu mai există nimic. 
Doar vidul. Şi mai sunt vreo 5% faţă de care e mai 
bine să păstrezi distanţa pentru că, dacă le arunci 
masca, o să vezi ”Potretul lui Dorian Gray”. Monştri – 
dictatori, tirani, şefi... Dar stai, încerci să mă zăpă-
ceşti, 85% + 5% nu fac 100%, ci doar 90%! Unde 
sunt ceilalţi 10%? Ăia gen ”votanţii” lui Nicuşor Dan 
care vroiau o schimbare? Sunt în ”Camera 101” şi 
ei? Nu, nu toţi. Pe unii îi pot vedea încă pe stradă. 
Ce ciudat, lor nu trebuie să le dai jos masca de ”smi-
ling face”. Pentru simplul fapt că ei nu poartă mască. 
Nu au nevoie şi nici nu vor. Ei arată uman: au ochi, 
nas, gură, păr. Ei simt. Ei gândesc. Sunt frumoşi. Li-
beri. Puternici. ”Unchained”. Fără lanţuri, chiar dacă 
se află în ”Camera 101”. Vreau să fiu unul dintre ei. 

Nu îl iubesc pe Big Brother, O’Brien. Nici măcar 
nu sunt anti-sistem, ci pro-sistem: pentru unul în 
care să existe un pic de ordine, o ierarhie cât de cât 
corectă, respect pentru diferenţă şi unde să se aplice 
logica normalităţii. Unde 2+2=4. Pentru asta lupt în 
continuare, cu toate forţele mele. Nu eu sunt, de 
fapt, anti-sistem, ci tu, O’Brien şi toţi ca tine. M-am 
săturat de căcat. Vorba lu` Băse, pot înghiţi broaşte 
râioase, dar nu şi porcu’! 

Time out, O’Brien! Ştii ce? Nu eu trebuie să mă 
schimb, ci tu, tu şi sistemul tău! Sunt altfel şi ăsta nu 
e un delict. Nu-mi pare rău. Dimpotrivă. Iar asta cre-
ează măcar o mică breşă în sistem, ”in the Wall”.  De 
o săptămână mă ţii aici ca să te delectezi cu urletele 
mele. Vrei urlete? O să-ţi dau! Strigăte de luptă! 
”Here comes revolution / time for retribution”. Nu tre-
buie doar să mă apăr, ci şi să atac. Nu doar că nu o 
să cedez, dar îmi voi rupe lanţurile şi voi declanşa o 
revoluţie. Mă uit la lucrările corectate: fii atent, canti-
tativ, ai câştigat tu, O’Brien cu sistemul tău, dar cali-
tativ eu. I-am găsit pe cei 10%. Cei care sunt altfel. 

Acum sunt liberă. Sunt eu însămi. Mai puter-
nică. Fericită. Renăscută.  

Dar fericirea nu durează. După câteva zile, sunt 
chemată să trec notele în catalog. Nici n-apuc să 
deschid primul catalog, că aud o şoaptă insinuantă: 
”Pi….” O fi vorba de ”Viaţa lui Pi”. Şoapta se repetă, 
conturându-se tot mai clar: ”pilele, pilele, pilele”.  

 

(continuare în pag. 4) 
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ştiu, eu nu prea am spus minciuni: o să mă bâlbâi, o 
să mă înroşesc, o să tremur. Nu pot să am şi eu un 
pic de sânge rece? Exclus, eu sunt foarte ”nevricoa-
să”. Nu-i nimic, am să mă prefac că am, poate merge.   
 Miercuri - ziua cea mare a confruntării. Pregătită? 
Eu una am o tendinţă fatală de a spune da, orice s-ar 
întâmpla: nu pot să refuz. Ei, voi lupta să-mi înving 
această tendinţă, poate că reuşesc să spun NU. Mă 
duc la secretariat. Mi s-au cam tăiat picioarele. Prima 
oară când bat la uşă, e închis. Răsuflu uşurată. Mă 
mai plimb un pic şi fumez o ţigară. Apoi încep să mă 
enervez: ia te uită, mă mai ţine şi la uşă! Nu aveam 
ceva de rezolvat? Foarte urgent. Sufletul meu arde în 
flăcările infernului, acum, nu în viaţa cealaltă. Dumne-
zeu poate mă iartă, dar eu nu. Brusc, simt o nevoie 
acută de a rezolva totul imediat, orice s-ar întâmpla. 
Mă întorc la secretariat, ciocănesc... E deschis. Intru 
cu o faţă probabil congestionată şi paşi cam nesiguri, 
zâmbesc stupid şi-o rog pe secretară să-mi dea cata-
loagele ca să verific notele. Şi ce dacă par emoţio-
nată? E firesc, poate crede că mi-e teamă că am gre-
şit ceva, sunt doar la început. De fapt, chiar am greşit 
şi abia aştept să corectez eroarea. Vreau să fac asta 
acum! Dacă nu mi le dă, îi sparg dulapul. Culmea, 
secretara nu pare prea surprinsă ori bănuitoare, îmi dă 
cataloagele, iar eu le înşfac, scot pixul cu gumă (cu 
care am scris notele) şi, uitându-mă pe listă, mă apuc 
să şterg repede, cu furie, notele fantomelor. În maxim 
5 minute, predau cataloagele, zâmbind la fel de stupid 
şi-o şterg. Zâmbet de ”smiling face”. Dar în spatele 
măştii, începe să se contureze o faţă umană.  
 Mă duc imediat să informez conducerea despre 
tot ce s-a întâmplat şi despre intenţia fermă de a nu 
mai face alte compromisuri. Fermă...? Pot să spun 
NU? Şi dacă da, pentru cât timp? Să vedem. Intru în 
birou la decanat şi anunţ, destul de hotărâtă pentru 
început, că am fost şocată de modul de examinare şi 
de notare al fantomelor. M-am simţit atât de vinovată 
că am dat note false încât le-am şters. Nu sunt 
dispusă să mai fac nicio modificare de note şi, dacă mi 
se mai cere asta, îmi dau demisia pe loc. Demisia cu o 
zi înainte de titularizare! Cu atât mai bine. Urmează un 
discurs lung şi obositor (de circa trei ore), câteva 
propoziţii şi fraze standardizate, repetate la nesfârşit 
(”Newspeak”), pe care le anticipasem deja, iar vocea 
mea se izbeşte de Zid şi se întoarce ecoul: crezi în 
poveşti, aşa e peste tot, asta e România, ce e corect 
pe lumea asta, aşa e la început, trebuie să te 
adaptezi, asta ne învaţă şi sociologia, o să te 
obişnuieşti, fantomele plătesc taxe, chiar dacă tu 
poate crezi că au prezentat certificatul de deces la 
înscriere, au dispărut apoi şi ne bântuie doar în cazul 
în care au rămas cu restanţă, cadrele aduc şi ele 
cunoştinţe, suntem oameni, ne ajutăm, aşa e colegial, 
nu spui niciodată NU.   
 La un moment dat, intră în discuţie (vorba vine 
”discuţie”, că urla şi făcea spume la gură) secretara, 
tremurând de furie şi fluturându-mi în faţă cataloagele. 
Le-ai făcut varză, ţi-ai bătut joc, se vede ştersătura, le 
treci imediat cum au fost pilelor, notele au fost 
înregistrate deja, iar pe celelalte le faci de la 8 în sus. 
”Let me hear you scream like you want it!” Pe măsură  

 

(continuare în pag. 5) 

 

(urmare din pag. 3) 
 

Arunc o privire absolut uluită, aşa că secretara îmi spune 
din nou: ”Pilele. Să trecem pilele”. Întreb cu vocea 
întretăiată ce-nseamnă asta. Mi se explică că pilele sunt 
protejaţii diverselor cadre didactice: din anul I (zi şi FR) 
până la master, studenţi-fantomă care nu vin la niciun 
curs şi la niciun seminar. Ba mai mult: la niciun examen, 
la nicio materie. Suprinzător, fantomele trebuie să ia 10, 9, 
hai, mă rog, minim 8, deci, mai mult decât colegii lor care 
s-au prezentat la ore şi la examen. Altfel ne bântuie. Este 
halucinant, îl depăşeşte chiar şi pe Caragiale: acolo, ”loa-
zele” de ”familie bună” veneau măcar la examen şi se 
mulţumeau cu o notă de trecere. Logica lui Big Brother, a 
lui O’Brien, de ”2+2=5” pare iar ceva mai rezonabilă, 
acum 0=10. Şi mai spunea cineva că ex nihilo nihil? Dim-
potrivă, 0=10. Dar de ce întreb eu atâtea? Nimeni n-a 
întrebat nimic mai înainte, pur şi simplu le dăm note. Aşa 
face toată lumea, aşa e la particulară. Sunt atât de şocată, 
că rămân paralizată, incapabilă de vreo reacţie. Nu mai 
întreb nimic, pur şi simplu iau pixul şi trec ”8”, la primul 
nume menţionat. O fi doar unul. Aiurea, numai la master 
sunt vreo 5. După notarea pilelor-fantomă, trec la studenţii 
obişnuiţi, apoi predau cataloagele. Pot să plec? Nu, nu e 
bine. Trebuie să rescriu toate notele: sunt cam mici la 
master, de preferinţă trebuie să fie de 9 şi 10, oricum de la 
8 în sus. Rămân din nou cu gura căscată: să modific un 
catalog întreg?! Am înghiţit nişte broaşte râioase, dar nu şi 
porcu’, nu mai modific nimic, voi vorbi cu domnul decan 
săptămâna viitoare. 

Ce frumos, fantomele astea o să termine anul I, apoi 
anul II, anul III, masterul şi doctoratul. Toate mediile lor o 
să fie de 10. Şi eu am semnat pentru notele lor. Ăştia vor 
fi viitori premieri ”copy-paste” creaţi într-adevăr de sistem, 
dar şi de mine. N-o să mi-o iert niciodată. Şi asta numai 
pentru că am fost prea şocată ca să reacţionez. În niciun 
caz nu trebuie să accept alte modificări ori alte note din 
burtă. Dacă ”aşa fac toţi” sau ”asta e România”, nu 
înseamnă automat că aşa e normal. ”Obişnuit” nu e totuna 
cu ”normal”.  
 Interesant, aici, la şcoală, încă mai bântuie fantoma 
comunismului: uniformizare de tip comunist (note de la 8 
în sus), proprietate la comun (”copy-paste”, ”cursul tău e 
şi al meu”), note la comun (cele acordate, chipurile, de mi-
ne sunt şi ale secretarei ori ale altui prof), ”minciuna orga-
nizată” (de la ”merge şi aşa” şi ”ne facem că” la studenţi-
fantomă, cursuri-fantomă, examinare-fantomă, plus lăuda-
rea ”măreţelor realizări”) şi ”munca patriotică”. Cum lupţi 
cu diavolul comunist? Steinhardt recomanda să-i vorbeşti 
pe limba lui şi să foloseşti chiar armele lui (minciună, şan-
taj etc.) la nevoie, altfel nu înţelege. Şi să lupţi cu pasiune 
şi dăruire, până la capăt. Dacă eşti singur împotriva tutu-
ror şi eşti atacat, lupţi. Dacă pierzi o bătălie, îi sfidezi. Da-
că eşti încolţit, ataci cu furie. Şi savurezi plăcerea luptei. 
Asta, de fapt, era a treia strategie de rezistenţă la totalita-
rism, propusă în ”Jurnalul fericirii”, cea a luptei (Churchill, 
Bukovski). Pe Churchill îl ”întinerea” al doilea război 
mondial, iar Bukovski ardea de nerăbdare să se confrunte 
cu anchetatorii KGB. Puţine forţe, inegalitate de forţe... păi 
tocmai asta mă stimulează. Cred că sunt pe drumul cel 
bun. Mai întâi, să încerc să repar notele fantomelor şi apoi 
să nu mai accept nicio concesie. Dacă aş lua pur şi simplu 
cataloagele şi aş şterge notele? Durează doar câteva 
minute. Şi ce să spun? Daţi-mi catalogul să şterg notele 
alea de căcat... Dar dacă le cer doar pentru verificare? Nu 
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(urmare din pag. 4) 
 

ce strigi mai tare, faţa îţi devine tot mai întunecată şi mai 
schimonosită, iar eu încep să mă luminez, să mă calmez 
relativ, să-mi pun ordine în gânduri şi să fiu tot mai sigură 
de deciziile mele. N-ai decât să ţipi şi să te agiţi. Refuz să 
mai fac vreo modificare sau să trec vreo notă falsă. Iar 
pilele să vină la examen şi o să vedem ce note iau. De 
unde să ştiu dinainte cât merită, sunt paranormală? Eu nu 
sunt, dar tu poate că da, din moment ce tu comunici cu 
fantomele. Vai, ce pretenţii ai, nimeni nu cere aşa ceva, 
pilele nu vin la examen! Cum aşa, ei nu o să vină nicio-
dată la un examen? Asta nu e problema ta! Nu e proble-
ma ta! Nu e problema mea dacă vin sau nu la examen? 
Cine le dă note, tu, secretara? Conducerea intervine 
pentru a o calma pe secretară, se acceptă pe moment 
lăsarea notelor la master aşa cum sunt, dacă nu se pot 
înţelege cu nebuna. Ştiam şi asta, ”crazy...”. Oops, 
fantomele tot nu au note, aici e o problemă care arde, aşa 
că mi se propune concesia supremă: să-mi trimită referate 
pe mail sau să mi le dea secretara, iar eu să le dau 8, că 
notele au fost afişate, oricum, pe net. Cum aşa? Ceilalţi au 
dat examen scris cu mine de faţă, într-un interval de timp 
de... şi fără suport de curs. E echitabil? Şi ştiu eu cine a 
făcut referatele? Refuz şi varianta asta: nu pot să dau no-
te decât dacă vin la examen la fel ca şi colegii, în acest 
caz, nu ştiu ce note vor lua, depinde de ei, notele sunt de 
la 1 la 10. Nu se poate? Bine, îmi scriu demisia. Gata. 
 Incredibil, am spus NU trei ore la rând, fără întreru-
pere. Cred că m-am mai maturizat: adică am crescut de la 
2 ani şi 7 luni la 2 ani şi 8 luni. Am refuzat ”să mă 
obişnuiesc”. Deocamdată. Mi s-a spus că dau cu piciorul 
unei vieţi uşoare, fără griji... ”Copy-paste”, şpăgi şi 
aranjamente. M-am gândit că mie îmi plac viaţa grea şi 
lucrurile obţinute cu efort. Şi dacă excluzi suferinţa şi 
moartea, ce viaţă mai e aia? Ceva inuman şi monstruos. 
Ca ”Portretul lui Dorian Gray”. Ce tare, mi-am sacrificat 
cariera academică într-un moment strategic: mi-am dat 
demisia în ziua dinaintea examenului de lector! ”Forget 
Domani / For tomorrow never comes”. Sigur, nu doream 
să abandonez ”copiii”. Aş mai fi înghiţit poate nişte 
lighioane doar ca să-i mai văd, dar "porcul" nu. Dar cum 
puteam să mă duc la ei cu faţa de Dorian Gray (aia din 
portret), fie şi cu o mască de ”smiling face”, în cazul 
(improbabil) în care aş fi putut să mi-l păstrez? M-aş fi 
schimbat, nu aş mai fi fost eu însămi.  
 Culmea, am şi o probă: o înregistrare audio a ”discu-
ţiei”. După ce-am minţit ca să iau cataloagele şi să şterg 
notele, asta a fost floare la ureche: am pornit modulul de 
”înregistrare voce” de la telefonul mobil, am pus telefonul 
în geantă şi am intrat. În ideea de a avea o probă. Era 
singura posibilă, din păcate, pentru că lucrările în sine nu 
constituie o dovadă: secretara găseşte oricând, cât ai clipi, 
referate pentru toate fantomele. Înregistrarea nu include 
demisia (s-a consumat memoria, se săturase şi mobilul!), 
dar conţine circa două ore şi jumătate de ”discuţie”, în flux 
continuu, fără întreruperi. Aş putea să-i şantajez: să obţin 
bani, avantaje sau măcar jobul meu înapoi. Dacă am min-
ţit deja, de ce n-aş şantaja? Nu eu trebuia să-mi dau 
demisia, ci ei. E dreptul meu să-mi reiau jobul. Măcar atât. 
Apoi pot schimba ceva din interior. Acum, nu doar că sunt 
”out”, sunt pur şi simplu ”deleted”. ”Scopul scuză mijloa-
cele”. Să-l atac pe Satana cu armele lui: minciuni, şantaj, 
ameninţări. Cum... orice mijloace?! Am minţit deja, acum 
să şantajez şi să ascund proba? Nu am ales calea cea  

 

grea, a sacrificiului şi a non-compromisurilor? 
Oricum, trebuie să le arăt că nu am renunţat la 
luptă. Copiez înregistrarea pe un DVD, apoi fac şi 
două tonuri de apel cu extrase din prestaţiile 
secretarei şi ale şefei de catedră. Credeţi că vedeţi 
o fantomă? M-aţi şters complet, într-o singură zi din 
toate documentele de pe site! Da, sunt o fantomă, 
dar voi sunteţi obişnuiţi. Am venit să vă arăt noile 
mele tonuri de apel. Aşa voci, aşa talente, aşa 
melodie, dar mai ales mesajul... Deocamdată, 
figurează la mine pe mobil la ”artişti necunoscuţi”, 
dar o să le fac celebre. Începând cu poliţia, apoi 
consiliile de etică ş.a.m.d. 
 În faţa uşii decanatului, mi se taie din nou 
picioarele. Nu, nu pot s-o fac. Ba da. Ba nu. Sunt un 
Don Quijote castrat, cu sabia frântă. Am amuţit. Nu-i 
nimic, dacă nu pot vorbi, le pun pur şi simplu 
tonurile de apel. Culmea, când intru la decanat, sunt 
toţi acolo, cu excepţia şefei de catedră care e 
plecată în străinătate. Cu vocea sugrumată, îi 
informez despre înregistrarea convorbirii şi mă pre-
gătesc să le arăt o mostră. După doar câteva 
secunde, mă întrerup şi-mi cer să opresc înregis-
trarea. Lasă, ce demonstrează asta? Nu e nimic 
incriminator, doar faptele contează şi nu vorbele, 
iar, dacă ne uităm la fapte, cine e adevăratul infrac-
tor? Păi, cine a pus notele alea, cine a furat 
cataloagele, a minţit, a şters şi a ascuns asta? Tu 
eşti de vină şi tu o să faci închisoare pentru asta. Şi 
ce, ţi-a pus cineva pistolul la tâmplă ca să semnezi 
pentru notele alea? Poate chiar tu ai cerut şpagă 
pentru notele alea şi, nemulţumită de ce-ai primit, ai 
şters notele şi ai început să-i şantejezi pe studenţi 
pentru a primi mai mult. Şi ne-ai etichetat ca 
”infractori”, aşa se comportă un sociolog? Vezi că, 
oricum, te dăm în judecată pentru calomnie şi 
ameninţări. Şi ce înregistrare e aia, nu e completă 
dacă nu are şi momentul demisiei, nu are nicio 
relevanţă ca probă. Nu a fost nimic compromiţător, 
doar ţie ţi se pare aşa, eşti nebună, nu te-a obligat 
nimeni să faci nimic. Eşti un dezastru, n-ai învăţat 
nimic din sociologie. Ştii ce, cu înregistrarea asta nu 
obţii nimic, nu faci decât să te condamni singu-ră, o 
să ajungi tu la puşcărie, dar o să distrugi facultatea. 
Da, pentru că se va bloca procesul de acreditare 
când va fi declanşată o anchetă, iar facultatea se va 
închide. Nu-ţi pasă de facultate şi de copii. Ce 
sociolog eşti dacă nu înţelegi asta?! O să distrugi 
facultatea, numai tu eşti de vină. Eşti o catastrofă.  
 Încerc să mă fac că nu aud, dar aud. Şi fiecare 
cuvânt mă sfâşie. Mă forţez să nu reacţionez sau să 
răspund monosilabic. Am venit doar să vă arăt asta, 
acum plec. Mă ridic de câteva ori la rând. Îmbrac 
haina, îmi pun fularul şi mănuşile. Unde te grăbeşti? 
Stai jos. Rescrie notele din toate cataloagele cu un 
pix care nu se şterge (nici cu guma, nici în timp 
precum pixul ăsta) şi certifică în scris, în dreptul 
fiecărei note şterse, că tu ai şters-o, cu semnătura 
alături. Accept acest lucru, e, într-adevăr mai sigur 
aşa. Între timp, discursul continuă în acelaşi mod, 
iar eu mă străduiesc din răsputeri să-l ignor. Aş 
prefera să urle, să mă înjure de mamă, să mă  

 

(continuare în pag. 38) 
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Tudor Gheorghe CALOTESCU 
 

Încerc să ţin pasul cu rotaţia pământului 
 

în aşa fel încât ziua să nu se sfârşească niciodată 
mă surprind rotindu-mă cu disperare în sens invers 
apoi într-o clipă de răgaz teoretizez băţul de chibrit 
înalţ câteva ode unei buburuze încăpăţânate 
mai întotdeauna pe paralela 45 
deşi la pol ar fi fost mai simplu să ţin cadenţa 
nu am găsit niciun funcţionar să-mi pună o ştampilă  
de conformitate 
cine să mai creadă în paralele la minus cinzeci de grade 
dacă nu ai un dosar cu mărturii şi numere  
de înregistrare 
oricum eu aş fi pus acolo ecuatorul 
dar nu consultă nimeni un poet despre aşa ceva 
chiar dacă ei au scris şi biblia şi coranul 
şi mai ştiu eu ce cântări ale tuturor cântărilor 
dintr-un început al tuturor începuturilor 
când a jale când a dor de ducă 
din când în când o aureolă boreală 
precum o încercare de metaforă 
   
  

Dintr-un straniu obicei de a dojeni părinţii 
 

parcă mai întotdeauna convins că lumea 
aşa cum o ştiu între două potopuri şi o apocalipsă 
veşnic gata de renaştere 
de la primul cuvânt până la ultimul gând 
geneze peste geneze peste geneze 
fiecare în parte cu o anume pretenţie de adevăr 
zidiri întortocheate cu temelia în aceiaşi ţărână 
de fiecare dată cu iubiri sacrificate 
cu un singur obiectiv subiectiv 
un fel de a înălţa vârfuri cu speranţa de mai aproape 
………………………................................................. 
răstălmăcesc sferele şi vopsesc în roşu orizontul 
apoi răstignit de atâta iubire 
privesc nemărginirea dintr-un lan de în 
cu lacrimi de copil bosumflat primesc sărutul iertării 
toate acestea după ce particip cu inima deschisă 
la un colocviu cu un cer plin de licurici nedemonstraţi 
  
  

În urma mea apocalipsa pajiştilor 
 

soarele îmi arde fiecare milimetru de piele 
prin toţi porii fac schimb de fluide cu aerul 
coasa niveleazã o poiană cu fragi de câmp şi trifoi 
înflorit 
lama ascuţită împrăştie aromele unei dimineţi la munte 
furnicile disperate îşi văd de viaţa lor 
după fiecare dezastru un nou muşuroi 

 
iarba şi moartă e folositoare 
un fluture zăpăcit împarte cu mine nedumerirea 
gresia mângâie tăişul într-un fel domestic 
cum se ceartă uneori doi îndrăgostiţi 
a pace 
un nor rebel încearcă să ascundă arşiţa 
buzele uscate sărută ulciorul de pământ 
cu ţâţă smălţuit de horezu 
pentru o clipă îmi şterg fruntea şi privesc  
spre nicăieri 
ca şi cum centrul universului se mută odată cu 
fiecare nouă lipsă de margine 
mă aplec să culeg o fragă 
oricum va sfârşi azi 
eu măcar o să pot povesti cât de gustoasă a fost 
mă gândesc că aşa a lăsat dumnezeu 
într-un fel foamea e responsabilă de progres 
şi nici măcar sfinţii nu sunt scutiţi de patimile 
trupului 
...................................................................... 
într-un final poloagele se păstrează relativ 
paralele 
atât cu cerul cât şi cu pământul 
...................................................................... 
eu sunt doar un fel de moarte pentru lumea 
aceasta verde 
   
  

Trag adânc aer în piept aproape emfatic 
 

de parcă am găsit patentul suflării suflărilor 
sau poate este doar iluzia că pot da viaţă viselor 
oricum nu pot rezolva totul cum aş sufla într-o 
păpădie 
asta chiar dacă îndrăznesc să împart ceva 
entitatea mea este egocentrică 
universul este parte din acest mediu înconjurător 
cu tot infinitul lui se învârte în jurul gândului 
precum o lună supusă 
atât de regulat şi monoton încât pare inert 
supernovele găurile negre piticele albe 
miliardele de galaxii şi tot întunericul acesta în 
care plutesc toate 
iar eu pot alege să închid ochii 
pot neglija toate lumile care dispar 
pot să nu bag în seamă naşterile altora 
toate acestea le pot trece în planul doi 
în planul trei în mai ştiu eu care plan 
mintea mea inventează câte dimensiuni vrea 
le voi înregistra la osim odată cu moartea mea 
oricum suflarea suflărilor nu rezolvă mai mult de o 
păpădie 
asta dacă întradevăr voi îndrăzni să împart cu 
infinitul 
frumuseţea clipei 
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         Cosmina COSMA 
 
 

O VIZIUNE ASUPRA IDEII DE ROMAN 
 
 

E destul de dificil să vorbeşti despre o 
persoană activă în atât de multe domenii, pentru. că 
Şerban Axinte, autorul volumului “Definiţiile 
romanului. De la Dimitrie Cantemir la G. Călinescu”, 
Ed. Timpul, Iaşi, 2011, nu activează doar în sfera 
criticii, ci excelează şi în muzică, sau scrie poezii cu o 
perspectivă ce se îndreptă, mai ales din punctul de 
vedere al imagisticii abordate, înspre poetica lui 
Mallarmè, volumul din 2012, Păpădia electrică, fiind 
exemplul cel mai elocvent în acest sens.  

Îndreptându-ne însă atenţia asupra acestei 
lucrări dedicate teoriei romaului, putem observa, încă 
din titlu, intenţia autorului de a realiza un dosar 
cuprinzător cu privire la evoluţia termenului de roman. 
Lucrarea de faţă se vrea, de altfel, a fi un studiu 
dedicat romanului, punctul de plecare al cărţii 
constituindu-l chiar lucrarea acestuia de doctorat. 
Notele de subsol ce năvălesc din punct de vedere 
numeric aproape pe fiecare pagină a cărţii, structura 
capitolelor divizată în subcapitole şi subtitluri ce „curg” 
parcă în ceea ce priveşte desfăşurarea lor cronologică, 
bibliografia masivă folosită, dar şi tehnoredactarea 
care în unele locuri lasă de dorit, ne face să credem că 
lucrarea de faţă ar putea reprezenta însăşi transcrierea 
propriei lucrări de doctorat. Credem că aceasta ar 
putea fi şi explicaţia pentru care munca lui Şerban 
Axinte a fost considerată (comparativ cu încercările 
similare pe care le-au avut Ion Vlad sau Gheorghe 
Glodeanu) una dintre cele mai bune produse ale criticii 
literare din această perioadă.  

Este relativ greu să aduci consideraţii noi în 
acest domeniu extrem de studiat şi conchidem la 
această părere pentru că autorul de faţă nu 
intenţionează doar o trecere în revistă a definiţiilor 
romanului românesc, jonglând cu absorbţia ideii de 
roman, pe care o prelungeşte până în prima jumătate a 
secolului XX. Desigur că Şerban Axinte face o 
„călătorie”, în care ne îndeamnă să ne aventurăm 
alături de el prin definiţiile contradictorii în ceea ce 
priveşte această specie controversată, însă în multe 
locuri putem observa că intenţionează a arăta alte 
faţete ale problemei, analiza acestora contribuind la 
formarea unor păreri proprii, cum este de pildă 
dezaprobarea în ceea ce privesc afirmaţiile lui Şerban 
Cioculescu: Credem că Şerban Cioculescu greşeşte 
atunci când afirmă că scriitorul ajunge la literatură în 
mod involuntar. Autorul ajunge la a-l contrazice chiar 
 

 
pe marele Nicolae Manolescu atunci când acesta 
din urmă conchide în privinţa romanului Aglaia 
că personajul principal “moare prematur de tu-
berculoză”, aducând în acest sens citate 
contradictorii chiar din opera citată. Tot legat de 
acest aspect, luând ca exemplu “critica 
judecătorească” a lui Titu Maiorescu, observăm 
că autorul este şi foarte sensibil la nuanţe. De 
pildă, el contestă „sacrificiul” lui Maiorescu de a fi 
revenit în patria natală, privindu-i întoarcerea ca 
pe o oportunitate de care acesta s-ar fi folosit, 
ţara având nevoie la acel moment de o persoană 
cu un pronunţat caracter didactic, iar ideile 
acestuia n-ar fi fost decât preluări ale unor 
judecăţi de valoare emise în Germania, cu mult 
timp în urmă.  

Prin aceste afirmaţii încercăm totodată 
să excludem varianta pur obiectivă a acestui 
„roman despre roman”, explicând rigiditatea 
discursului despre care vorbea Bianca Burţa 
Cernat chiar prin tematica abordată. De altfel, 
atât în argumentul cărţii, cât şi în concluziile 
emise la sfârşitul acesteia, Şerban Axinte 
trasează foarte clar liniile cu privire la scopul 
lucrării de faţă: cartea se vrea o analiză a 
elementelor ce compun în abstract proiectul 
teoretic al romanului românesc.  

După parcurgerea ordonată a celor trei 
părţi care compun studiul de faţă (Absorbţia ideii 
de roman în literatura noastră, Teorii ale 
romanului din secolul al XIX-lea şi Teorii ale 
romanului în prima jumătate a secolului XX), 
evaluăm scopul autorului ca fiind realizat şi 
percepem întreaga carte ca pe un desfăşurător 
ce notează atât primele încercări de a avea 
roman, cât şi ideologiile literare antitetice în ceea 
ce priveşte preluarea acestui curent sau 
definirea lui, dar şi polemicile cu privire la 
întrebarea De ce nu avem roman, sau intrarea 
într-o nouă etapă de cunoaştere, marcată de 
restructurări şi destructurări. Considerăm că 
această bogăţie de nuanţe pe care ne-o oferă 
Şerban Axinte prin cartea sa poate aborda o 
triplă perspectivă în ceea ce priveşte utilitatea 
acesteia: pe de o parte, cartea poate fi utilă 
pentru un public specializat, ce poate avea foarte 
uşor la îndemână toate perspectivele cu care 
autorul ne îmbie să ne înfructăm, iar pe de altă 
parte, poate servi elevilor din clasele terminale 
sau novicilor în ale literaturii, fiind precum un 
nucleu ce concentrează întreaga sevă a marilor 
istorii literare româneşti. Nu în ultimul rând, o 
recomandăm cu căldură tuturor celor interesaţi 
de acest subiect. Aşadar, Definiţiile romanului. 
De la Dimitrie Cantemir la G. Călinescu este o 
carte ce merită a fi citită. 
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       Grigore GRIGORE 

 
Dă-mi mâna ta ţi-am cerut 
Să-ţi fur inelul sau verigheta 
Mâna ta o vreau 
Dă-mi ochiul să-l întorc la mine-n suflet 
Prin el 
Ca lacrima 
Să mă tot beau 
Dă-mi punctul care vrei să fii şi eşti 
Când între noi  
Ziduri de aer cresc 
Şi din cortina cu-amintiri fireşti 
Lasă-mă ţie cât să te iubesc 
Să-ti fur inelul 
Cu degeţelul 
 

 
Înaintea gândului meu  
Care a clacat în faţa respiraţiei tale fierbinţi 
Erau două pleoape care nu mai coborau 
Peste valul de fum care tâşnea 
Din secundă-n secundă 
Ca un act de legalizare - 
Atunci între noi s-au întins   
Punţile vechi ale genei 
Cu aripile lor argintii 
Şi-au împietrit la cuvântul tău rostit fără grijă 
Înaintea gândului care devenea tot mai al meu 
În faţa mea care eram tot mai al gândului 
Că numai Dumnezeu ştie unde-i răscrucea 
Care te trimite în zenit sau nadir 
Înaintea gândului meu 
Când te respir 
Şi te respir 
 

 
Tocmai asta-ţi spuneam 
Lasă-te de lasă 
Vântul are 
Problemele lui 
Neştiute 
Necunoscute 
Neavute 
Pentru că prin sângele lui se odihnesc 
Spaţiile imense ale 
Spaţiile imense ale exploziei 
Care va avea loc tocmai azi 
Când nimeni nu mai gândeşte moartea 
Ca moarte 
 

Lasă-te de lasă 
Sub steaua frumoasă 
Când stelei îi pasă 
 

 

Nu mă întreb căci întrebări nu sunt 
În dunga nopţii trasă dinspre ploi 
Nu te-ntreba nici tu cine din noi 
Porneşte într-un suflet - cel mărunt 
 

Să nu ne întrebăm. Că-n întrebări 
Se-nalţă munţi şi adâncite-s mări 
Şi vor rămâne valuri de mirări 
Şi vânturi care vor săpa uitări 
 

Nu mă întreb nici tu nu te-ntreba 
Cu piatra care suntem ce se va  
Cu piatra care suntem şi se va 
Nu mă întreb nici tu nu te-ntreba 
 
 
 

Mai stând asupra lucrurilor tac 
Asupra lucrurilor luminez 
Cu mângâierea-n care mă complac 
Şi lacrima în care mă creez 
 

Mai stând că poate fi-va-n carne loc 
În unghiul drept al cubului crescut 
Destulă apă şi-apoi destul foc 
Pe muchia unei săbii de sub scut 
 

Ah lucrurile care nu se vând 
N-au viaţa lor dar au un singur gând 
În fruntea gândurilor ce curgând 
Sunt valuri printre stele fluturând 
 
 
 

S-a-ntâmplat. Peste toate-ntâmplările 
au căzut frunze, au înflorit ramuri 
au crescut fructe, s-au copt întrebările 
şi caii sălbatici sunt mai graşi între hamuri 
 

tu când ai biciul şi-i prinzi mânerul 
treci printr-un zâmbet sculptat într-o floare 
în care ca-n lacrimă pluteşte fierul 
pe care unealta iubirii îl doare 
 

s-a-ntâmplat să mai creşti sau din tine să pleci 
peste norii sălbatici din cenuşile reci 
peste norii sălbatici din cenuşile reci 
s-a-ntâmplat să mai stai şi mai stai până pleci 
 
 
 

Cu ochiul spart la-ncheieturi sub pleoape 
Te-am prins aproape şi-ai rămas aproape 
Şi-acum nu poate nimeni să te scape 
Şi-acum nu poate nimeni să te-ngroape 
Şi peşte eşti când îmbrăcat în ape 
Alt drum nu vine nimeni ca să-ţi crape 
 
Doar două grele şi sinistre pleoape 
Deasupra ta plutind ca două trape 
Ce atârnate sunt cât să se-ndoape 
Sub două stele stinse şi mioape 
Cu piatra sângelui păstrat pe clape 
Când degetele dorm în muzici rap-e 
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Ion Tutunea-HERCINICUL 
 

ÎN ARMURĂ DE CUVINTE 
 

(Note de lectură la volumul “Solzi de primăvară” de 
Ioan Gheorghiţă) 

 
Scrierile recente ale poetului Ioan Gheorghiţă sunt 

scurt-metraje sufleteşti unde predomină dialogul cu sine 
însuşi anunţând parcă, prin ţesătura urzită meticulos a 
frazării moderniste, riscul febrei forfotitoare pregătirea unui 
monolog poematic descântat profund  în vibrările harpelor 
de fermecătoarele, ciudatele, neînţelesele muze. 

Deplin conştient, stihuitorul, îşi asumă integral 
periculozitatea drumului spinos autoimpus, dezamăgirile 
sale trăite fiind rezultatele îndulcitelor speranţe strivite 
treptat, rămânând prizonierul unei imagini singulare, nau-
fragiată într-o insulă care concentrează zbuciumul interior 
într-un torent liric aflat într-o stare permanent tensionată:       
„La-nceput / mi-am aşezat scânteia / în colţul mirific / al 
celui mai limpede ochi, / bineînţeles cel din dreapta, / m-
am aruncat cu privirea departe, / tocmai înlăuntrul meu / 
să mă văd / aşa cum visasem / când eram nenăscut, / şi-
atunci lacrimile / îmi curgeau pe obraz / ca o ploaie rece 
de vară, / dar eu nu voiam / să mă-mpiedic de sughiţurile 
pietroase ale timpului, / dar eu / nici măcar nu-mi 
acopeream / măduva irisului / căzută în noroi, / cu ceva, 
cu puţină lumină, / cu puţin întuneric, / sau cu torente de 
îmbrăţişări suprapuse, dezordonate… / apoi / eram o 
tulpină de zâmbete / într-o grădină înaltă de scântei…” 

Există o duioasă complicitate între vibraţia stârnită 
de simţământul iubirii şi aşteptarea tensionată de mediul 
unde acesta se descătuşează, se naşte prin rupere 
dureroasă de suportul primar c-o împăcare cerşită după o 
răbufnire reprimată: „Am căutat iubirea / în înaltul cerului, / 
în adâncul mării, / în seva copacului, / în secundele 
epidermei, / în lutul dacic, / în libertatea cuvântului, / până 
când / această nestemată destul de rară / a devenit frunză 
/ sau chiar rădăcini / neînţelese…” 

Poemul este un fel de „ars poetica”, îndurerător 
de frumos, autorul este conştient de Poesia, ca formă 
supremă de înălţare a spiritului, prin grăitoare tăcere, este 
singura cale de salvare a acesteia prin realizare precum 
rotunjirea florii în fruct, glăsuind axiomatic: „Dacă tăcerea / 
migrează-n cuvinte / precum încolţitul nuferilor / pe tăişul 
secundei, / dacă în coaja zborului / stă împăcarea sau 
dezîmpăcarea, / doar iubirea / e pleoapa / care vesteşte 
văzul…” 

Neliniştea, aparent calmă, are descărcări fulgu-
rante, ţâşnite conştient din subteranele emoţiilor studiate 
şi strunite din timp pentru a nu eşua în banalităţi necon-
vingătoare. Punctul forte al potenţialului său creator este 
concentrarea metafizico-filosofică de o deosebită eleganţă 
matură, care îi îngăduie abordarea melancolicului, ero-
ticului, socialului şi, în special, domeniului unei pretimpurii, 
inexplicabile însihăstriri fascinante şi, uneori, enigmatică: 
„Din câteva cuvinte / scrijelite pe o coajă de brad / se 
naşte veşnicia / uitată când şi când / într-o altă veşnicie 
/puţin mai difuză / călcată / în copitele nostalgice ale 
ciutelor, / sau acoperită / de iarba firavă a cerului, / până 
când devine lumină…” 

Bântuie o briză de veritabilă singurătate, exprima- 

                 
 
tă prin fiorul danubian care îl locuieşte înstăpânit în 
suflet, suficientă fiindu-i prezenţa unui banal pes-
căruş pentru a-i umple amărăciunea îndelungatei 
tăceri. Se desluşeşte în poezia lui Ioan Gheorghiţă 
o vocaţie lirică autentică, aflată într-un echilibru un-
de discreta tandreţe cochetează cu ironia, la um-
bra unei riguroase meditaţii plasate pe orbita unor 
idei stabilite, din care îşi extrag seva tulburătoare, 
dar statornice sentimente; poezia lui I. G. Devine, 
uneori, un ţipăt strunit de zbor retezat: „Destinul 
apelor / este ascuns / în sufletele noastre / şi ochii 
lor mă urmăresc / prin trestiile, luncile albastre, / 
parcă le simt durerea, / parcă le simt tristeţea 
printr-o clipă, / parcă-n strânsoarea cujbelor / se 
zbate o aripă…” 

Ceea ce îi conferă creaţiei actuale a poe-
tului Ioan Gheorghiţă valoare şi personalitate este, 
după mine, abundenţa simbolurilor, concentrarea 
metaforică de o blândă agresivitate, menite să 
provoace receptarea ideilor dorite a fi exprimate, 
uneori dure, dar prezentate prin influorescenţe de 
gingăşii până în măruntaiele unei nebănuite, grave 
probleme: „Şi eu am fost apă / şi tu ai fost pământ - 
/ două încercări ale timpului / de a ne cunoaşte, / 
două arcuiri dureroase / prin arşiţa Cuvântului…” 

Pe cât de directă, pe atât de gravă zicerea 
sa lirică, dovedind o expresie esenţializată aseme-
nea unui bocet prelung de tulnic, tulburător mate-
rializată într-o viziune asupra existenţei, dar şi asu-
pra eului răvăşit de freamătul elegiac, zvârcolitor, 
al înfriguratelor întrebări trăite intens printr-o 

 

(continuare în pag. 20) 
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               Melania CUC 
 

Frumuseţea versului argumentat 
 

Intâlnire fără argumente (Editura Fides, 2013) 
este un eveniment editorial special, o carte scrisă la fla-
căra căutării de sine, caligrafiată cu peniţa raţiunii unui 
intelect care rotunjeşte cu claritate miezul poemului. Cu o 
copertă elegantă şi marcată de lucrările plastice semnate 
de autoare, la prima privire, volumul atrage prin culoare 
şi simţ al proporţiilor. Răsfoind, mai apoi citind pagină cu 
pagină, pătrunzi într-un spaţiu liric care te acaparează 
prin sinceritatea verbală dar şi prin acel liant care dă 
savoarea literară unei sintagme. 

Confesiuni încărcate de emoţie fin cenzurată,  
poemele scrise de Carmen Doreal au un impact neaş-
teptat asupra cititorului neavizat. Poetă născută şi nu 
făcută, Carmen Doreal găseşte vectori de transmitere a 
fiorului artistic. Îşi găseşte teme de meditaţie în lumea 
imediat înconjurătoare, în cotidianul din care îţi alege 
motivele literare dar şi subiectele prin care distilează  
parfumul unei lumi vechi, din care s-a desprins şi, mai 
apoi, aburul încă nu suficient coagulat, al prezentului, 
matricea lumii noi în care trebuie să trăiască. 

Fără lamentări sau replici justiţiare, poeta com-
pară starea sa creativă şi forţa motrice a propriului 
destin, folosind cele două talere continentale, un soi de  
bătălie pe timp de pace cu sine însăşi, din care iese 
mereu biruitoare prin forţa cuvintelor. 

Carmen Doreal este un spirit în competiţie cu 
propria-i valoare, un ctitor de Frumos şi care ştie că 
lumea sa ca femeie-artist ar fi incomplet relevată fără 
penumbra bărbatului. Dragostea, un agrument forte în 
contextul versurilor, iubirea este cea care prelungeşte 
rostul sentimentelor vechi de când lumea, le aduce în 
imediata apropeiere a logosului poetic. 

Artistă complexă şi conştientă de valoarea sa în 
sfera culturală pe care o frecventează, Carmen Doreal 
are  adesea şi gingăşii adolescentine, foloseşte sintagme 
cristaline şi nu se sfieşte să se destăinuie ca pe fila unui 
jurnal personal. Are vocaţia femeilor ce caută în oglindă 
nu doar frumuseţea aparentă, ci lumina aceea lăuntrică, 
forţa ce se încheagă din şi prin experienţa-i personală 
spirituală. 

Poeme moderne pigmentate cu nume şi locuri 
reale, mostre de calitate indubitabilă ale unor compoziţii 
prin culoare şi cuvinte, formează paginile unei  cărţi ce se 
citeşte cu bucurie. Bucuria aventurii umane. Bucuria 
vieţii. 

“Nu avem timp”, spune titlul unuia dintre poemele 
înmănuncheate în carte, şi întregul travaliu al acestui 
demers editorial denunţă starea de nelinişte creatoare  a 
autoarei. Clipa cea repede care trece şi grija artistului de-
a mai fura o fărâmă din nemărginire, a o şlefui şi a o 
aşeza pe piedestalul patrimoniului cultural. 

 

 
 

O febră lăuntrică fertilă şi izbăvitoare o 
însoţeşte pe poetă de-a lungul mărturisilor sale. 
Patima scrisului se resimte, iese la iveală ca o rouă 
prin celuloza hârtiei. Este o carte vie, un compediu 
de sentimente care sunt împărtăşite cu vioiciune, 
har şi bucuria refacerii lumii, pentru că ea, Carmen 
Doreal are puterea de a recrea prin volute lirice o 
parte nevăzută din lumea celor care au ochi dar nu 
văd, au urechi dar nu aud. Cu cea de-a treia carte a 
sa de poeme, Carmen Doreal se înscrie cu succes 
în Dicţionarul poeţilor contemporani de pretutindeni. 

Felicitări autoarei. Felicitări editorului. 
 
 

Menuţ Maximinian şi ,,Muchia malului” 
 

Muchia malului, sugestiv titlu pentru o carte, 
pentru un destin literar. La ora aceasta, Menuţ 
Maximinian pare a se afla chiar pe muchia succe-
sului său literar.  

De o parte, apa visurilor mereu curgătoare, 
de altă parte, uscatul, solul puternic în care şi-a fi-
xat rădăcinile creatoare. 

Trecut prin aproape toate genurile literare dar 
şi gazetar de acum consacrat, Menuţ Maximinian a 
mers firesc de la proză şi cronica literară, prin mo-
nografii cu impact socio/cultural important, la poe-
me.  

Harnic şi curajos în mânuirea metaforei, 
alegându-şi teme dintre cele mai diverse, de la 
arhaicul peisaj al satului transilvan la raftul de 
bibliotecă, a reusit ca într un timp relativ scurt să îşi 
facă un stil personal în exprimarea-i poetică. 

Cu accente moderniste dar abordând şi 
clasicul pe alocuri, Menuţ Maximinian reuşeşte să 
ne releve un peisaj liric defel plictisitor şi care te 
atrage prin gama muzicalităţii versului. 
  Dacă despre Menuţ Maximinian omul de 
televiziune, jurnalistul şi scriitorul de cărţi de cerce-
tare etnografică se poate vorbi cu entuziasm, când  
faci referinţe la poetul Menuţ Maximinian poţi doar 
puncta acel loc de pe cerul liric al contempo-
raneităţii şi unde el şi-a găsit steaua norocoasă. 

Încă de la începutul carierei sale literare l-am 
girat cu încrederea şi experienţa mea în domeniu, 
dar când a venit vremea poeziei, când Menuţ s-a 
hotărât să-şi scoată poemele în lumea bună a  
 

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

 
Literaturii, recunosc, am fost uşor circumspectă şi chiar l-
am sfătuit să mai aştepte, să lase versurile să se mai 
“aşeze” o vreme. Nu mi-a dat ascultare şi bine a făcut!  

Poezia lui a făcut deja înconjorul revistelor cla-
sice şi electronice şi nu sunt puţini cititiori şi critici literari 
serioşi care şi-au spus cuvântul. Poezia lui Menuţ este o 
frescă cu imagini inedite, curge limpede şi nu se 
poticneşte în convenienţe de nici un fel, nu face rabat la  
estetică pentru a ilustra Viaţa. 

 

 
 
Este interesantă escaladarea sa pe piramida de 

gheaţă a Literaturii, un exerciţiu de întrecere cu sine 
însuşi şi din care Menuţ Maximinian a ieşit din nou 
învingător. 

Ultima sa apariţie editorială, Muchia malului, 
apărută la Editura TipoMoldova, este o medalie pe care 
autorul o primeşte ca răsplată pentru modul excelent în 
care şi-a gestionat creaţia literară. Felicitari, Menuţ Maxi-
minian, şi bucuria îngemănării cuvintelor în poeme să îţi 
aducă laurii gloriei literare pe care o meriţi cu prisosinţă! 



 

 

Ionel BOTA 
 

„Şi, deodată, peste Câmpia de Vest, e iarăşi 

toamnă albastră…” 
 

Un nou roman al lui Gheorghe Zincescu 
 
 Nu este scriitor adevărat acela care ocoleş-
te, de dragul seducţiilor stilistice, cotidianul, sce-
neria umanului cu toate polifoniile fiinţei, fie de a se 
lăsa manipulată de aleatoriul generalităţii care ne 
mistuie, cum spunea odinioară Eminescu, fie de a-şi 
regiza ritmările esenţiale în realitatea confortabilă. 
După cum, rob speculaţiilor pretins textualiste, un 
prozator nu se poate apropia vreodată de cititorul 
său fără a-şi asuma graţia aşezării între el şi acesta 
a realităţii care-i integrează deopotrivă, care le defi-
neşte existenţele şi care le determină o fascinaţie 
reciprocă.  

Din Banatul nostalgiilor imperiale, prozatorul 
Gheorghe Zincescu adaugă recent supravieţuirilor 
sale de suflet ludic al referinţelor lirico-epice (el e un 
poet original şi nu doar un prozator remarcabil) pe 
scena aglomeratei noastre literaturi un roman inte-
resant, o carte în care viaţa musteşte între perso-
naje şi atitudini în faţă cu realitatea atâtor sfi-dări ale 
tranzitoriului. Fiindcă lumea din Proprietăţi în para-
dis (Reşiţa, Editura TIM, 2013, 306 p.), îndepărtată 
de calamităţile derizoriului şi de convenţii à rebours 
exhibă un ritual sub semnul nevinovatelor vanităţi şi 
al sinelui emancipat. Un personaj, să zicem Cornel 
Teodorescu, destin vagant respiră ispitirile propriei 
vieţi între confesiune şi proiect, tragic şi afecţiune, 
priorităţi ale cotidianului său şi decor social. Alţi eroi 
sunt, mai ales, tipuri de comportament încadrat 
sociologiei supravieţuirii, nu doar vanităţi protejate ci 
oameni privindu-şi lăuntrul, caractere supuse apa-
najului textului de a se propune ca poveste în ficti-
vizare, paideea provocărilor prozatorului ca sinteză 
de experienţe ale unor biografii interesante. 

Prozatorul nostru izbuteşte o formidabilă 
coerenţă a registrelor şi discursul epic nu e deloc 
subjugat de obsesia încifrărilor, totul este poveste 
comunicată, desfăşurare narativă mult îmblânzită 
tocmai prin absenţa oricărei intenţii de a „prefaţa”, 
cumva, sezonul unui ispititor experiment textualist. 
Numai că realul e asimilat, fireşte, ca joc şi acest 
demers al prozatorului pare a evoca o strategie 
identitară iar desfăşurările distribuţiei eroilor cărţii 
evocă un observator foarte atent. Eul scriptor se 
mişcă dezinvolt, discursul narativ se reformulează în 
circumstanţele insolite ale unei frenezii: „Domnul 
Cornel Teodorescu!, anunţă vocea Valentinei, care 
ăntre timp pare a fi dobândit o uşoară rezonanţă 
metalică. Una dintre roţile fotoliului se blochează şi 
acesta se roteşte, trăgându-mă după el. Faţă în 
faţă, în două fotolii de piele de culoarea coniacului, 
cu o măsuţă joasă de sticlă între ei, Tito şi individul 
cu faţa triunghiulară şi mustaţa subţire fixează 
absenţi o butelie de Teachers. Două pahare masive  

 

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

 
poligonale de cristal goale ţin de urât buteliei de whisky 
pe tăblia transparentă…Fotoliul mi se desprinde din 
mâini şi mă uit cum Valentina, oglindindu-se în luciul 
parchetului, traversează încăperea către altă uşă decât 
cea pe care intraserăm adineauri. Şi uşa aceea se 
deschide de la sine, ca după trecerea ei să se închidă la 
loc tot de la sine. În ultima clipă, exact înainte de a 
dispare în dosul batantei oarbe, Valentina întoarce brusc 
capul spre mine şi-şi duce scurt pumnul mâinii stângi, cu 
degetul mare şi cel mic depărtate, la ureche. Apoi uşa se 
închide şi rămân singur cu indivizii încremeniţi în fotoliile 
lor (…)” (p. 96) 

Participările active ale eroilor invocă, apoi, 
mereu un loc al codului, o geografie elogiind stăpânirile, 
proprietăţile din paradisul secţionat brutal. Nagram e 
visul hipetrofiat, timp şi spaţiu oniric, melancolie refuzată, 
Hârtoape,Valea Cravă / Valea Seacă / Valea Mare, sunt 
alte descifrări ale elegiacului în pitoresc şi memorie. 
Femeile cărţii sunt captivele oglinzii mobile, realitatea 
care ne devoră pe toţi. De altfel, foarte multe personaje 
trimit mesaje din singurătatea unor altfel de răstigniri în 
propriul destin povestit cu saţiu, însoţitorul fiind, desigur, 
Scribul. Dar paradisul e viaţa nemijlocită, este cheia 
interiorului, este întâmpinarea celuilalt mag, povestitorul 
cu ofranda lui, povestea, desigur povestea aceea fără de 
sfârşit.  

Desigur că autorul nu-şi asumă descinderea din 
canonul balzacian şi nici luarea în captivitate a cititorului 
într-o proză-document. Textul, literatură, se deschide 
plural, eul operează între măşti şi obsesii, viaţa se 
păstrează ca ingredient în registrul opţiunilor. Femeile 
cărţii, de exemplu, dau şi o tuşă parodică discursului, 
configurările temei, ale subiectului evidenţiază eroine 
puternic motivate în susţinerea distribuţiei şi într-un 
spectacol reprofilat. Fiindcă fantezia strunită pentru a nu 
ceda generalităţii duce întâmplările în preajma unui 
enunţ despre o realitate devoratoare, paradisul este al 
unui Ulisse redescoperind, nu recucerind, spaţiul şi 
timpul, eul scriptor e un Joyce marcat de obsedanta artă 
a descrierii. Max ori van Hanssen au un sarcasm 
visceral descins din pana unui scriitor naturalist, un Dima 
recuperează senzorialul şi miracolul narării se păstrează 
în regimul presupus auster. Decontaminat de tern, de 
pildă, Johannes are alura unui personaj dintr-o proză 
barocă, în alte capitole construcţia câmpului semantic 
însoţeşte demantelarea oricărui exclusivism, prozatorul 
purificându-şi, pas cu pas, propoziţie cu propoziţie, 
demersul epic: „Şi, deodată, peste Câmpia de Vest, e 
iarăşi toamnă albastră. O mulţime de stele înalte şi reci 
sticlesc atât de intens pe bolta nesfârşit de adâncă a 
cerului înclinat către iarnă încât este limpede că atât 
pentru ele, cât şi pentru cerul întreg, curtea asta pavată 
cu cărămizi smălţuite lucind liniştit în lumina lămpii cu 
petrol numărul doisprezece, nu există. Cum nici vânele 
groase ale viţei de vie, rânduite pe peretele hambarului, 
cu ciorchinii lor imenşi cu tot, nu există nici ele, cum nici 
noi, cei trei, mamă, tată şi fiu, aşezaţi în jurul mesei în 
bucătăria de vară cu uşa larg deschisă, nu existăm. Abia 
bătrâna doamnă Haupt, înduioşată de pofta cu care 
înfulec, dacă există şi taie încă o felie de şuncă abia 
începută aşezată pe colţul mesei, şi o mărunţeşte pe  

 
 
fundul gros de lemn aşezând apoi fâşiile maronii, 
tivite cu alb rozaliu, în farfuria din faţa mea. Căci nu 
pare contrariată că nu mă slujesc de tacâmuri 
pentru a le face să dispară, şi nu se miră nici de 
faptul că nu mă ating de felia imensă de pâine 
albă…Iar eu mestec şi înghit şi iarăşi mestec şi 
înghit şi-mi dau lacrimile de plăcere. Ceva mai bun 
nu există pe lume şi aş vrea să le spun şi bătrânilor 
mei această taină, însă ei sunt prea osteniţi de truda 
de peste zi şi n-au ochi pentru mine. Abia-şi duc la 
gură lingurile cu papricaş aburind şi, de oboseală, 
par gata să renunţe şi la mâncare. Culesul 
porumbului abia a început, mâine în zori bătrânul 
Haupt îşi va înhăma din nou caii murgi la căruţa 
frumos sunătoare şi-i va duce iarăşi către zarea 
Muraniului, unde-s pământurile sale…” (p. 234). 

Prozator de calibru, contaminat de elegia 
frustă a provinciei imperiale, autor care-şi trăieşte 
propriul model, Gheorghe Zincescu pare a 
recapitula, cu fiecare apariţie editorială, trasee ale 
boemei banatice dintotdeauna. Demonul scrisului 
său exultă în combustiile unui mod de a fi şi harul 
naraţiunii consună cu rigoarea şarmantă a 
povestitorului original pentru care imprimeul vivant 
al textului pe canavaua cotidianului are forţa 
exploratorie a regizorului atent la detalii, sensuri, 
semnificaţii, caractere, atitudini şi nu la spectacolul 
în sine. Romanul Proprietăţi în paradis confirmă un 
autor deja confortabil aşezat în decadele din faţă ale 
ierarhiilor prozei româneşti contemporane.  
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Olimpiu VLADIMIROV 
 

OAMENI, LOCURI ŞI DESTINE 
„RETROSPECTIVĂ” (o carte de Laetiţia Mitan Leonte) 

 
 O carte - document nu numai asupra vieţii 
personale, dar cu largi referiri la locuri, oameni, prietenii, 
obiceiuri, situaţii familiare, inclusiv accente dramatice de 
convulsii sociale provocate de seismele istoriei, sem-
nează d-na Laetiţia Mitan Leonte într-o „Retrospectivă” 
(memoria unui veac) la Editura Magic Print (2012). 
 Jurnalul masiv (aproape 500 pag.), structurat în 
„Retrospectivă I”, „II” şi „Addenda” (cei 50 ani sub 
comunism), cu 17 file de iconografie (alb-negru şi color) 
inclusiv note aferente fiecărui capitol, cuprinde însemnări 
începând cu amintirile despre strămoşii săi, oieri din 
Săliştea Sibiului, între care şi bunicul taicăi, stabiliţi în 
Dobrogea. Evocarea se opreşte în anul 2012 deşi 
autoarea îşi poartă şi-n prezent, cu demnitate, la Târgu-
Ocna, vârsta venerabilă de 97 ani! (născută în Agighiol, 
judeţul Tulcea, la 27 martie 1916). 
 Inclusă în „Personalia” (dicţionarul bio-bibliografic 
al personalităţilor tulcene) semnată de Axenia Hogea 
(Editura Ex Ponto, Constanţa, 2000), „Memorie culturală şi 
recunoaştere locală” (personalia – aria de provenienţă, 
index de nume) de Lelia Postolache (Editura Ex Ponto, 
Constanţa, 2010), dar şi alte lucrări importante („Oameni 
de seamă din istoria localităţii Târgu-Ocna”, „Personalităţi 
băcăuane”), Laetiţia Mitan Leonte, cu o modestie 
exemplară, se destăinuie: „longevitatea mea, tinereţea 
spirituală, nu e meritul meu, ci voia lui Dumnezeu. Păstrez 
legătura cu tot ce am iubit în viaţă: credinţă, studiu, scris, 
brodat, tricotat, corespondenţă, menaj, ajutor prietenilor şi 
nu numai. 
 Vede lumina zilei în Agighiol, într-o familie 
înstărită: tatăl (Şerban Mitan, participant la congrese 
internaţionale de agricultură, la Praga şi Budapesta), 
gospodar iubitor de progres cu rezultate deosebite în toate 
domeniile agriculturii, dar implicat şi în acţiunile sociale şi 
culturale la nivelul comunităţii, iar mama, Maria Mitan, 
institutoare; termină şcoala primară la Agighiol; liceul de 
fete la Tulcea; facultatea (Teologie, Filozofie şi Litere) la 
Cernăuţi; practica pedagogică la Iaşi; profesoară de limba 
şi literatura română în mai multe şcoli din judeţele Neamţ 
şi Bacău; pensionară din 1969; prin căsătoria cu pr. 
Spiridon Leonte (coleg de facultate) devine romaşcană; ca 
mamă se mândreşte cu 4 fete, iar ca bunică, cu nepoţi şi 
strănepoţi pe măsură… 

Drumurile vieţii au purtat-o, în diferite etape, prin 
majoritatea zonelor ţării (în afară de Satu-Mare, după 
propria mărturisire) , precum în aforismul, atât de personal 
semnat de Gala Galaction: „cu cât călătoreşti mai mult, cu 
atât te întâlneşti mai des cu Dumnezeu”. Dincolo de cele 
apreciate între hotarele patriei, a vizitat Budapesta, 
Bratislava, Viena, Balcic, Varna, Sofia, Nisipurile de Aur, 
Chişinău, Izmail. 
 Surprinzătoare prin valoarea lor autentică şi 
inedită sunt paginile de folclor local, cărora autoarea le 
acordă un spaţiu deosebit în economia cărţii: Colindele, 
Pluguşorul, Sorcova, „jocurile copilăriei”, „jocurile celor 
mari”, „obiceiuri din Agighiol” (inclusiv cele scrise de Stana 
M. Slave, fostă colegă de şcoală), de Crăciun, de Anul 

 

 
Nou, de Paşti, de naştere şi botez, de nuntă, de 
înmormântare, precum şi „alte obiceiuri” (1 martie, 
Boboteaza, Rusaliile, Paştele Blajinilor, Înălţarea, 
Noaptea de Sf. Andrei, etc.), inclusiv detalii despre 
portul specific al fetelor şi flăcăilor. Ne gândim că şi 
astăzi, zona etnografică Agighiol este puţin cunos-
cută… 
 O galerie de profesori, reprezentativi pen-
tru şcoala tulceană interbelică îşi găsesc portrete 
sintetice, realizate din câteva amănunte semni-
ficative (citez la întâmplare: Stela Argentoianu, 
Paula Flor, Măndiţa Caraman Grigorescu, Victoria 
Gavrilescu, O. Mucenica, Xenia Adolfov, Theo 
Săndulescu, şi preoţii A. Anghel, şi C. Andrei), ală-
turi de cei din facultate, personalităţi cu recunoscut 
prestigiu ştiinţific naţional (prof. mitrofor Vasile 
Gheorghiu, prof. pr. Domiţian Spânu, filosoful Nic. 
Cotos, istoricul Ioan Nistor, filosoful Traian Brăi-
leanu, istoricul Romulus Cândea, psihologul Ale-
xandru Ieşan, istoricul de artă Tzigara-Samurcaş, 
istoricul literar Alex. Leca Morariu).  
 S-a numărat printre verişoarele poetei 
Magda Isanos, a cunoscut-o pe principesa Ileana 
(Maica Alexandra), fiica cea mică a regelui Ferdi-
nand I şi a reginei Maria, pe George Vraca, pe 
scriitoarea Georgeta Mircea Cancicov, pe lingviştii 
Mioara şi Andrei Avram. 
 Rămân memorabile rândurile închinate 
oraşului Tulcea, din anii 1924-1925, sărbătorit de 
salcâmi, sălcii, zarzări cu străzile, clădirile, biseri-
cile şi îndrăgiţii librari Sava Donceff si Atanasof, 
dar şi locuinţele şi gazdele pe care le-a avut în 
calitate de elevă. 
 Tulcea revine ca o pată de culoare, în 
timp, atât prin vizitele pe care le face naşilor  

 

(continuare în pag. 14) 
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(urmare din pag. 13) 
 

(familiei dr. Radu Georgescu - Tulcea), Fundaţiei „N. 
Georgescu - Tulcea”, unde participă cu comunicări, prin 
întâlnirile cu câţiva reprezentanţi actuali ai culturii tulcene 
(prof. Mihai Marinache, preot Felix Neculai, şi nu numai), 
precum şi agapele sau excursiile prilejuite de ocazionale 
reuniuni şcolare (date jubiliare de la absolvirea promoţiei 
sau înfiinţarea liceului). 
 Un alt oraş ce avea să-i rămână drag pe viaţă, a 
fost Cernăuţiul… Reşedinţa Mitropolitană, Sala Sinodală, 
Biblioteca, Parcul Mitropolitan, Schiller – Parc, Grădina 
Publică, străzile „Flondor”, „11 Noiembrie” şi „Universităţii” 
erau locurile de studiu dar şi de relaxare, alături de 
spectacolele de operă, operetă sau teatru. Audiază 
somităţi marcante ale timpului, în toate domeniile de 
activitate, participând la acţiunile renumitelor societăţi 
academice studenţeşti: Academia Ortodoxă, Junimea, 
Arboroasa. 
 Debutează cu articole teologice în revista „Viaţa 
adevărată” din Tulcea, în anul 1933 (fiind încă studentă), 
continuând cu „Delta”, „Steaua Dobrogei”, „Cuvânt bun”, 
„Lumină din Lumină”, „Sfaturi duhovniceşti”, „Îndrumătorul 
pastoral” (Tulcea), „Chemarea credinţei”, „Universul 
copiilor” (Bucureşti), „Cronica Romanului” (Roman), „Sa-
rea pământului” (Târgu-Ocna). 

Lucrări cu specific literar, publică în revistele 
„Cum vorbim”, „Limba română” (Bucureşti), „Ateneu”, 
„Junimea studenţească” (Bacău). 
 Editorial, realizează monografia „Viaţa unei şcoli 
tulcene - Liceul de fete „Principesa Ileana” (1897-1948), 
în colaborare cu prof. Virginia Dima, Editura „Inedit”, 
Tulcea, 1994 şi „Ucenicul lui Hristos” (îndrumări pentru 
predarea religiei în şcoli) ediţia I, Editura „Crater”, Bucu-
reşti, 1998, ediţia a II-a, Editura „Studion”, Bacău, 2000. 
 Între manuscrise: „O viaţă pilduitoare” (mono-
grafie a vieţii preotului poet Teodor Ciceu), „Povestiri 
biblice”, „Parabole dramatizate”, „Întâmplări minunate – 
trăite”, „Dicţionar duhovnicesc”, „Zicători” (explicate), 
„Testament de suflet”, studiile despre M. Isanos şi G. 
Cancicov. 
 A prezentat comunicări şi a conferinţiat în şcoli şi 
instituţii culturale, cu prilejul diferitelor manifestări de 
profil, despre pr. prof. Dumitru Stăniloaie, Emil Rebreanu, 
Mioara Avram, Anastasia Popescu – mama Sica, pr. Alex 
Anghel, încurajând corespondenţele teologice („scrisori 
deschise”), de susţinere a moralului, mai ales în rândul 
tinerilor. 
 Să ne fie iertat subiectivismul de-a ne opri mai 
mult la evocările tulcene, dar locul naşterii şi al copilăriei 
este definitoriu pentru o întreagă viaţă, iar bucuria tuturor 
celor care au cunoscut-o şi au apreciat-o aici, înseamnă 
a-i întâlni din nou, şi prin scris, personalitatea remar-
cabilă. 
 Niciodată nu a părăsit-o convingerea că posedă 
„cheia de aur”, adică rugăciunea (vorba poetului Vasile 
Voiculescu), pentru a deschide diferite uşi şi a gestiona 
multiple situaţii de viaţă. 
 Ce destin furtunos a înfruntat această femeie 
puternică!... Născută în anii Primului Război Mondial, 
supravieţuind ororilor Celui de-al Doilea, trăind 50 de ani 
sub comunism, aprinzând lumina speranţelor (oare câte?) 
după evenimentele din decembrie 1989, rămâne  

  
şi azi consecventă părerilor ei despre lume şi 
Dumnezeu. Trecerile de la o epocă la alta, cu 
transformările, iluziile şi deziluziile inerente, n-au 
însemnat pierderea propriei identităţi, a propriului 
rost... 

Fiindcă nu avem în faţă un text literar, 
elaborat stilistic, (nici autoarea nu şi-a propus aşa 
ceva) prioritatea a constituit-o consemnarea 
evenimentelor „aşa cum au fost”, fapte trăite, 
văzute sau auzite, multe dintre ele căpătând, în 
timp, valenţe de document. Sinceritatea expunerii 
şi curgerea firească a naraţiunii pare uneori că 
„aleargă”, iar alteori „se odihneşte”, probând 
existenţa unei energii şi a unei voinţe interioare 
deosebite. Se împletesc armonios lirismul, 
umorul, portretele (fizice şi morale), notele 
romantice ale unor descrieri, care ne fac să 
intuim un talent nativ indubitabil. 
 În lumea presei tulcene (teologice şi nu 
numai), autoarea rămâne un punct de reper, 
dominând spaţiul şi timpul printr-o longevitate 
ieşită din comun, evidenţiind binele, frumosul, 
utilul, cu dragoste şi nădejde. 

Vă mulţumim pentru acest dar, cu urări 
de multă sănătate, din acest colţ de pagină, 
aşteptându-vă d-na Laetiţia  M. Leonte, lângă noi 
evocări sau cărţi finalizate din preaplinul 
manuscriselor. Ca şi până în prezent, „cheia de 
aur” vă aparţine până în ultima clipă a vieţii. 
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Plan secund 
 

Liniştea aştepării. Aici nu contează 
decât peştii. Restul e plan secund, mimă 
de civilizaţie. Renunţarea şi nevoia paradoxală 
de civilizaţie. Beţele-produs de civilizaţie 
şi scaunele fixate în mal. 
Privirea aţintită asupra bambinei.  
Peştii mici aruncaţi 
înapoi în apă. Aşteptarea juvelnicului. Când  
nu sunt singuri peştii se luptă între ei. 
Juvelnic răsturnat. Cureţi peştii de solzi. 
Şi peştii au răni. Unele se văd. 

 

Matura societate fabrică de toate. Şi mărgele 
şi ocupaţii şi distracţii. 
Primul nod obişniut din societate. Ca atunci când 
un cârlig are rolul de a culisa 
pe firul său. 
Pasul următor apropie plumbii. Cu greutatea lor. 
Un ac nou presupune întotdeauna o buclă nouă. 
Pepetua aparenţă societală.  
Pentru realizarea buclei. 
Se ţine acul cu două degete în 
poziţia corespunzătoare răpitorului prădătorului. 
Nu trebuie uitată niciodată partea ascuţită 
a acului. Cel puţin ea, societatea nu o face.  
Fiecare nod se împinge spre capătul cârligului ca 
spre punctul final al experienţei.  
Tija stă puţin înclinată. 
Firul lung trebuie să fie pe partea cu cârligul pră-
dător. 
Capătul lung se buclează pentru  a fi introdus 
pe firul undiţei.  
Lungimea totală a forfacului trebuie 
să fie cel puţin 10 cm. la sfârşitul operaţiei. 
Forfacul cu momeala nu trebuie să se răsuceas-
că 
în jurul firului de bază. 

 
 

În apropierea ghilotinei 
 

Îl sărezi pe ambele părţi 
şi apoi îl arunci în sacul verde 
special confecţionat. Ca şi sacii din 
apropierea ghilotinei. Acelaşi miros. 
Dar aceasta n-are importanţă. Este o noapte 
frumoasă, cu cer înstelat. 
Paralalelism absurd  
cu cauciucul negru presărat 
cu solzii peştilor. 
De jur împrejur e numai şes. 
Peisaj conturat de malurile Dunării. 
De copacii Dunării.  
Munţii sunt foarte potriviţi pentru ape. 
Ridică orizontul. Existenţa de aici, 
în întregime supusă apei, stufului 
şi climei tari. Nu poţi surprinde alt concret.  
Nu ştii câte zile trec.    


 

 

 
 

Simona ŞERBAN 
 

 

Nervii oculari se desprind uşor 
 

Întorci şi 
cuţitul în incizia deja făcută şi continui 
mişcarea cu duritate. Ţinându-i capul cu 
mâna stângă îl sfărâmi de sus în jos. 
Atunci nervii oculari se desprind uşor. Poţi 
să faci cadou ochi de peşti. Pauză de 
respiraţie. Repeţi mişcarea de întoarcere la 
întâia incizie şi continui sfărâmarea muşchilor 
spatelui. Oasele şirei spinării şi mişcarea 
continuă până la coadă. Îl apuci cu ambele mâini  
şi îl despici până ajunge plat. Extragi  
viscerele şi tot ceea ce 
poate curând mirosi. 

 
 

Seara măcelului 
 

Seara măcelului. Curăţ peştii de solzi. Nu mai 
simt mâinile. Solzii au traiectorii aleatoare. 
Solzii mă înconjoară. Din dreapta primesc un ochi 
de peşte. Privirea coboară de la  
ochiul-cadou mai jos, spre cele două mâini. 
Cu stânga ţii peştele pe verticală cu capul  
îndreptat tot în partea stângă. Mai sus de cap, 
cum ar veni, pe ceafă, îi faci o incizie puternică, 
apoi întorci capul spre dreapta, 
dar tot în poziţie verticală. 
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Ionuţ CARAGEA 
 

Din ciclul „Sindromul nemuririi” 
 

 Oamenii nu au nevoie de utopii nesfârşite, ci de lu-
cruri tangibile în care se pot regăsi. 

 

 Falsul deştept îi condamnă adesea pe oamenii care 
îi par inferiori, din neputinţa de a se ridica la nivelul unui 
deştept autentic.  

 

 De dureri nu ne plictisim niciodată. Ele ne sunt şi 
blestemul, ele ne sunt şi salvarea... 

 

 Nu râde de moartea altui om, tot moartea îţi va 
îngheţa şi ţie zîmbetul la colţul gurii. 

 

 În viaţa asta lungă cât un anotimp dureros, unii 
oamenii înfloresc prin iubire şi creaţie. Ei sunt adevăraţii 
vestitori ai nemuririi. 

 

 Răzbunîndu-te pe răul din tine, distrugi şi binele care 
ţi-a mai rămas. 

 

 Dragostea ne învaţă mereu să facem dragoste, dar 
până la dragoste sunt atâtea lecţii despre comunicare... 
Cine sare peste aceste lecţii, nu va ajunge expert în 
dragoste ci în disimulări şi himere, iar omul pe care a pre-
tins cândva că l-a iubit va deveni un simplu accesoriu al 
vanităţii.  

 

 Poţi fi superior în lumea în care te naşti, zeu eşti 
numai în lumea pe care o creezi singur. 

 

 Înţelege revolta omului aflat în suferinţă. Este ultimul 
bastion pe care moartea încă nu l-a cucerit. 

 

 Oferindu-vă tristeţea pe tavă, nu vă-ndemn s-o 
folosiţi ca otravă. 

 

 Omul trist este mai viu decât omul care se plictiseşte 
de bine. 

 

 Când începem să uităm, o invităm pe moarte să îşi 
aducă aminte de noi. 

 

 Din depresie-n depresie, o să-i faci morţii 
impresie... 

 

 Câinele, chiar dacă este lovit, îşi iubeşte stă-
pânul. Omul, chiar dacă este iubit, îl ignoră pe Dum-
nezeu. 

  

 Degeaba scrii lucruri frumoase dacă nu arăţi 
nimănui ceea ce te defineşte. Să fii sincer şi apreciat 
pentru sinceritatea ta este mai important decât să fii 
înconjurat de numeroşi adulatori pe care i-ai minţit 
constant, înşirând cuvinte goale. 

 

 Sunt tăceri mai ucigătoare decât otrava 
cuvintelor. 

 

 Unii cititori sunt atât de sensibili, încât ar sări 
din fotoliul lor comod pentru a-l salva pe autor de la 
sinceritate spunând: "Mai minte-ne, mai minte-ne 
frumos!" 

 

 Iubirea este un time-out prin care încercăm să 
ducem meciul vieţii în prelungiri infinite.  

 

 Să nu-i faci pe alţii responsabili pentru suferinţa 
care te încearcă zilnic, să fii tu marele responsabil 
pentru binele pe care l-ai făcut celorlalţi. 

 

 Fericirea este locul de joacă pentru sufletele 
neprihănite, pe atlasul unei lumi care stă cu degetul 
deasupra butonului de autodistrugere. 

 

 Sufletul călătoreşte spre inima oamenilor, trupul 
călătoreşte spre inima pământului. 

 

 Nici măcar cimitirele nu pot ţine în loc hoardele 
pustiitoare ale timpului. 

 

 Visul nostru e dezmorţirea de aripi a îngerilor 
care ne veghează. 

 

 Viaţa noastră este doar un oftat care răscoleşte 
praful uitării. 

 

 Nu uita trupul care a sângerat pentru viaţa ta şi 
nici sufletul care a lăcrimat pentru fericirea ta. 

 

 Operă demnă de un mare poet este aceea 
care, chiar dacă e scrisă în singurătate, este îndrep-
tata mai mult către iubirea de oameni şi mai puţin 
către iubirea de sine. 

 

 Există momente în viaţa noastră când ajutorul 
celor morţi este mai important decât ajutorul celor vii. 

 

 Iubirea îşi găseşte naivitatea pretutindeni. 
 

 Să nu-ţi plângi de milă în faţa oamenilor, poe-
tule. Datoria ta este să mergi cu iubirea până dincolo 
de nori, chiar dacă durerea îţi pune lanţuri la fiecare 
pas, chiar dacă amintirile îţi toarnă plumb în oase şi-
n inimă. 
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Constanţa ABĂLAŞEI-DONOSĂ 
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          Nicolae BĂCIUŢ 
 

PORTRET AL ARTISTULUI LA TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE 
 

La mai bine de cinci decenii de la debutul în 
presă, Melania Cuc are prospeţime, ritm, într-o desfă-
şurare literar-artistică de invidiat, dar şi de luat în seamă 
ca artă a locuirii poetice în lume. Ca model. 

Cu disponibilităţi diverse, jurnalist (o viaţă), poet, 
prozator, pictor, Melania Cuc se întrece pe sine cu 
energii nebănuite, cu dorinţa de a nu da clipei răgaz să 
se risipească. 

I-am admirat ingeniozitatea, disponibilitatea, 
angajamentul, devotamentul, solidaritatea, atât în teri-
toriul cultural, cât şi în cel al relaţiilor umane. 

I-am fost „însoţitor” în multe dintre „aventurile” 
sale editoriale din ultimii ani, am citit-o pe îndelete, cu 
plăcere, uitând adesea, furat de frumuseţea textelor, că 
sunt editor, că am responsabilităţi legate de acurateţea 
conţinuturilor, pentru că, în vârtejul creaţiei, Melania Cuc 
încăleca adesea literele, chiar avea un flux năvalnic al 
ideilor şi metaforelor. 

Cred că avem de a face cu o capacitate creativă 
care iese din tipare, în registre ale spontaneităţii şi 
strunirii verbelor, oricât de larg ar fi fost orizontul rostirii. 

Dacă versurile sale se lasă ademenite de tentaţii 
criptice, naraţiunile sale au desfăşurări bine structurate, 
în scenarii riguroase, de destule ori în derulare cinema-
tografică. 

Melania Cuc ştie să împace articolul de presă cu 
poezia, proza, eseurile şi pictura sa, fie că e vorba de 98  
volute postmoderniste, fie că e vorba de fidelitatea faţă 
de izvoadele iconografice. 

Biografia literară a Melaniei Cuc are foarte multe 
reuşite, mult mai multe decât o critică obosită şi sufocată 
de prea multe responsabilităţi cotidiene le-a relevat până 
acum. Chiar dacă mulţi s-au exprimat în privinţa scrisului 
său, iar multe premii stau mărturie a aprecierii şi 
recunoaşterii unui statut literar exemplar. 

O nouă carte a Melaniei Cuc nu mai poate sur-
prinde pe nimeni. E în firescul lucrurilor. Ea ne-a obişnuit 
în ultimii ani cu un ritm editorial în forţă, într-un fel parcă 
recuperator, pentru că nu toate împrejurările vieţii i-au 
fost favorabile scrisului. 

Nu s-a impacientat şi s-a purtat ca şi cum, la un 
moment dat, s-a născut a doua oară prin scris, prin pic-
tură. 

Acum, metaforic, Melania Cuc reuşeşte să 
„meargă pe apă”. Adică a ajuns la acel prag al înţelegerii 
lumii, încât, fără urmă de misticism, să-şi asume o 
condiţie cristică, în care minunea înfăptuită de Mântuitor 
să fie posibilă şi pentru cei ce cred în cuvânt. Iar „marea” 

 
 

biblică să fie „marea de cuvinte”. 
„Mersul pe apă” al Melaniei Cuc confirmă 

încă o dată că autorul se respectă pe sine, adăugând 
încă „o piatră pentru templul” ei, consolidând şi con-
firmând investiţia de încredere a celor care au crezut 
în valoarea literară, dincolo de vremi, de circum-
stanţe şi de jocuri de culise sau de poliţă literară. 

Ele trec, cărţile rămân! 
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Liliana TIREL 
 

Iadul oamenilor 
                              Motto: Adună lacrimi în pocal de aur 

   Spală-ţi fruntea... fruntea plină de laur 
 

Era  noapte. Razele lunii pătrundeau prin  fe-
reastră, lăsând  în  umbră  colţurile  încăperii. Adrian îşi 
ţintuise privirea într-un punct din tavan. Somnul se încă-
păţâna să vină din cauza gândurilor ce-i alergau prin 
ceaţa trecutului. Mintea sa se zbenguia în voie, plutind 
peste ocean.România era ţara părinţilor, patria din care 
plecase cu 30 de ani în urmă. Amintirile lui au ajuns 
până în seara în care a început totul; de atunci, toată 
viaţa lui s-a dat peste cap. Era foarte tânăr. Ieşind din 
casă, Adrian s-a întâlnit cu doi prieteni.Liviu şi Călin l-au 
întrebat dacă vrea să meargă la protestul organizat de 
scriitorul Paul Goma. A vrut, deşi nu auzise până atunci 
acest nume. S-a lăsat dus în locul unde disidentul milita 
pentru respectarea drepturilor omului. I-a plăcut ce au-
de. Gândeau la fel. Spiritul său tânăr, însetat de drep-
tate, de libertate, l-a purtat de-a lungul anilor până la 
limita supravieţuirii. Cu ochii în gol, Adrian vedea lacri-
mile şiroind pe obrazul Smarandei, mama sa. Privirea ei 
rugătoare spunea să nu plece. O să-l prindă. Adrian şi-a 
amintit noaptea când au fost arestaţi... şi versurile ce-i 
alergau prin minte: 

Mergeam legaţi în lanţuri, un grup de apucaţi 
Refugiul Diana-i părăsit de cruciaţi. 

 

*** 
- Trezirea!  
Strigătul răsună în cabană ca un tunet. Cristian, 

unul dintre tinerii ce fusese de pază în acea noapte, 
spuse: 

- Urgent, coborâm de la cabană! 
- Am înţeles, răspunseră toţi mecanic. 
Nu mai era timp de vorbe. Pentru toţi, ordinul a 

sunat scurt, ca o plesnitură de bici. Şi nu însemna decât 
pericol; ameninţarea se apropia cu repeziciune. Inutil au 
încercat să scape de Securitate. 

  
*** 

         De câteva luni, cabana “Diana” era refugiul unui 
grup de tineri care a “îndrăznit” să ceară drepturi 
elementare - drepturi înscrise până şi în Constituţia 
comunistă, dar mereu încălcate de autorităţi. Aceşti 

 
tineri au aderat la Mişcarea pentru drepturile 
omului, după ce în februarie 1977, la Radio 
“Europa Liberă”, a fost difuzată Scrisoarea des-
chisă scrisă de Paul Goma. Scriitorul înaintase o 
scrisoare de protest Conferinţei pentru drepturile 
omului de la Belgrad. După difuzarea ei, Paul 
Goma şi adepţii lui au fost permanent urmăriţi, 
arestaţi, şantajaţi şi supravegheaţi de Securitate. 
  

*** 
        Adrian nu înţelesese aproape nimic din ordinul 
dat. Era trecut de miezul nopţii. Încă ezita în braţele 
somnului. Subconştientul însă lucra, făcând raţio-
namente: “Dacă ne-a trezit aşa târziu, în noapte, 
înseamnă că Securitatea este iar pe urmele noas-
tre, ştie unde ne-am ascuns”. În mintea lui răsunau 
cuvintele lui Goma din Scrisoarea citită la Confe-
rinţă. 
          Ideile scriitorului, liderul Mişcării pentru drep-
turile omului din România, pătrunseră adânc în 
sufletele tinerilor refugiaţi la cabana “Diana”. Cu 
litere de foc, cuvântul Libertate, era sculptat în ini-
mile lor. De frica Securităţii şi din dorinţa de a gândi 
liber, de a se mişca fără restricţii, îşi părăsiseră 
părinţii, iubitele, rudele, prietenii, preferând să se 
ascundă în munţi.  
         Adrian tremura de frig. Deşi vară, noaptea era 
foarte răcoroasă pe munte; refugiul era aproape 
îngheţat. Prin aerisirea din tavan, prin care ieri 
plouase, se vedeau câteva stele strălucind; păreau 
agăţate de braţele cerului. Coborî din patul de 
lemn; se îmbrăcă imediat, dar nu mai avu timp să 
se spele. Uşa zburase deja făcându-se ţăndări. Mai 
mulţi miliţieni, cu armele îndreptate spre ei, năvăliră 
în încăpere. Zona era ticsită de uniforme albastre şi 
de securişti. Umbrele întunericului se întindeau 
peste munţii ce se zguduiau. Adrian privea absent 
spre culmile încastrate în ceaţă, ce parcă vuiau, şi 
verdele întunecat al brazilor. Un sentiment straniu îl 
încerca. Forţele răului se avântau în noapte. Abia îi 
zărea pe cei ce năvăliră în adăpost. Păreau o haită 
de lupi pornită după pradă. Însă Adrian ştia că lupii 
nu atacă oamenii decăt dacă sunt flămânzi. Cei 
îmbrăcaţi în uniforme şi în haine civile nu erau lupi; 
erau oameni cu suflete de hiene. Uitaseră ce-i 
omenia şi libertatea. Cei nouă tineri, surprinşi în 
refugiul Diana, începură coborârea de pe culme; 
erau încadraţi de armata de hiene şi mergeau sub 
ameninţarea armelor de foc.  

Muntele părea o pasăre ce obosise să se 
mai înalţe spre piscuri ca să ciugulească firimituri 
din fruntea cerului. Adrian gândea că jos nu există 
zbor; că sunt păsări cu aripi frânte de paturile 
armelor mânuite cu cruzime de purtătorii unifor-
melor albastre. La poalele muntelui îi aşteptau mai 
multe dube să-i ducă la sediul Securităţii. Începuse 
drumul spre Iadul oamenilor... 
 

*** 
Se luminase de ziuă şi Adrian mai lenevea 

în pat. Se ghemuise la pieptul tăcerii reci ca 
bătrânul condor ce încerca să ajungă la cuibul de  

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

pe stânca ascunsă printre nori. Stătea întins, cu ochii 
închişi, lăsând gândurile să rătăcească peste ocean, 
ajungând în România. Când se gândea la Carmen, simţea 
cum sângele cald îi invada fiinţa. O forţă năvalnică urca în 
el. Vocea catifelată îi răsuna în minte, iar imaginea ei 
alerga ca o muză, ocupându-i visele şi când avea ochii 
deschişi. Se obişnuise să poarte discuţii zilnice, încât tot 
timpul se gândea la ea.  

Nerăbdător, deschise calculatorul şi intră pe site. După 
mai multe încercări, reuşi să discute cu prietena sa: 

- Carmen! Eşti aici, draga mea? 
- Da, Adrian! Am venit. 
- Sărut mânuţele, Carmen! Îmi era aşa dor de tine! Abia 

aşteptam să vorbim. Ce mai faci? Mai eşti supărată pe 
mine? 

- Mulţumesc, destul de bine. Doream să mai discutăm.  
Mi-a trecut supărarea. Acum caut informaţii despre 
influenţa “Chartei 77” asupra populaţiei din România. 

- Da, interesant! Îţi spun eu dacă vrei... sincer, doreşti 
să organizezi ceva împotriva guvernanţilor? Râsul lui 
Adrian răsună sarcastic. Glumesc, dar cred că ar merita. 
Destul au falsificat istoria. 

- Nici vorbă! Ai dreptate, Adrian. Decenii ne-au trebuit 
pentru a afla de existenţa Pactului Ribbentrov-Molotov, de 
trădarea din 1940 sau cea din 1989. Tot prin trădare, 
corupţie şi şantaj, unii pseudo-istorici de azi sunt puşi să 
scrie o nouă istorie. Falsă ca şi cea precedentă. 

- Tu ce mai faci? 
- Drăguţ din partea ta că mă întrebi! Te sărut... îmi era 

grozav de dor de tine! Mi-ai cotropit gândurile, visele. Tot 
timpul mă gândesc la tine. Cu un glas uşor răguşit, spuse: 
Cred că ştiai că în 1980 am renunţat la cetăţenia română... 

- Parcă mi-ai spus ceva, Adrian! Ce motive ai avut? În 
ce te-ai implicat? 

- Paul Goma... manifeste... demontraţii... interviuri la 
Europa Liberă... arestat... judecat şi dus în Insula Mare a 
Brăilei; scăpat, prins, arestat iar şi exilat în Moldova, pe 
fâşia de pe Prut. 

- Frondist 100%. Povesteşte-mi, te rog! 
- Carmen, în perioada despre care vorbeşti, făceam 

parte din “Grupul Goma”. În iarna şi primăvara acelui an 
am participat la Mişcarea pentru drepturile omului iniţiată şi 
organizată de scriitorul-disident. Reacţia noastră era 
urmarea protestelor sociale din Cehoslovacia. Pe 6 
ianuarie fusese publicată Charta ‘77 împreună cu numele 
celor 242 de semnatari. Václav Havel şi Pavel Kohout erau 
în capul listei. Charta a avut o influenţă deosebită în ţările 
vecine şi nu numai, fiind tradusă în mai multe limbi. 
Curând au aderat la Chartă şi scriitori maghiari şi bulgari. 
Pe 9 februarie, la două săptămâni de la trimitere, 
Scrisoarea se difuzează la Radio “Europa Liberă”. Atunci 
află opinia publică pentru prima dată de “Grupul Goma”.  

Se declanşează cea mai importantă mişcare 
contestatară din România în perioada comunistă.  

- Adrian, se pare că te numeri printre cei care au scris 
istorie. Spune, ce scriitori au semnat Scrisoarea lui Goma? 

- Nici unul, draga mea! Nici unul dintre scriitorii de care 
ai auzit şi învăţat. 

- Cum? Nu se poate! Aşa de fricoşi, de laşi erau 
scriitorii români? 

- Trist, dar foarte adevărat! Doar doi intelectuali vor 
semna Scrisoarea. Primul, pe 3 martie, a fost istoricul şi 
criticul literar Ion Negoiţescu. Acesta, într-o scrisoare  

 

trimisă la Radio “Europa Liberă”, cerea ca Mişca-
rea Goma să-şi limiteze revendicările la respec-
tarea dreptului de liberă exprimare. Ulterior, fiind 
şantajat de către Securitate cu un proces de mo-
ravuri, Negoiţescu a retractat. Mai mult de atât, 
scrierile sale publicate în revista “România Litera-
ră”, aduceau laude regimului. A semnat şi Ion 
Vianu, fiul criticului literar Tudor Vianu, înainte de 
plecarea din ţară. Pierderea catedrei de la Facul-
tatea de Medicină a fost consecinţa susţinerii lui 
Goma. Apelul Goma adunase un număr de peste 
200 de persoane simple, în special tineri. Printre 
noi, erau doar zece foşti deţinuţi politici. Instituţiile 
statului au utilizat toate metodele şi tehnicile 
represive pentru a-l anihila pe liderul nostru şi pe 
noi toţi, care credeam în deşteptarea românilor.        
      

Fragment din romanul în pregătire “Viaţa în cerc” 


 
 
(urmare din pag. 9) 
 

exteriorizare subtil inocentă care refuză gratuitatea. 
Poetul este un univers închis, posesorul 
(stăpânitorul) unui limbaj poetic propriu, dar cu 
ajutorul căruia meştereşte lespezile versurilor. 
Poezia însăşi ca treaptă pregătitoare a rugăciunii 
pe care el aşteaptă ca un negustor ambulant de 
suflet fără preţ aflat într-un dialog continuu cu sine 
însuşi, cu Dumnezeu, sau cu Nimeni-
Omniprezentul nevăzut dar recunoscut: „Pe miezul 
/ ocularului de pelin / cresc melancoliile / ca fructele 
de aduceri-aminte, / ca infinitul pe creştetul nopţii, / 
ramurile i-au adormit / lângă verdele tot mai 
îmbătrânit / şi mai singur…” 

Poet nativ, Ioan Gheorghiţă, a depăşit 
atracţia magnetică a modelelor şi curentelor literare 
manieriste reuşind să-şi găsească un stil poetic 
propriu caracterizat printr-un labirint metaforic 
original răspândit în crâmpeie de imagini 
descoperite prin introspecţie, privite prin lentila apei 
în adâncul propriei fiinţe unde sensibilitatea sa se 
răsfaţă şi este adevărată substanţă hrănitoare care 
îi alimentează poemele. 

Imaginile sunt concentrate atent, stilizate în 
metafore reuşite, surprinzătoare, rafinat şlefuite, 
invitându-ne la o simţire profundă, complice, 
deseori străbătută de o discretă glacialitate sau 
pătrunse de o persistentă mireasmă aleasă: 
„Răsună verdele / destins / în roua depărtării / în 
sunetele ciuntite / de tăria cenzurii de seară…” 

Este un act de cutezanţă, autorul „Solzilor 
de primăvară” fiind acum stăpân pe sinele său 
poetic pentru a continua evoluţia pe un drum nou, 
având un timbru personal, original. 
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Gheorghe A. STROIA 
 

TIMPUL (VIAŢA) TRECEA… ÎN FELII DE TORT  sau O ALTĂ 

ABORDARE A EPOSULUI DE DRAGOSTE  
 

(Mirajul iubirii, Angela Burtea, ed. Armonii Culturale, 2013) 
 

 De peste tot, adunate în suave flori de măr, curg, 
pe braţe de timp, poveşti de iubire. Poveşti furtunoase, 
romantice, mai vesele sau mai triste, cu final fericit sau 
dimpotrivă. Încartiruită în acest spectru al poveştilor de 
iubire, Angela Burtea rescrie, de fiecare dată, notele unui 
nou jurnal existenţial, cu mult diferit de toate cele 
anterioare. Romancieră consacrată, prin apariţia celor 
două romane ale sale - Frânturi de suflet – 2008 (iubire şi 
frustrare) şi Zamfira – 2011 (valenț ele multiple ale iubirii), 
apărute la editura brăileană Edmunt, Angela Burtea 
adaugă profilului său literar, în continuă devenire, valenţe 
noi: de poet (Printre anotimpuri, Ed. Armonii Culturale, 
2012) - prezentă fiind în MERIDIANE LIRICE 2012, 
Antologie universală a poeziei româneşti contemporane 
(124 de poeţi contemporani) - sau valenț e de povestitor 
(Ilinca şi Matei, Armonii Culturale, 2012). Dacă prin 
apariţiile celor două romane anterioare, s-a „conturat”, 
respectiv „definit” profilul romancierului Angela Burtea, prin 
acest ultim titlu, profilul se desăvârşeşte, apropiindu-şi 
scrierea - prin substanţă şi ardere - de miezul fierbinte al 
romanului adevărat, construit nu atât pe reguli ori fixisme, 
ci ridicat pe sentimente, intuiţie feminină, pe deplinul 
respect pentru cititorul său, creând un stil propriu, aparte.  

În mijlocul acestei poveşti de dragoste, frumos 
ţesute, cu migală şi o deosebită atenţie la detalii, 
romanciera Angela Burtea încearcă, prin trăirile 
personajelor sale, stări de frumoasă rememorare a 
plaiurilor dragi, nu o anume localizare spaţială, ci mai ales 
a locului pe care fiecare muritor îl poate recunoaşte ca 
fiind al său: un tărâm cu livezi în floare şi copaci încărcaţi 
de rod, cu soarele ridicându-se dinspre răsărit sau mijind 
către apus într-o baie de aur, cu ceruri senine de un 
albastru pur (axa Brăila - Bacău). Sentimentul evident 
manifestat aici este cel al profundului regret al trecerii 
timpului în abisala lui tăcere, cu urme prevestitoare de 
moarte a unei întregi lumi, extincţie datorată în principal 
omului care nu ştie, nu poate şi nici nu doreşte să 
construiască, ci doar să demoleze; un om modern, capabil 
nu atât să perpetueze, cât să anihileze ancestrala şi 
binecuvântata zestre primită de la înaintaşi: S-a  dus 
partea frumoasă a văii, s-au dus vremurile când lumea 
simţea oboseala muncii, când avea motiv serios pentru a 
plânge şi a  zâmbi, când fete şi flăcăi îşi ţeseau poveştile 
de dragoste printre pomii şi butucii înfloriţi sau plini de rod. 
S-au dus, toate s-au dus! 

Maniera de abordare a epicului probează carac-
teristica intrinsecă scrierilor Angelei Burtea şi anume: 
investigaţia şi psihanaliza, nevoie de explicare a inexpli-
cabilului, de a dărui sensuri noi lucrurilor, faptelor, oame-
nilor, existenţei, fără a cădea în patima unor nonsensuri 
sau ale unor paradoxări existenţiale. Prozatoarea nu 
întreprinde polemici contraproductive, ci doar supune 
atenţiei cititorului său, adevărurile verificate, valabile şi 
aplicabile propriului eu: Ne irosim în lucruri mărunte, ne 
încărcăm conştiinţa cu fapte reprobabile, ne strivim vorbe-
le calde sub impulsul trufiei, amânăm, şi-n cele din urmă 
uităm să dăm curs întâlnirilor atât de dulci sufletului,  

 
 

sfârşind prin a ne izola şi murim în fiecare zi puţin 
câte puţin. Pasajele descriptive ale romanului sunt 
executate cu precizia şi rafinamentul unui bijutier, 
adunând şi revelând intuiţia poetică a Angelei Burtea, 
ce transformă fiecare crâmpei din locurile dragi 
sufletului în ţinuturi unice, de basm, tărâmuri mitice 
ce aşteaptă, parcă, desfăşurarea forţelor celeste.  

Există în structura epică a romanului mai 
multe poveşti de dragoste: unele liber consimţite, 
altele impuse de împrejurări existenţiale nefavorabile 
protagoniştilor. Personajul central al cărţii - Florica - 
reprezintă tipul individului singur şi neajutorat, sărac, 
dar dotat cu o inteligenţă sclipitoare, însă crunt 
încercat de soartă şi veşnic nedreptăţit datorită 
originilor sale modeste. Conştientă fiind de toate 
aceste lucruri defavorabile ei, Florica luptă să-şi 
depăşească propria condiţie, fără să accepte că: 
Unde să se ascundă de loviturile oamenilor bogaţi şi 
influenţi? Chiar numai asta conta? Bani, pile şi 
relaţii? Oare munca va fi călcată în picioare con-
tinuu? - din nefericire un tablou clinic omniprezent în 
societatea contemporană. Un cotidian aspru, domi-
nat de nonvaloare - anihilarea voinţei prin lipsurile şi 
nevoile curente, ce sunt percepute ca un adevărat 
handicap. Un tablou clinic dezolant, în care cultura 
banului este predominantă şi în care, cu bani, se 
poate cumpăra orice; spre bucuria muritorului de 
rând - mai puţin pe Dumnezeu şi dreptatea Sa 
nepărtinitoare.    

Ca adult, Florica devine o femeie puternică, 
ce ştie să dirijeze împrejurările în avantajul propriu, 
să depăşească orice situaţie prin curaj şi 
înţelepciune, atribute dobândite în trecerea printre 
dureroasele focuri ale vieţii. O persoană ce-şi 
propune să demonstreze celor din jur, că nu banii 
contează şi nici originile, ci doar arzătoarea dorinţă  

 

(continuare în pag. 22) 
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(urmare din pag. 21) 
 
de împlinire a viselor, oricât de îndrăzneţe ar fi ele. 
Povestea de „dragoste” (eleva Florica - profesorul Tiberiu) 
începe mult prea devreme. Acest punct înseamnă, pentru 
eroină, momentul incipient al conştientizării luptei sale cu 
viaţa. Din această luptă încrâncenată, dusă de foarte 
multe ori împotriva morilor de vânt, eroina reuşeşte să îşi 
urmeze calea şi să-şi atingă visul, acela de a absolvi 
medicina. Lucrul bun pe care Pronia i l-a rezervat, totuşi, 
Floricăi, a fost intersectarea destinului său cu oameni 
excepţionali, care au impulsionat-o să creadă în forţele 
proprii, să se ridice de fiecare dată din propria-i cădere, să 
continue lupta şi, în final, să triumfe. Un astfel de exemplu 
este reputatul său profesor chirurg care, în cadrul unei 
discuţii private, îi furnizează multe poveţe de calitate şi-i 
motivează alegerile făcute. Astfel, judecând şi cântărind 
foarte bine lucrurile, cu deplină maturitate şi respect 
pentru profesia de medic, Florica ajunge la concluzia că 
nu i se potriveşte chirurgia şi hotărăşte să se specializeze 
în cardiologie, devenind un cardiolog foarte căutat de 
pacienţi. Un doctor de inimi, el-însuşi cu o inimă bolnavă 
din iubire, nevindecată şi plină de răni deschise. 

În tot acest timp, urmărit de povestea sa de 
dragoste neîmpărtăşită, profesorul Lascu devine mentorul 
„nepotului” său, pe care-l creşte ca pe propriul fiu. Fără să 
ştie, dar simţind ceva dincolo de puterea sa de înţelegere, 
îl copleşeşte pe Şerban cu un sentiment de dragoste 
paternă inexplicabil, pe care mult mai târziu, pe patul de 
moarte, şi-l va putea clarifica. Peste ani, Florica, o femeie 
serioasă şi un profesionist de excepţie, îşi reîntâlneşte 
trecutul, prin intermediul bunului său prieten Pavel, fiul 
unui celebru cuplu de medici, oameni educaţi care (din 
nefericire), prin controlul sever pe care l-au impus asupra 
lui, îl transformă (deşi preia ştafeta meseriei de medic) 
într-un inadaptat social, într-un labil în ale dragostei, 
urmărit obsesiv de iubirea pentru Florica (fosta sa colegă 
de liceu şi chiar de facultate, cu ochii de smarald). 

În finalul romanului, când apele se liniştesc după 
o foarte mare agitaţie a spiritelor, se află cap-coadă 
povestea Floricăi, ce reuşeşte să-şi pună bazele unei 
afaceri proprii (mai mult ca urmare a unor insistenţe 
testamentare) şi să îşi (re)găsească fiul. Deşi galeria de 
personaje nu este foarte mare, acţiunea rămânând la 
nivelul unei conexiuni interfamiliale, eroii poveştii sale de 
dragoste sunt diferiţi comportamental: dacă Şerban este 
tipul bărbatului copilăros, veşnic inovator şi pus pe şotii, 
Pavel este tipul bărbatului cu atitudine gravă, rezervată, 
dar boem din fire, extravagant şi instabil afectiv. Dacă 
Nora (mama lui Pavel) este tipul femeii ce nu poate 
accepta traiul într-o zonă rurală, Clara (soţia lui Şerban) 
este tipul femeii îndrăgostite pur şi simplu de viaţa la ţară, 
adepta plaiurilor însorite şi liniştite, departe de forfota 
asurzitoare a oraşului. Firul epic al romanului este 
limpede, fără rupturi de ritm, alternând, în planuri paralele 
secvenţial-legate, romanţa Şerban-Clara cu deprimanta 
„idilă” Florica-Tiberiu.  

Dacă nu iubirea, atunci cine, atunci ce? Este 
iubirea un miraj? A ajuns cineva să cunoască iubirea 
adevărată, constant împărtăşită de la înmugurirea şi până 
la scuturarea petalelor ei? Iată de ce, astfel de întrebări 
dau culoare şi sens titlului romanului - MIRAJUL IUBIRII - 
o scriere reuşită, care va îndemna cititorul să-i deslu-
şească sensurile. Ca de fiecare dată, Angela Burtea ştie 

 

să lege, să dezlege, să creeze mister, să creeze 
situaţii, să dezvăluie taine ce pot uşura suferinţe sau 
schimba destine. şi, foarte important, romanciera 
ştie să atribuie cărţii sale un happy-end: reîntâlnirea 
mamă-fiu şi descoperirea iubirii tămăduitoare pentru 
Florica. O poveste frumos aşternută pe hârtie, deli-
cată, sensibilă, plină de învăţăminte. O împletire de 
caractere şi situaţii armonios structurate, emanând 
un eros rafinat, fără urmă de trivial sau indecenţă în 
limbaj. Povestea în sine aminteşte, într-o oarecare 
măsură, de serpentinele amare ale iubirii, precum în 
frescele istorice ale lui Thomas Mann (Alesul), de 
intimitatea trăirilor din romanele Norei Iuga sau de 
valenţele psihanalitice din scrierile transatlanticei 
prozatoare Vavila Popovici.     

Făcând o paranteză, rememorăm pilda tibe-
tană care povesteşte că un bătrân s-a intersectat pe 
unul dintre drumurile sale cu un tânăr puternic şi 
viguros, care se fălea că este deţinătorul celei mai 
frumoase inimi din lume. Aflându-se faţă în faţă, 
bătrânul îl înfruntă pe tânăr, spunându-i că inima lui 
este cu mult mai frumoasă. Tânărul înfuriat se 
descheie la piept şi scoase la iveală o inimă mare, 
frumoasă, roşie - perfectă. Cu modestie, bătrânul 
desfăcându-se şi el la piept, îşi arătă inima, la fel de 
mare, dar care era plină de răni, cicatrici, petece mai 
mari sau mai mici şi de foarte multe găuri. Tânărul 
râse cu poftă la vederea unei astfel de ”grozăvii”, 
însă bătrânul îi spuse: Inima mea este aşa, pentru 
că uneori, am dăruit oamenilor pe care i-am întâlnit 
bucăţele din ea. Am rupt, deseori, fărâme din inima 
mea şi le-am dat-o lor. Câteodată, oamenii şi-au rupt 
şi ei bucăţi din inimile lor şi mi le-au dat mie. Unele 
s-au potrivit, altele nu. Alţii nu s-au sinchisit să-mi 
dea nimic şi am rămas cu goluri, pe care nu le-am 
putut umple cu absolut nimic. Am tot sperat, dar nu a 
fost să fie. Acum, ele (golurile) nu mă mai pot ucide, 
deşi rănile rămase mă mai dor, încă. Tu, în schimb, 
nu ai dat niciodată nimic, nu ai rupt bucăţi din inima 
ta şi nu le-ai oferit nimănui! Tânărul, surprins fiind, îl 
întrebă pe bătrân, când şi cum a putut face toate 
acestea şi ce înseamnă acele bucăţi de inimă? Bă-
trânul, senin, spuse: Fiecare bucăţică de inimă ruptă 
este dragostea pe care am dăruit-o oamenilor. Unii 
au răspuns iubirii mele, alţii nu. Dar, cea mai cruntă 
durere, pe care nu cred că aş putea-o îndura-o, vre-
odată, ar fi să ştiu că nu voi primi nimic - niciodată - 
pentru că nici eu nu am avut nimic de oferit, aşa cum 
ai făcut tu! 

Practic, aceasta se întâmplă în fiecare dintre 
scrierile unui autor. Dragostea se transformă în 
cuvântul care cade - asemenea seminţei minunate 
din pilda Mântuitorului - uneori în pământ bun, alteori 
în pământ sterp sau chiar pe drumul mare, devenind 
hrană păsărilor. Dacă iubirea este, totuşi, un miraj, la 
care mulţi dintre noi nu ştiu cum să ajungă, atunci să 
ne însuşim iluzia căutării acesteia şi să trăim, spe-
rând la întâlnirea cu ea! Numai aşa ne vom împlini 
ca oameni şi vom putea deveni, într-o bună zi, 
părtaşi ai MIRAJULUI IUBIRII. 
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         Liviu CHIFANE 
 

Prima oră 
 
 În faţa uşii s-a oprit pentru o secundă, o secundă 
lungă, deşirată, ca un colac de mărgele rupt din care cad, 
fără grabă, boabă cu boabă. Îşi aduse aminte să respire 
şi trase puternic mirosul de vopsea proaspătă ce umplea 
holul. Pipăi mânerul genţii, simţi botul tare al pantofilor, 
mişcă ochiul stâng să îndrepte un fir rebel din 
sprâncenele groase. Rămase aşa, privind la uşa albă, 
zgâriată şi măzgălită. Ar fi rămas la nesfârşit în secunda 
aceea prea lungă dacă nu l-ar fi împins spre clanţă o 
foială zvârcolită de dincolo, ca un monstru adormit ce 
începe să mişte. 
 Nici nu ştiu cum se găsi deodată de cealaltă 
parte, cu uşa închisă în spatele lui, privind ţintă la 
fereastra ce se zărea dincolo de catedra masivă şi pe 
care un soare cald de septembrie se rezema obosit. Îşi 
începu drumul, fără să privească în stânga sa. Un drum 
lung, cu paşi zgomotoşi pe parchetul vechi, cu o 
umezeală sâcâitoare în susul frunţii, la rădăcina părului.  
 Atât de lung fu drumul încât avu timp să se 
gândească la vorbele mamei, care se plângea mereu că 
o frige faţa de la bârfele vecinelor. Îşi simţea şi el obrazul 
stâng aprins, lovit de o salvă de priviri lacome, iritante, 
iscoditoare. Avu timp să se gândească la gulerul cămăşii, 
pe care observase în ultima clipă o cută neastâmpărată. 
Apoi, încercă să treacă în revistă tot ce pregătise pentru 
acea primă oră: nu reuşi să prindă decât câteva frânturi, o 
idee-două, ceva despre manual, ceva despre lista de 
lecturi şi ceva nedesluşit dintr-un moment nehotărât. Îl 
enervă gândul că se pregătise o săptămână întreagă, iar 
când trebuia, nu reuşea să le adune pe toate la locul lor. 
 În sfârşit, catedra îi atinse podul palmei. Trase 
scaunul greu care îl întâmpină cu un zgomot neaşteptat 
de strident. Dar nu se aşeză. Se întoarse spre clasă. 
 Erau toţi în picioare. Băieţi şi fete. Poate mai mulţi 
băieţi decât fete. Neobişnuit de mari pentru vârsta lor. Cu 
trupurile solide, braţele groase, umerii încordaţi. Cu 
frunţile încruntate. În prima bancă de lângă fereastră, îi 
sări în ochi un buchet de păr blond, creţ. În a doua bancă 
de lângă perete, un păr negru, scurt, acoperea capul unui 
băiat înalt. În spate, alţi băieţi înalţi şi unul gras, cu un 
tricou prea strâns pe corp. În prima bancă de la mijloc, 
două fete micuţe, una cu ochelari, cealaltă cu două cozi 
surii azvârlite într-o parte şi-n alta. 
 Îşi aduse din nou aminte să respire. Odată cu 
respiraţia, îşi simţi pieptul vibrând: 
 - Bună ziua! 
 Nu-l mulţumi deloc glasul mult prea moale, deşi 
pusese în el toată forţa. Un genunchi începu să se zbată.  

 
Mişcă piciorul ca să-l oprească. 
 - Bună ziua! se auzi ca un ecou, la fel de 
moale, de parcă glasul lui s-ar fi lovit de peretele din 
fund şi s-ar fi întors în faţa clasei. 
 - Luaţi loc! 
 Zeci de scaune tărşâite îi izbiră urechile şi 
pentru o clipă nu mai auzi nimic. În mijlocul frunţii 
apăru o durere ascuţită ce se topi încet spre tâmple. 
Se făcu linişte. Liniştea îi căzu şi ea ca un scaun de 
plumb peste umeri şi îi astupă gâtul. Tuşi. Privi spre 
parchet. Apoi privi spre clasă. Mai zări un păr scurt 
în a treia bancă de la perete, un guler alb, apretat, 
într-o bancă de la mijloc, cuierul mare, întins pe tot 
peretele din spate, cu prea puţine agăţători. Privi din 
nou spre parchet şi-şi urmări picioarele care porniră 
singure spre bănci şi se opriră în faţa catedrei. 
 - Numele meu este Andrei Damian şi anul 
acesta vom face limba şi literatura română 
împreună. 
 Se străduise să-şi întărească glasul. Parcă 
era mai bine, dar tot slab. Prima izbândă. Reuşise 
să se prezinte. Asta îi dădu încrederea să îşi 
rotească privirea deasupra capetelor care se 
întorceau, şuşoteau. Se pregăti pentru pasul 
următor. „Acum este momentul să ne cunoaştem” îşi 
spunea el în minte... 
 - Aţi mai predat? 
 Linişte. Se aştepta răspunsul. 
 Înainte de a-i ieşi cuvintele pe gură, apăru 
ezitarea. Cât de periculos era să fie sincer? Şi, 
totuşi, ce să le spună? Să-i mintă că, da, a mai 
predat? 
 - Nnu... se auzi glasul lui, cel mai slab glas 
pe care îl auzise vreodată. 
 - A! Sunteţi nou! exclamă băiatul gras din 
spate şi se întoarse către colegul, continuându-şi 
probabil conversaţia întreruptă de intrarea parcă 
neaşteptată a celui din faţă.  
 Îşi aruncă privirea spre elev. De sub tricoul 
întins i se zărea pielea. 
 - Câţi ani aveţi? 
 - Sunteţi căsătorit? 
 - Aveţi copii? 
 - Unde aţi făcut facultatea? 
 Fetele erau curioase şi prea îndrăzneţe. 
Valul de iscodiri îl lovi pe neaşteptate. Nu se 
pregătise pentru asta, dar nici pentru refuzul de a 
răspunde la astfel de întrebări. O arsură de tigaie 
încinsă îi cuprinse obrazul drept, cu tot cu ochi. Se 
întoarse fără să răspundă şi fără să îi privească. Se 
aşeză brusc pe scaun. Zări pe faţa de catedră aurie 
catalogul şi întinse mâna după el ca după o scară. Îl 
deschise şi i se păru că e prea mare, că trebuie să 
facă gesturi prea largi. Începu să strige numele. La 
primul se încurcă. O explozie de râs îi înroşi fruntea. 
Al doilea nume era mai uşor. La al treilea se chinui 
din greu să nu greşească. La următorul, se auzi din 
clasă: 
 - Domnu’, îmi daţi voie să ies până afară? 
Mă sună mama! 
 Toţi ceilalţi îi aşteptau reacţia. Le văzu ochii 
pândind. De undeva de sub catedră, o ciudă de foc  

 

(continuare în pag. 24) 
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(urmare din pag. 23) 
 
îi muşcă piciorul, îi intră în vene, îi strânse pumnii şi se 
opri pe frunte. 
 - Stai jos! răspunse el printre dinţi. 
 Vorbele acestea două îl vlăguiră. În urma lor se 
adunară toate sentimentele ca o revărsare de ape 
nebune. Era mândru că-l pusese la punct pe elevul 
neobrăzat. Remuşcarea, însă, nu-l lăsă să se bucure. O 
citi pe ochii fetei din prima bancă. Se scutură ca de un fior 
şi continuă să citească numele. Se mai încurcă de câteva 
ori. Elevii se relaxaseră. Vorbeau între ei şi răspundeau la 
strigările sale anemice fără să ridice mâna, uneori fără să 
privească.  
 - Iosifescu Adina! 
 - Cosmescu! se auzi din clasă, în urma unui 
chicot. 
 Râsetele îi astupară urechile. Risipi cu greu ceaţa 
de pe ochi. Da, scria Cosmescu.  
 - Dopro... Dobrotă Emil! 
 - Aici! 
 Alte râsete. 
 - Haideţi, domnu’, îmi daţi voie? E ceva urgent! 
 Grasul se ridicase în picioare şi venea spre 
catedră cu telefonul în mână. Imaginea elevului îl izbi ca 
un fier înroşit. Nu îl pregătise nimeni pentru muntele acela 
care se apropia fără jenă. 
 - Măi, omule! strigă el disperat. Ţi-am dat eu voie 
să ieşi din bancă? 
 - Ho! Ce ţipaţi aşa? V-am cerut voie. 
 - Şi eu ţi-am spus să stai jos! Pune telefonul pe 
catedră! Acum! 
 Băiatul se aşeză în bancă şi băgă telefonul în 
buzunar. 
 - Gata! Nu mai fac nimic! Stau cuminte! 
 Clasa aştepta. Se simţi dator să continue. Dacă 
se oprea acolo, ce s-ar fi întâmplat în orele următoare? 
Se ridică de pe scaun şi porni cu paşi apăsaţi. De afară 
se auzeau razele cum izbeau geamul. Un băiat de la 
perete era pregătit să filmeze. Fetele priveau speriate. 
Ajunse la banca elevului prea repede, încă nepregătit. 
 - Ţi-am spus să pui telefonul pe catedră! 
 - Lăsaţi! se apără elevul.  
 - Acum! 
 Întinse mâna ca un cerşetor pe care nu-l bagă 
nimeni în seamă. 
 - Măi, omule! urlă el. Tu chiar nu înţelegi? Ţi-am 
spus să îmi dai telefonul! Şi ridică-te în picioare când 
vorbesc cu tine! 
 Băiatul se ridică. Proastă idee! Era cu o palmă 
mai înalt. Privirea aceea pe care era nevoit să o arunce în 
sus îl umili şi umilinţa crescu în fiecare ochi care îl privea. 
Simţea că nu mai este al lui, că nu se mai deţine. Se 
desprinsese de sine şi căzuse în groapa aceea în care îl 
priveau toţi şi-l batjocoreau. Se ura. 
 Drumul până la catedră a fost un tunel. Un tunel 
fără nimic la capăt, lung, umed şi întunecat. Un tunel de 
pâslă. Băncile treceau pe lângă el ca nişte umbre. Se 
aşeză pe scaunul plin de pioneze şi începu să strige 
numele de la capăt, de data asta greşind chiar la toate, 
de parcă şi-ar fi propus să le pocească. Înainte să termine 
se auzi soneria. Închise catalogul şi se ridică brusc. Elevii 
erau deja în picioare. Unii dintre ei se opriseră în faţa uşii, 
gata să iasă. Fugi repede, aruncându-le o privire cruntă.  
 

 
Grasul se dădu la o parte, maimuţărindu-se: 
 - Poftiţi! Poftiţi! 
 Era transpirat. Cămaşa îi intrase în piele. 
Holul era prea lung... 
 
 
 

Războaiele Anei 
 
 O privesc pe Ana în tăcere. Corpul ei supus 
somnului se mişcă încet, abia simţit. Nu o aud, dar 
ştiu că respiră. Din faţa întoarsă către perete se 
vede doar linia netedă a obrazului, înecată în părul 
răsfirat. O privesc şi în corpul ei adâncit în 
aşternuturi aş vrea parcă să mă afund ca o cană în 
apa rece de fântână. Să îi simt viaţa, sângele, să fiu 
eu ea şi ea să fie eu. 

* 
 Ana mănâncă fără grabă, privind peste felia 
sandvişului cu muşchi şi felioare subţiri de ardei 
verde. Mestecă fără grijă, îngropându-şi dinţii în 
scoarţa legumelor, ronţăind zgomotos. Ochii ei sunt 
fixaţi pe un punct dincolo de linia peretelui. Din când 
în când, se desprinde din strânsoare şi priveşte 
spre farfurie. 
 - Azi am zi grea, începe ea, fără să mă 
privească. 
 - Ce să-i faci, zic, eu. Le iei şi tu pas cu pas. 
 - Da, pas cu pas. Uşor de zis. Când or 
tăbărî toţi pe mine acum, vai de capul meu! 
 Nu zic nimic. Mă fac şi eu că mănânc. O 
urmăresc pe sub sprâncene. Iar s-a pierdut în plasa 
gândurilor. Se încruntă la un chip nevăzut, îl mustră 
cu linia frunţii. 
 Nu am o reţetă pentru astfel de momente. 
Şi mai e şi nodul care mi se pune în gât. De cele 
mai multe ori când intervin, nu fac decât să 
declanşez un lanţ întreg de tensiuni. Nici dacă tac 
nu e prea bine. Tăcerea apasă ca o cortină de 
plumb. Cel mai bine e să vorbesc cât mai puţin şi 
numai când trebuie. Dar mai ştiu eu când trebuie şi 
când nu? Grea treaba asta! Aş tăcea şi acum, dar 
nu ştiu cum, mă roade ceva, un ghimpe de orgoliu, 
un ciot. 
 - O să fie bine! 
 Ea mă priveşte pentru prima dată în 
dimineaţa asta. Simt că începe. Al dracului orgoliu! 
 - Da! O să fie bine de tot! Colcăie scamele 
în casa asta! Ai zis că faci curat. 
 - N-am făcut, răspund eu. M-am simţit prea 
obosit. Îmi cer scuze. Fac astăzi. 
 Ar trebui să-mi dau o medalie. De mult nu 
mi-am cerut scuze pentru lucruri la care nu simt că 
am greşit. Ea mă priveşte puţin derutată. Nu 
durează decât un moment prea scurt.  
 - Am rugat-o pe mama să meargă cu mine 
după-amiaza în oraş să mă uit la pantofi. Nu, că 
vine nu-ştiu-care tanti Mimi în vizită. Nu, că ea nu o 
amână pe tanti Mimi că stă departe şi nu poate să 
se deranjeze în altă zi. Pentru alţii are timp... 
 

 

(continuare în pag. 25) 
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(urmare din pag. 24) 
 

 Sună un telefon. Al ei. Ana se repede spre el, 
duduie prin casă. 
 - Alo, da. Da... Da... Da... Bine. 
 Când se întoarce îi văd faţa dezamăgită. Nu e 
bine deloc. 
 - M-a sunat şeful. Cică să vin mai devreme la 
serviciu azi că trebuie să terminăm dosarul pentru 
primărie. Doamne care m-ai făcut! Pe alta n-a găsit decât 
pe mine. După ce că stau şi muncesc până târziu, le fac 
toate alea, tot pe mine mă cheamă şi pentru alţii. 
 - Dosarul ăsta nu era treaba Angelicăi? întreb eu 
nedumerit. 
 - Da, era! Angelica se laudă întruna, dar când e 
de treabă, tot pe mine mă cheamă. Păi le-a arătat 
raportul şi nu le-a plăcut. Nu m-a sunat ieri şeful să-mi 
spună să-i iau eu atribuţiile?  
 Se uită la mine întrebător. Care a sunat? O fi fost 
demult. Nu-mi aduc aminte, zău. 
 - Ţi-am spus, dar nu m-ai auzit. Cine să mă 
asculte? 
 - Dacă-i laşi să-şi bată joc de tine! intervin eu la 
capătul răbdării. Dacă le faci toate treburile, fără să 
comentezi! Ce crezi, că o să-ţi dea ei din bunătatea lor 
nesfârşită? Tot pe tine o să te pună să le faci cum 
trebuie. Ei înţeleg că eşti disponibilă şi că îţi place. Dacă 
nu te plângi! 
 - Şi ce să fac, mă priveşte ea brusc, să fac 
scandal? 
 - Nu scandal, îi moderez eu elanul, dar să spui 
când te deranjează şi când întrec măsura. Uită-te la 
mine! Comentează vreunul? Ai văzut ce respectuoşi sunt 
şefii. 
 - Aşa sunt eu, mai proastă, îmi trânteşte ea 
vorbele de frunte.  
 Eu nu mă mai opresc. Ce-oi fi păţit? 
 - Păi uite cum faci! Cu mine te cerţi aici şi cu ei te 
porţi frumos! Râzi cu ei, nu le spui nimic şi ei te iau de 
fraieră. Până nu eşti mai dură, nu se astâmpără. 
 - Da, bine! Tot pe mine dai şi tu. Daţi toţi în mine! 
 Se ridică şi pleacă de la masă. Simt un gust prea 
sărat. Mă împunge inima. Pe frunte îmi cade tristeţea ei. 
Mă ridic şi o urmez în dormitor. A deschis uşa de la 
şifonier şi îşi scoate cu grijă hainele. Când se întoarce 
către mine îmi zâmbeşte. Îmi vede faţa tristă.  
 - Lasă, nu mă lua în serios. Mă descurc eu.  
 Ştiu de ce zice aşa. Ne-am certat ieri. I-e frică să 
nu îmi pierd răbdarea, să nu o iau razna, să mă sufoc. 
Încerc să schimb discuţia. 
 - Îţi scot haina de blană din şifonier? 
 - Nu, că n-o iau pe aia. 
 - Dar pe care?  
 - Pe cea gri. 
 Haina gri e mai subţire. Mi-e frică să nu răceas-
că. Nu de alta, dar mă sfâşie când e bolnavă. Nu are 
linişte, se tânguie, mă vrea mereu lângă ea. Se 
enervează că e bolnavă. Dar ca să o protejez trebuie din 
nou să mă lupt cu ea. Acum simt că nu pot. Mi-e frică să 
nu o fac să plângă. 
 - Bine, zic eu, privind în jos ca să nu mi se vadă 
ochii. 
 Mă aplec şi îi şterg cizmele cu un burete cu 
silicon. Mă îmbrac şi eu. Îmi caut cheile. Nu le găsesc în 

 
buzunarul de la haină. Nici în uşă nu sunt. Mă 
foiesc de colo-colo prin casă. Mă vede şi simt cum 
ar vrea să mă certe. Se aranjază în baie. Mă 
opresc o clipă, să-mi dau seama unde le-am pus. 
A! Sunt în cealaltă haină. Le găsesc acolo, căzute 
în căptuşeala ruptă. Mă chinui să le iau de acolo. 
Mă trec sudorile. Simt ochii ei cum mă urmăresc. 
Rup căptuşeala cu totul şi le scot. Îmi pun haina şi 
aştept. 
 - Stai, că nu sunt gata, strigă ea din baie. 
Mai am! 
 Mă uit la ceas.  
 - Păi hai că e şi jumate! 
 Nu-mi răspunde. Se luptă cu ceva pe faţă. 
 - Uf! Mi-a apărut un coş. Nici părul ăsta nu 
stă cum trebuie! Dracu să mă ia! 
 Vorbele ei mă lovesc în stomac. Aştept 
încordat. Vine într-un târziu...  
 În trafic este foarte aglomerat. Sunt nevoit 
să ocolesc, ca să nu mă enervez în coloana 
interminabilă. Ana îşi continuă luptele. 
 - M-a rugat Flori să-i ţin locul poimâine... 
 - Păi nu i-ai zis că eşti ocuată? Nu trebuia 
să mergem să ne uităm de mobilă de bucătărie? 
 - Nu mai mergem! Mergem altădată. 
Când!? Dracu ştie! 
 - Fă-le toate plăcerile că ei o să aibă grijă 
de tine. 
 - Nu puteam să o refuz. Nu ştii că m-a 
ajutat cu bani când n-am putut să ne plătim ratele? 
 Aşa e. Flori ne-a ajutat. Dracu să mă ia şi 
pe mine. Că minţile mi le-a luat deja.  
 - Stai-stai-stai!!! 
 Mă cuprinde o frică teribilă. Sunt gata să 
apăs pe toate pedalele. Mă uit în toate părţile. Ce-
am greşit? E! A ieşit unul cu botul maşinii prea 
tare de pe o străduţă. Am oricum prioritate. Ea se 
sperie din orice. 
 - Of! Ţi-am zis să nu mă mai sperii! Lasă-l 
că nu intră în noi, că nu e nebun! 
 Tace din gură. Ajungem în sfârşit. Îi ţin 
poşeta până coboară. 
 - Succes! 
 Nu mă priveşte. E timpul să mă duc şi eu 
la serviciu. Simt un fel de uşurare în braţe şi în 
acelaşi timp un gol. Am scăpat de suferinţele ei 
dar o să-mi fie dor până diseară. Când nu am să 
am ce face am să mă gândesc la ea. De sunat nu 
o sun, pentru că glasul ei este absent la serviciu. 
Îmi răspunde monosilabic şi mai mult tace. Uneori 
îi mai trimit câte un mesaj. Să ştie că mă gândesc 
la ea. 

* 
 

 O aştept pe Ana în maşină. În linişte. Nu 
suport niciun zgomot. Am avut o zi încărcată. 
Multă alergătură, multă foială. Niciun moment de 
odihnă. Mă dor toţi muşchii. Capul îmi vuieşte. Îl 
las pe spate şi simt umerii încinşi. Pe frunte îmi 
joacă tot felul de gânduri. Mă arde. 
 Ana întârzie. Cu siguranţă o ţin peste 
program. Iar să facă una şi alta în locul celorlalţi.  

 

(continuare în pag. 26) 
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(urmare din pag. 25) 
 

Nu pot s-o condamn. Nu pot să mă mânii pe bunătatea 
şi naivitatea ei. Nu am dreptul. Dacă aş face-o nu m-aş 
mai recunoaşte. Cu toate astea e obositor. Şi pentru 
mine şi pentru ea. O văd cum se luptă. Aş vrea să ştiu 
ce gândeşte. Dar nu pot afla decât frânturile pe care mi 
le spune ea. De cele mai multe ori le simt ca nişte 
reproşuri. Dacă aş fi fost eu mai şmecher, dacă aş fi 
câştigat mai mult, poate n-am fi fost aşa de încordaţi...  
 Întârzierea se prelungeşte. Ies afară şi încep să 
şterg geamurile. Curăţ maşina cu grijă, de parcă aş 
pregăti-o pentru un drum lung. N-am mai fost de mult 
timp în vacanţă, noi doi, departe de lume, cu braţele şi 
buzele noastre. Cu momentele noastre de visare, cu 
micile noastre giumbuşlucuri pe care nu le înţelege 
nimeni. Cu poreclele pe care mi le pune ea, porecle 
care mă ofticau la început. Acum îmi lipsesc. Acum am 
o zi fericită dacă doar îmi zâmbeşte. Un zâmbet de foc! 

* 
 Suntem la hypermarket. Numai aici mai este 
deschis la ora asta. Ea caută pantofi. Eu ştiu că oricum 
nu va găsi aici ce-i place ei. Şi sunt prea scumpi pentru 
noi. O las totuşi să se uite. Să-şi spele ochii orbiţi de 
lumina calculatorului pe care i-a fixat toată ziua. 
 În timp ce răsuceşte încălţămintea pe toate 
părţile, îmi vorbeşte necontenit. Se plânge de tot felul de 
lucruri. Mărunţişuri. Eu nu le-aş lua în seamă. Pe ea o 
împung. O jenează. I-au dat şi ei o cafea în cele din 
urmă şi nici măcar nu-i puseseră zahăr. Bine că avea ea 
câteva pliculeţe în poşetă. A ieşit puţin să ia aer şi au 
sunat-o imediat. Angelica i-a remarcat coşul şi i-a 
recomandat o cremă. Asta a iritat-o la culme. Angelica 
este întotdeauna senină şi-i stă părul perfect. Al ei e 
mereu pleoştit şi fără strălucire... 
 O ascult încercând să par atent. Dar pur şi 
simplu mintea îmi fuge de jur-împrejur, numai la vorbele 
ei nu vrea să se oprească. Mă atrag luminile din toate 
părţile. Pe lângă mine trec tot felul de oameni. Mi se 
opresc ochii pe corpurile, pe hainele lor. Încerc să mă 
controlez. Zâmbesc către ea în timp ce-mi vorbeşte şi 
se uită să vadă dacă o ascult. Dau din mâini. Mă declar 
alarmat: 
 - Nişte nenorociţi!... Afurisita!... Tupeu!... 
 Nu-şi găseşte ceva potrivit. De probat, nu vrea 
să probeze. E prea obosită. Mă cercetează mereu la 
câte-o pereche pe care o ridică din raft şi mă întreabă 
din ochi. Eu o privesc, să ghicesc ce reacţie are. În 
funcţie de ea, aprob sau resping pantofii cu gesturi largi. 
Nu nimeresc de fiecare dată. Ea se încruntă către mine 
total nemulţumită. Mă întreb de unde mai are putere... 

* 
 Ana îmi plânge în braţe. Corpul ei se scutură ca 
o frunză lovită de ploaie. O mângâi cu degetele pe tâm-
plă. Pielea mi se umple de lacrimile ei reci. Încerc să o 
li-niştesc, ca pe un prunc. În plânsul ei nu mai încap 
vorbe. Suferinţa îi trece prin braţele încolăcite de gâtul 
meu.  
 Plânsul ei mă pedepseşte. Simt că am deza-
măgit-o, că nu am fost destul de bărbat. Îi înţeleg dure-
rea, dar nu pricep de ce se ajunge mereu la lacrimi.  

Aş lua-o de braţe, aş privi-o în ochi şi i-aş striga 
că nu merită. Că lumea asta nu merită lacrimile ei 
curate. Că lumea nu merită să plângi pentru ea. Dar nu 

 
asta este soluţia. Cel mai bine este să nu fac nimic. 
O sărut totuşi pe tâmpla umedă. Mi se umplu buzele 
de zvârcolirea ei. Îmi simt faţa roşie, de lavă. În piept 
mi se îngrămădesc toate nemulţumirile. Mă topeşte 
plânsul ei şi aş vrea sa i-l sting cu lacrimile mele. Dar 
ele nu vin. Mi se întunecă fruntea de oftatul ei. Ochii 
mi se încruntă, dar rămân uscaţi.  

* 
 Ana doarme în braţele mele. A adormit 
plângând. Corpul i s-a destins, sughiţurile s-au stins, 
palmele i s-au lipit de gâtul meu. Are obrazul cald. 
Respiră încet, ca valurile mării. Îi privesc părul 
înmiresmat. Mă pierd pe linia şoldurilor, pe umerii 
goi. Îi simt respiraţia pe obraz. Greutatea ei mă 
încălzeşte. Închid ochii. Ana îmi zâmbeşte. 
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    Cristian Ovidiu DINICĂ 
 

Unsprezece Septembrie 1  
Bem 
 

pasărea fără aripi 
se aşază la masă cu noi; 
are ciocul îmbibat în sângele scurs, 
uimitor, 
peste timpul rănit pe care îl cercetăm 
prin ecranul cu peşti toxici, alături 
de halba cu bere sortită 
să aducă aerul bolnav al 
raţiei de viaţă. 
Liniştita prăbuşire ne inundă venele  
la New York se moare. 
Mâine este ziua mea. 
 

Unsprezece Septembrie 2 
Turnaţi în cenuşă 
 

Ciocul păsării se înfige în trupul de sticlă 
în zbor dezarticulat cu aripi risipite. 
Bolnav pasărea sapă în 
cercul înfierbântat al aerului otrăvit, 
se rup cuvintele pământului care frânge 
cerul rănit în compasul incandescent. 
Inimi planează şi se strivesc de betonul încins 
tremură carnea lăsată să curgă 
cu izvor tăcut se împlineşte destinul 
plecării din trup. 
Cei ce devin zi rup groaza în silabe 
sunt fiii neajunşi ai tăcerii 
se nasc în oceanul de ochi 
cu braţe desprinse, turnaţi în cenuşă 
vocile lor haşurate 
traversează versetul topirii întru fiinţă. 
 

Unsprezece Septembrie 3 
Primele Ore 
 

În sângele învolburat frica bântuie 
în perfuzii.  
Văzduhul înghite suflarea. 
se aşterne tăcerea în copaci. 
Ninge peste apa interzisă 
Umbra vieţii miroase a duhoare,  
fuga continuă din timpul suferind 
spre colindul de iarnă. 
Vânătorul sună din goarnă,  
căprioare  traversează oraşul, 
într-un decor pustiit rujul iubirii 
îşi tulbură culoarea. 
 

 

 
Se aud primele sirene, 
iarba va răsări prin ciment. 
 

Unsprezece Septembrie 4 
Aripile noastre  
 

Sânul tău gust al piersicii plânge  
în epava unui vis răstignit  
expus zborului neterminat  
nu-ţi fie frică, 
norii poartă chipul nostru 
vom avea aripi  
din tencuială trupurile captive  
se vor desface în lumină  
uşile deschise  
vor lăsa iarna în toamnă  
este timpul 
să abdicăm  
din visul care decora altădată cerul  
în căutarea primăverii.  
Nu-ţi alunga zâmbetul  
vreau să-l păstrez  
în fiinţa care se zămisleşte  
din foc şi cuvinte  
în liniştea aşternută  
vom avea aripi 
 

Unsprezece Septembrie 5 
Gândul fiului 
 

De astăzi mama va împleti aşteptarea 
în părul păpuşilor din geam 
cu cârlionţi de mătase din pletele lunii 
pe buze le va pune ruj din praful de stele 
îşi va dori la masă fiul  
dar acesta nu va mai avea suficientă lumină să 
înveţe numărătoarea secundelor  
în drumul spre casă. 
În mod permanent 
ea va locui în salonul dimineţilor albastre, 
căluţii de mare şi berzele o vor însoţi. 
Din coşul lui cu rufe purtate 
va scoate cântecul de patefon pe care îl ascultau 
împreună, 
apoi meticuloasă îl va înveli în straie noi 
de duminică. 
După amiaza va pregăti cina pentru timpul 
şchiop 
 

Timp 
 

I-am zis pietrei piatră şi ea a tăcut 
pădurii i-am dat cerul şi ea s-a înălţat până la el 
îngerului cu aripa ruptă i-am cerut  
să-mi stea pe umeri 
şi el mi-a dat lacrima sa 
vântului i-am cerut glasul iar el a râs 
ploii i-am cerut să-mi spele picioarele  
ea s-a colorat cu păcatele mele 
apoi a râs, a plâns pentru timpul născut orb. 
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Numai firul de iarbă 
Îşi poartă neodihna 
În ântâmplarea  
De a fi acelaşi 
Cu fiecare început… 
 

ECLIPSĂ DE INIMĂ 
 

E o pâclă deasă 
E noapte sticloasă 
Stelele se duc 
Rând pe rând se rup 
Glasul tău departe 
Frânge-se în şoapte 
La mine s-ajungă 
Jurământ şi rugă 
Se scurtează zarea 
Se leagănă marea 
Ochii mei se frâng 
Drumu-ţi este lung 
Nu pot să te chem 
Inima-mi-e ghem 
Şi mi-a fost rubin 
Şi-acum e pelin… 
 

DRUMUL SPRE  APUS 
 

Am desprins din ram 
O frunză 
Fără voia ei 
Dar câte în lumea asta 
Se rup,se şterg 
Şi se uită cum se sting 
Cărbuni pe vatră, 
Cum ard clipele în noi… 
Ieri focul ardea pe câmpuri 
Azi e scrum 
Spălat de ploi 
Ieri apusul devenise 
Doar o dungă vineţie 
Azi priveşti cum răsăritul 
Luminează pe câmpie… 
Am cules  
Din ram un fruct 
Nu mai ştiu a câta oară 
S-a supus 
Zemos sau dulce, 
Amărui cu-arome tari 
Azi nu e, e gol iar pomul 
Singuratic şi pustiu, 
Vântul doar  
Mai bate-n ramuri 
Amintindu-i că e viu 
Numai eu trec printre lucruri 
Le măsor, le-atârn de timp 
Înveliş fără de noimă, 
Doar trecut fără de nimb, 
Dar din toate câte sunt 
Numai sufletul rămâne 
Să atârne de cuvânt… 
Steaua mea fără de nume 
O s-o ascund în infinit… 


 

 

          Elena NETCU 

 

MÂINILE TALE 
 

Mâinile tale aşezate 
Peste gândurile mele 
Puse-n răscruce 
Aştept răsăritul de lună 
Lumina se rupe 
La a treia strigare 
În trepte să urce… 
Mâinile mele te cheamă 
În tremur, năuce, 
Inima mea de aramă 
Galopând printre vise 
Mâinile tale zvâcnesc 
Nesăbuit 
Ascultă cum bat  
secundele-n geam 
Cuvintele mele  
Se ghemuiesc 
În nerostire 
Departe de tine 
Ascunsă în înserare 
Cu nesupusă tăcere 
Să fiu aşteptare 
Cu gândurile mele  
Urcate pe cruce… 
 

MEREU ÎN NEODIHNĂ 
 

Vezi? Nici un ram 
Nu-şi strigă neodihna 
Şi întâmplarea 
De a înmuguri… 
Vezi ? Nici firul de iarbă 
Nu se împotriveşte 
Când îl striveşti cu piciorul… 
Căci tu, trecătorule, 
Eşti mai presus de toate, 
Mai presus de înmugurire 
Şi mai presus de desfrunzire… 
Al tău este spaţiul şi timpul 
A ta este libertatea 
De a fi aici şi acolo… 
Numai tu poţi schimba  
O stare cu alta. 
Fiecare clipă 
Înseamnă trecerea  
Din ceva în altceva, 
Din vis în stare de veghe… 
Lacrima ta poate fi 
Râs sau plâns… 
Într-o secundă neaşteptată 
Poţi fi înghiţit de moarte. 
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    Nicolette ORGHIDAN 
 

O MÂNĂ, O PRIVIRE 
 

Prinde fructul, îl priveşte, îl depărtează, îl apro-
pie, îl aşează la loc. Se depărtează puţin, apoi se-ntoarce 
şi ia fructul în mână. Îl priveşte o clipă, apoi aşa, ca din 
întâmplare întreabă:  

- Da’ mai mari n-aveţi? 
- Da’ nu-s destul de mari, mamaie? Îl iei ca să-l 

mănânci sau să-l pui în vitrină? 
Îl aşează la loc şi se depărtează. Face câţiva 

paşi şi se-apropie de altă tarabă. Ia fructul în mână şi-l 
priveşte, depărtându-l uşor.  

- Auzi, îl iei ca să-l mănânci sau ca să-l pictezi? 
- Da’ nu-i prea mic? 
- La preţu’ ăsta? Fugi de-aici! Un’ mai vezi aşa 

mari la preţu’ ăsta? 
Se depărtează tăcută, strângând într-o mână o 

plasă veche, decolorată, în care se conturează forma 
unei mici franzele. Dă roată tarabelor, priveşte mai de-
aproape, mai de departe marfa, neîncumetându-se să 
ceară. 

- Auzi, mamaie, ai mai fost pe-aici. Ţi-am spus că 
n-am mai mari.  

Se depărtează, tremurând speriată de vocea 
uşor baritonală a vânzătorului. Încearcă să grăbească 
pasul, dar calea-i este tăiată de doi copilandri care se 
hârjonesc. Se opreşte. Mă opresc şi eu. Se sprijină de 
colţul unei tarabe, apoi încearcă să apuce un fruct căzut 
lângă ea.  

- Lasă-l acolo, că-l ridic eu, spuse autoritar 
precupeaţa. 

- Cu cât dai kilu’? 
- Vrei să cumperi sau… numa’ aşa, mă-ntrebi? 
-Cumpăr, cumpăr, da’ cu cât îl dai? 
- Cincisprezece lei e kilu’. Iei mai mult, mai scad. 

 Dă din cap şi se-ntoarce. Mă apropii de vânză-
toare şi-o rog:  

- Cântăreşte-mi, te rog, două kilograme. 
- De-astea mai mari, da? 
- Da, da îi răspund mechanic, urmărind trenciul 

vişiniu care se îndepărta încet. Iau repede plasa cu mere 
şi grăbesc pasul. O ajung. Încet, îi pun mâna pe umăr: 

- Doamnă, v-aţi uitat plasa lângă tarabă. 
Mă priveşte mirată, cu ochii umezi şi, clipind des, 

încearcă să se opună:  
-Nu, nu, nu-i a mea, nu, nu… 
- Ba da, zic. Aţi uitat-o lângă standul cu mere, ia 

amintiţi-vă. 
Îi pun repede plasa cu cele două kilograme de 

mere în mână şi o iau la fugă fără să mă mai uit înapoi. 

 
Alerg, alerg aşa cum n-am mai făcut-o din 

adolescenţă, din anii în care… 
Ajung târziu acasă, iar mama, grijulie, 

supărată, mă şi ia-n primire:  
- Doamne, ce m-ai speriat! Unde ai întâr-

ziat atâta? Te-a căutat Victor, dă-i un telefon! 
- Ştii, m-am întâlnit cu doamna D, ţi-o 

aminteşti, nu? Profesoara mea de limba română. 
Era la cumpărături, în piaţă. 

- Te-a recunoscut? 
- O, da, am mai sporovăit de una, de alta. 
- O fi în vârstă acum. Şi cu pensia aia a 

lor de nimic… Măcar de i-ar fi trăit băiatul acela pe 
care-l înfiase! Ce soartă a avut şi ea! 

- Lasă, mamă, nu te mai gândi! O duce 
bine, e aproape la fel de frumoasă şi vioaie cum o 
ştii. De ce te amărăşti tu acum? 

Intru în baie şi mă privesc în oglindă: par-
că nu-i chipul meu. Încerc să-mi descopăr obrajii, 
buzele, dar îmi apar degetele doamnei D sucind şi 
răsucind mărul, apropiindu-l, îndepărtându-l, aşe-
zându-l la loc, luând altul, trecându-l dintr-o mână-
ntr-alta, îndepărtându-se şi iar apropiindu-se, 
întorcându-se, privind fructele, luând… 
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Mihaela OANCEA 
 

Armonia contrariilor 
 

Un clarobscur liliachiu mânjit cu mangal 
Înrămează impozant infinitul, 
În vreme ce Armonia şi Entropia îşi dau mâna deasupra 
hârtiei  
Ce-şi aşteaptă rândurile – fosile săpate-adânc în timp. 
Târziul întârzie să calce lasciv, 
În ritm de sarabandă, 
Pe vertebre, pe timpane, pe plămâni... 
Îţi ofer-un răgaz de a coase 
Cu albatroşi spintecaţi fisura realităţii, 
Un răgaz de a crede că eşti nemuritor.. 
Moartea-i înscrisă-n celulele noastre! 
Există forme de rezistenţă! Să alungăm târziul din noi! 
Tic-tac! Orologiul destrămării ţese felii de existenţă... 
“Să-i stricăm mecanismul!”– propune perfid osul.  
„Să-i zădărnicim planul!” - chicoteşte mefistofelic retina. 
Ei...şi dac-am putea faustian sa-i poruncim clipei 
Să stea în loc, oare ce-am schimba? 
Cum poţi opri moartea când te-ai născut cu ea? 
 

O clipă 
 

Ninge cu cerneală peste aripile străvezii ale amărăciunii, 
Peste universul amuţit, împlântat în solzii tăioşi ai 
singurătăţii. 
Pescuieşti un năvod plin de iluzii din măruntaiele amintirii, 
Visări prinse în penseta agoniei, 
Şi-ţi probezi anduranţa... 
O clipă rătăcită în trecut îşi strigă neputinţa 
De a păstra sublimul sărutului cu aromă de cireşe amare, 
Seducător ca un zbor de flamingi, 
Fragil precum sentimentele. 
O clipă agăţată în sanctuarul iubirii 
Îmbrăţişează dansul în ritmuri de Chopin, 
Aduce miresme de mosc şi portocal 
Din odaia-n care viaţa pulsa ameţitor. 
Rădăcinile noastre se-mpletiseră tăcute - 
Osmoză ce germina speranţă. 
Existam în afara noastră şi-a lumii concrete, 
Volatilizaţi prin infinite galaxii. 
Azi, clipa s-a destrămat 
Tăvălită prin praful durerii. 
Ne vom întâlni dincolo de graniţele invizibile 
Şi sufletele noastre vor dansa  
Libere 
În propensiunea lor  
Spre infinit. 
 

Solstiţiu de iarnă 
 

Mahalaua îşi mestecă măruntele-i drame - 
Istorisiri picante şi febră viscerală... 
Adorm conştiinţe-n fetide lupanare,  
Bolborosind despre diverse dizeuze obscure, 
Când întunericul muşcă din trupul fraged al nopţii. 
Precepte mustesc în minţi înfierbântate, 
Gonind tumultoase prin ţarcul gândirii... 
Se deapănă-n crepuscul teorii fulminante 
Despre realităţi hiperfizice ori despre Anunnaki, 
Când Uranus face cuadratură cu Jupiter. 
 

 

 

Solstiţiul de iarnă – noaptea cea mai lungă – 
Adună laolaltă pe cei ce vieţuiesc sub 
catapeteasma 
Templului ranforsat cu iluzii şi zâmbete de prunci.  
Tăcere... 
Îngheţ... 

 
Împietrire 
 

Cafeaua se revarsă pe vechi manuscrise 
Împrăştiind aroma-n camera obscură – 
Ceasornicul bate cadenţat, 
Torturând subconştientul, 
Satanicele douăsprezece ore. 
Un bob de sudoare coboară nestăvilit pe frunte 
Picurând terifiat printre gânduri. 
Mucuri de ţigară zac strivite-n scrumieră, 
Frământate cu gesturi febrile. 
Ochii goi rămân pironiţi pe fereastră, 
Scrijeliţi de durere... 
E una dintre nopţile-n care priveşti sabatul 
Păpuşilor sinistre prin ochiul de geam spart - 
O noapte valpurgică-n care ninge cu rugină 
În suflete letargice. 

 
Quo vadis? 
 

Nu ne deranjează nimic. 
De ce ne întrebaţi? 
Zapăm doar anxioşi  
În căutarea disperată a şocantului, a turpitudinii. 
Cu îndoială, ce-i drept - stare tipică nouă, 
Iar certitudinea ne scapă precum nisipul printre 
degete. 
Existenţa o rumegăm precum popcornul în faţa 
ecranului, 
La distanţă de un buton de triumful consumismului 
abject, 
Al diformităţilor colţuroase crestate-n subconştient.  
Cultura? - o machieuză obosită, 
Desuetă, impertinentă, versatilă, 
Chip cadaveric al singurătăţii absolute, 
Eboşa vreunui trecut ilustru.. 
Cine vrea s-o-nsoţească? 
Suspendăm întelesul de propria-i şiră a spinării 
În ritmuri de gangsta rap flamboaiant... 
Funcţionăm în modele binare, 
Asta ne-a tot spus antropologia - 
Sintagmatic si paradigmatic 
Reproducând incestuos şi redundant  
Cuvinte sleite de semnificaţii, 
Tocite-n creuzetul timpului,  
Cuvinte ce nu mai creează, doar distrug.  
N-avem timp de-ntrebări, 
N-avem timp de răspunsuri. 
Vegetăm. 
Căutăm prozeliţi! 
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                 Elise BAST 
 
 

Ace, perfuzoare, chiurete 
 
Aceleaşi nuanţe de gri îngheţat, aceleaşi betoane 

trântite pe hartă conform unor coordonate autiste. Aceiaşi 
corbi lasă o dâră de fum negru în urmă, în zborul lor. 
Aceiaşi ca în Iarna Marilor Schimbări. 

Priveam la turla argintie a bisericii, căpătând 
existenţa doar prin conturul ce o deosebea de cer, 
înştiinţându-mă că este acolo. Sunete subţirele, uşoare 
îmi dansau prin faţa ochilor, compunând o minunată, tristă 
sonată. O sonată ce, ca şi mine, şi-a acceptat damnarea 
căreia nu are rost să ne zbatem. Aceste sunete se înălţau 
plutind prin aer, acei fulgi cădeau plutind prin aer, şi parcă 
unii chiar avuseseră îndrăzneala să mă urmarească o 
bucată de drum.  

 Toate acestea rămân, şi blocurile, şi cerul gri, şi 
copacii înegriţi, cu crengi ftizic contorsionate. Toate 
rămân... doar anii trec peste această faţa palidă, apărând-
o de fotoni precum o armată de umbrele. Anii trec dar 
privirea nu i-o pot împăienjeni. Au încercat de toate, au 
supus acest suflet la teroare, la decepţii, la pierderi, la 
singurătate, dar "fir'ar ea de privire că nu se stinge! De ce 
nu-i prinde cristalinul albul lăptos? De ce nu-i schimbă 
otrava culoarea irisului? De ce nu i se face retina bucă-
ţele? Dar mai e speranţă, mereu mai e speranţă. Doar a 
plâns până i s-au înroşit ochii, până i-au plesnit venele! 
suntem pe drumul cel bun, camarazi"! 

Se spune că poţi muri de inimă frântă. De aseme-
nea se spune că fulgerul nu loveşte de două ori în acelaşi 
loc. Dar eu ştiu ceva ce loveşte de două ori - chiar de mai 
multe ori - în exact acelaşi loc. Puteţi ghici ce este? 
Puteţi? Vă mai dau o şansa! Nu? Este destinul. Crudul şi 
nemernicul destin. 

Vă duc pe o alee de piatră cubică, cu case vechi, 
boiereşti. Capătul aleii se opreşte în parcarea din spatele 
unui grup de blocuri înalte. Într-o cameră a unui aparta-
ment, într-unul din aceste blocuri (nu vă spun care) stă o 
fetiţă care mâzgâleşte nişte gânduri pe hârtie. O să fac 
mai mult de atât! Vă transform în eter, şi o veţi putea stu-
dia chiar dumneavoastră îndeaproape. 

 "Ace şi catetere. Perfuzoare. Steril. Imobilizată pe 
o masă de ginecologie, constrânsă, neputiincioasă în faţa 
viitorului ce l-am ales. A-ţi dori să scapi de aici este o 
speranţă ce nu-şi are rostul, lipsită de orice posibilitate a 
împlinirii. Medici cu ochi psihotici, înebuniţi de plăcerea 
provocată de ceea ce urmează să-mi facă. Rânjesc sadic 
sub măştile chirurgicale. Ai putea crede că nu au senti-
mente sau remuşcări, dat fiind că privirile lor inspiră o 
răceală de necuprins; totuşi le citesc plăcere în suflete,  
 

 
plăcere lipsită de umanitate. 

Totul se petrece încet, atât de încet încât 
doar a-i privi îmi provoacă o durere ce mă 
amuţeşte. O ultimă, sforţată contorsiune spirituală 
mă face să râvnesc la libertatea ce m-a condus pe 
această masă de dureri. Mănuşi sterile, lubrifiate... 
instrumente de tăiat, felurite chiurete sunt vârâte cu 
sete în gheena sufletului meu încercând să smulgă 
toata viaţa muribundă şi scârbavnică din mine. Acel 
fetus scârbos de diabolic, cu gheare şi dinţi de 
şarpe, îmi face ferfeliţă spiritul, uterul şi viaţa. 

Misoprostol, pentru dilatare. De asemenea, 
împiedică mărirea placentei. Novocaina, consideră 
aceşti înşelători ai Universului, că este de ajuns, 
dar nu este. Nici pe departe. Un mic organ dedat 
penisurilor erecte, este supus absorbţiei, condam-
nat la o moarte grea, prin fărâmiţare, prin rupere în 
bucăţi. El va fi acela ce va fi sfâşiat fără milă, va fi 
scos bucată cu bucată până va fi tot afară, o masă 
de carne tremurândă sub lumina palidă a 
neoanelor. Eternitatea este o unitate temporală ce 
nu poate cuprinde toată durerea pe care trebuie - 
zic ei - să o sufăr. Un fulger mă trece prin şira 
spinării, un act ce rezultă în golirea corpului de 
conţinut şi a sufletului de emoţii. Golire ce se 
efectuează cu un mic aspirator posedând o putere 
titanică, menită să rupă demonul în bucăţi, şi pe 
mine odată cu el. Cer anestezic, mai mult anes-
tezic, în speranţa atingerii unui orgasm toxic. 
Oasele trosnesc sub tensiunea exercitată asupra 
coloanei vertebrale ce se află pe punctul deşirării, 
iar eu... eu nu mai sunt aici. 

Eu plutesc, undeva în altă lume, de unde 
am doar o vagă imagine asupra existenţei mizere, 
blocate pe masa de operaţii, ca un fluture încă zbă-
tându-se cu ultimele picături de viaţă ce-i curg prin 
acul ce l-a fixat întru eternitatea morţii, într-un 
insectar şcolar. Demiurg? Univers?! Nu există de-
cât aceşti torţionari, rânjind pe sub măştile sterile... 

O chiuretă îşi străpunge existenţa mizeră 
dedată sexualităţii, îşi răzuie interiorul, reşedinţă a 
unei viitoare vieţi spurcate, acum exilată sub lumina 
palidă a neoanelor. 

Zgârie, taie, fără milă, înainte şi înapoi, fără 
scăpare, fără ţipete, ci doar zâmbete ascunse după 
măşti sterile; doar privirile reci ale rezidenţilor parti-
cipanţi, martori ai descompunerii unei târfe insig-
nifiante pentru umanitate, zeitate muribundă încă 
adulată în templul ei, ruine. Ruine pline de spirit viu 
pentru susţinătorii ei dedaţi viciului, iar pentru 
mine... Dumnezeule! ai putrezit de mult, de când 
basmele încă se mai zbăteau vii în universul meu. 
Către cine să îmi înalţ acum ţipetele durerii? În 
părul cui să îmi ascund faţa plină de lacrimi? Dar 
plâng în van. Victimă a existenţei, damnată la 
libertate, neputincioasă, dizolvându-mă într-un ba-
lon inert de acid şi durere, şi amintiri". 

Şi are doar 15 ani... 
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Dumitru ANGHEL 
 

Papagalul şi revoluţia  

de Valentin POPA 

 
Volumul de proză „Papagalul şi revoluţia”, 

Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2012, 206 pagini, 
semnat de scriitorul Valentin POPA, reuneşte 
unsprezece povestiri – schiţe, unele; nuvele, altele – 
unitare stilistic, dintr-o perspectivă multiplă ca 
valoare literară; ipotetică în planul momentului istoric 
al elaborării, al creaţiei artistice, prin nuanţa 
originală şi autentică de literatură de sertar, 
conceptul estetic atât de aşteptat şi de controversat, 
pus în discuţie după Revoluţia din Decembrie 1989, 
care s-a dovedit, din păcate, doar „o promisiune” nu 
îndeajuns onorată, pe cât ar fi meritat!?  

Cu adevărat, mai toate dintre povestirile 
domnului Valentin Popa n-ar fi putut trece de... 
„ochiul vigilent” al cenzurii şi-atunci le-a imprimat o 
inconfundabilă tentă de... „fruct oprit”, ceea ce le-a 
conferit calitatea de saga românească, născută din 
nevoia de a ocoli, de a deturna interdicţia...  

„Papagalul şi revoluţia” este o carte de proză 
scurtă concepută printr-o tehnică literară interesantă 
de împletire a naraţiunii cursive cu secvenţe retro, în 
fragmente scurte, ca nişte citate, sau chiar în corpul 
aceleiaşi fraze, culese cu italice, cu o anume 
rigoare, uşor pedantă, de factura unor mărturisiri 
complete, prin care parcă şi-ar reprima drastic orice 
implicare. 

Tonul este evocator iar universul epic poartă 
pecetea amintirilor axate pe un areal geografic intim, 
perceput din biografia prozatorului Valentin Popa, iar 
personajele au o genetică comună, din  aria familiei 
ori din galeria prietenilor, a unor cunoscuţi notorii. 
Proza scriitorului Valentin Popa se derulează pe o 
tehnică cinematografică, cu secvenţe aparent 
disparate dar care-şi menţin unitatea şi cursivitatea 
epică printr-un click, care deturnează verdictul spre 
un tip de fantastic, de ireal cu valenţe de staccato, 
ca-ntr-o lucrare polifonică din aria madrigalului.  

Poveştile de dragoste, cu rătăciri prin tot felul 
de labirinturi spaţiale şi temporale, între fabulos şi 
straniu, sunt construite pe o structură romantică din 
vremurile bune ale literaturii de gen, la graniţa dintre 
idila curată, cuminte din alte veacuri şi aventuri 
sentimentale eşuate în ură şi drame matrimoniale. O 
proză uşor atipică, în contrapunct temperamental cu 
statura intelectua lă şi culturală ale domnului Valentin 
Popa, influenţate de pregătirea şi preocupările sale 
filosofice, autor al unor cărţi de specialitate: „Teme 
filosofice” (2001) şi „Elemente de sociologie” (2007), 
în colaborare, sau a monografiei: „Vasile Băncilă - 
omul şi filosoful” (2006), lucrare de căpătâi 
dezvoltată editorial după structura iniţială a tezei de 
doctorat în filosofie: „Vasile Băncilă în metafizica 
românească a culturii” (2005); o cultură filosofică şi 
literară exersate într-o publicistică activă şi 
constantă în revistele: „Luceafărul”, „Viaţa 
românească”, „Dunărea”, „Porto-Franco”, „Excelsior”, 
„Contrapunct”, „Oglinda Literară”. 

În literatură, filosoful Valentin Popa a venit  

 
 

târziu şi impetuos, reţinut de condiţia sa de 
autor de literatură de sertar iar cele unsprezece 
schiţe şi nuvele din volumul „Papagalul şi 
revoluţia” s-ar putea numi modele de astfel de 
literatură, pe care o scoate pe piaţa demone-
tizată a unui astfel de concept artistic cu 
decenţa convingătoare a celui care a scris şi n-
a putut să treacă de cenzura draconică.  

Povestirea „Papagalul şi revoluţia” care 
a dat şi titlul volumului, pare chiar mai puţin 
realizată decât toate celelalte, pentru că este 
textul cu cel mai evident... antimesaj, modelat 
să convingă de contrariu, sau poate s-a vrut 
un... model de cum ar fi trebuit să nu fie scrisă 
literatura proletcultistă a momentului, pe 
coordonatele unei ironii şarjate, ca expresie a 
unui impuls esenţialmente parodic.  

Valoarea întregului volum este dată de 
celelalte zece schiţe sau nuvele, iar dintre 
acestea se detaşează prin amplitudinea epică şi 
finalul tragic, povestirea „Detaşarea”. Cea mai 
întinsă şi cea mai elaborată stilistic, cu accent 
pe arta portretului şi pe originalitatea organizării 
conflictului, realizat pe un crescendo dramatic, 
de scenariu de film sau de piesă de teatru. 
Există, de pildă, în mai toate textele o 
adevărată obsesie pentru cifrele 40-45, ca 
vârstă a tuturor personajelor, preferinţă dată de 
vârsta pe care Valentin Popa o avea când şi-a  
 

(continuare în pag. 33) 
 



Boem@  9 / 2013 33 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 32) 
    
scris cartea de literatură (!?) Poveştile de dragoste, 
subiect predilect, de altfel, sunt fascinante, adevărate 
monografii sentimentale, în care dominanta stilistică 
se axează tot pe dualitatea fantastic şi dramatic, iar 
personajele sunt construite pe acelaşi „calapod”. 
Toate iubirile din poveştile domnului Valentin Popa se 
consumă năvalnic, ca-n „Vâltava” lui B. Smetana, ca 
apele vijelioase de munte, cu prăvăliri impetuoase, 
iar cuplurilor de îndrăgostiţi li se întâmplă tot felul de 
lucruri stranii, drame, tragedii, într-o tumultuoasă 
cavalcadă wagneriană. 

Cum spuneam mai sus, o altă componentă 
stilistică a prozatorului V. Popa vine din „arta 
portretului”, pentru că se dovedeşte un fin analist, 
calitate decurgând din formaţia sa de eminent filosof, 
iar acest detaliu se observă din diversitatea 
unghiurilor în care-şi surprinde eroii. Personaje, mai 
ales femei cu personalitate debordantă, au atitudini 
surprinzătoare, năucitoare, ca în cazul Ortansei din 
povestirea „Plutind în derivă”, o stranie poveste de 
viaţă, de moarte, de destin, de soartă vitregă şi de 
hotărâri omeneşti dramatice, o poveste fantastică 
despre dimensiunile sufletului omenesc, despre 
frumuseţea gesturilor-limită de o tulburătoare 
autenticitate. 

Nici personajele masculine nu sunt în afara 
formulei... „forte”, numai că doar aceştia, de cele mai 
multe ori, sunt elemente malefice, cu o genă bio a 
răului. Personajele negative feminine nu populează 
proza domnului Valentin Popa, în afara unor excepţii 
atinse de uşoare unde de ironie şi atât. Răul stă doar 
la capitolul personaje masculine. 

Ineditul prozei, virusată de sindromul 
„literaturii de sertar”, promovată de scriitorul Valentin 
Popa, se fixează într-o lume foarte autentică, în ciuda 
bizareriilor de tot felul, care pulsează de energii, 
dintre care unele foarte negative şi explodând de 
vitalitate, ca în „Strania ceremonie”, o altă poveste, 
neapărat stranie, după cum sugerează titlul, 
dominată de o patologie a singurătăţii, o poveste de 
viaţă de o banalitate tristă, vulnerabilă, ca un fapt 
divers, devenit eveniment, într-un târg sadovenian în 
care nu se întâmplă nimic. Personajul principal, Eliza 
– o adevărată „patologie” literară pentru feminitate în 
proza domnului Valentin Popa –, trăieşte drama de a 
fi singură într-un timp pe care şi-l gestionează 
patetic, ca o formă de alienare incontrolabilă. Soluţia 
stilistică de final inconştient accentuează 
dramatismul întâmplării, pentru că-i lipseşte banalul, 
liniştitorul, clasicul şi conciliantul „...şi au trăit fericiţi 
până la adânci bătrâneţi”, ca totul să rămână în nota 
de straniu şi fantastic, pe care autorul o impune 
povestirilor sale. Povestiri despre viaţă, despre viaţa 
de toate zilele, poveşti năucitoare prin simplitatea lor 
frustră, prin nonconformismul elegant şi de-o 
moralitate, creştină i-aş zice!, ca-ntr-o predică de 
duminică de la un amvon al faptului divers... 
dumnezeiesc. 

Simplu, frust, banal, aşadar, ca-n “Gânduri în 
evantai”, cu toată tevatura unei lumi aproape mitică, 
într-un registru dominat de fantasme uşor infantile, cu 
o moarte banală, a unui dascăl oarecare, profesorul  

 

V.A. Nedelcu, pentru care: “se adună bani 
pentru înmormântare aşadar...” (pag. 50). 
Sau “Contagiunea”, o povestire care poate fi 
plasată în zona literaturii absurdului pentru 
un fapt aparent lipsit de importanţă dar cu un 
impact terifiant, obsesiv, mirosu l de peşte 
afumat de pe mâini, de pe faţă, de pe haine, 
din gură, ca o pecingine, “contagiunea”, ca o 
metaforă a umilinţei pentru o decizie 
importantă... 

Dar şi “Degetele lui Octavian”, o 
povestire impresionantă, la graniţa dintre 
absurd şi o realitate crudă, nemiloasă, o 
boală năucitoare, cam în afara patologiei din 
literatura medicală, fără un diagnostic 
plauzibil, o boală ca un blestem, incurabilă: 
degetele lungi ale lui Octavian, care cresc, 
cresc, cresc, stupid de nefiresc, în afara 
oricărui firesc biologic, după legile unei 
anatomii incontrolabile. 

Ca şi cea mai întinsă dintre povestiri, 
“Detaşarea”, de dimensiunile unei nuvele, 
structurată pe capitole, ca un roman, cu 
condiţia extinderii conflictului narativ, o 
poveste tot de dragoste – laitmotivul tematic 
al prozei domnului Valentin Popa – eşuată 
dramatic pe un scenariu romanesc bine 
construit, într-un crescendo susţinut de 
argumentele prozei de anvergură, cu un final 
pe măsură, cu ingredientele unui roman 
poliţist. Cam ce s-ar putea dezvolta din 
“Mesagerul”, povestea unui destin provocat 
de promiscuitate, de ratare şi de compromis 
social. 

Proza scriitorului Valentin Popa se 
pliază pe canoanele filosofiei tradiţionale, 
când alege şi dezvoltă temele şi subiectele 
celor unsprezece povestiri, cărora le 
deturnează evoluţia spre surprinzătoare 
destine de tipul unor parabole fantastice, 
absurde uneori, de tip kafkian. Literatura 
filosofului Valentin Popa este în contradicţie 
cu echilibrul şi distanţarea “scorţoasă” a 
legilor sacre şi rigide ale gândirii de sa lon 
elegant, pentru că epicul povestirilor sale... 
“ţipă” după sobrietatea textelor raţionale. 
Parcă nimic din... “matematica” gândirii 
echilibrate nu mai are vreo legătură cu 
nefirescul, dramaticul sau chiar absurdul din 
povestirile adunate în volumul “Papagalul şi 
revoluţia”. 

Lectorul univ. dr. Valentin Popa scrie 
proză într-o altă gamă, pe un alt registru epic 
decât “diapazonul” prelegerilor în faţa stu-
denţilor săi, iar povestirile sale, experimentul 
său literar, pliate pe canonul “literaturii de 
sertar”, sunt exemple de nonexerciţiu al unei 
conştiinţe ca un... bumerang al echilibrului şi 
împăcării cu sine. 


 

D 
u
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           Marin MOSCU 
 

Două fântâni 
  
Din două fântâni limpezi 
Ca lumina ochilor 
Se adapă curcubeul. 
Curcubeul copil 
Se rostogoleşte 
Pe un Pod de Flori.  
Curcubeul bunic 
Se răcoreşte cu visul eternităţii.  
Tata îşi pune ochelari 
Două coarne de bour 
Şi priveşte în istorie. 
Bourul bea otrava 
Morţii 
În timp ce mama umple  
Prutul cu lacrimi! 
 
 

Sânziene 
 
Între lumi se deschid porţi 
Pentru vii şi pentru morţi, 
Magii-n cer se dau pe roţi 
Cu căpăstrul pus pe hoţi. 
 
Pe o floare cade luna, 
Stelele pornesc furtuna, 
Ielele intră pe porţi 
Şi ne-ndeamnă să fim hoţi. 
 
Iată fur de pe cer luna 
Să-ţi fac din raze cununa 
Dragostei, pe veci arvuna: 
Două inimi puse-n una! 
 
 

Paradigme 
 
Paradigmele iubirii 
Trec adesea peste noi 
Ca o limbă de ceasornic 
Scuturată în gunoi. 
 
Tot mai ticăie, 
Tot plânge 
Pinionul principal, 
Ca un cal împinge sânge 
Pe-o lungime de canal. 
 

 
Paradigmele iubirii 
Pun şi cumpănă la vânt 
Şi sărutul, dulcea gură - 
Scot murmure din cuvânt. 
 
Este semnul,  
Este gura 
Ce loveşte în iertare? 
Paradigmele iubirii 
Se coc noaptea,  
Mor în soare. 
 
Cumpătat la geamantanul 
Ce îl port la noi adrese 
Privesc scurt 
Cum se toceşte 
Ochiul ce spre semne iese. 
 
Nu mai cred în paradigme, 
Nici în calul mult visat, 
Fânul lui din bob de stele 
Nu mai e, 
S-a consumat! 
 
 

Aripi dulci 
 

Glasul tău de lebădă ascunsă 
M-a chemat din valuri înspumate, 
Un curcubeu înfăşurat în vise 
A pornit vâslind în şoapte. 
 

Tu desluşeai din apele vieţii 
Cristale albe, negre sau verzui 
Şi mă-ndemnai pe Muntele Vezuviu 
Cu-nflăcărări şi rouă să mă sui. 
 

În aripi lungi de zbor am cumpănit elanul 
Şi-n şoaptele din noapte am pătruns adânc 
Uitând că-n palma vieţii este semnul 
Ce mută veşnicia într-un prunc. 
 

Te-am ascultat şi am pătruns în valuri 
Şi-am vălurit cu tine în oceane 
Până sortiţi de razele de lună 
Intram tiptil cu timpul în icoane. 
 
 

Flori  de sânge 
 

Amărăciunea sufletească 
Este cremene şi iască, 
Se aprinde-aşa uşor 
Din durere şi din dor. 
 

Arde, doare, se ridică 
Pe trunchi putred care pică 
În păcat, în dezlânare 
Sau în semnul care moare. 
 

Nu e nici cuvânt, nici geamăt 
Este-aşa un fel de freamăt, 
Se aprinde şi se duce 
Doar în suflet să se culce. 
 
Se-nchină la şoapte, stele, 
Timpul merge fără piele, 
Se revarsă-n dor şi-n ducă, 
Aripi pentru îngeri urcă. 
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Se-nchină la şoapte, stele, 
Timpul merge fără piele, 
Se revarsă-n dor şi-n ducă, 
Aripi pentru îngeri urcă. 
 
Visează păduri de iască 
Şi o groapă care cască, 
Moartea primeşte gustare 
Pe cei ce nu au mâncare. 
 
Au doar cremene în suflet, 
Trupu-n tors pătruns de urlet, 
Nu sunt lupi, sunt ca şi noi 
Flori de sânge şi puroi. 
 
 

Intrare în Semiramida 
 
Buzele-s două petale, 
Cu aroma lor mă-mbie 
Să intru-n Semiramida, 
Să renasc în Poezie. 
 

Numai Diodor presimte 
C-am iubit-o pe Amitys, 
Pe Amuhea şi pe-nalte 
Presupuse Nefertitis. 
 

Poate-am fost cândva şi Ninus, 
Poate-am fost rege persan, 
Am dorit să am grădini 
Pe-ale cerului tavan. 
 

Însă totul e „pensilis”, 
Forme vii şi colorate 
Unde Domnul scoate-n cale 
Rodii de-mpliniri şi şoapte. 
 

Buzele rotesc petale, 
Cu aroma lor mă-ncearcă 
Să supun Semiramida 
Sub coroana ta cerească, 
 

Să pătrund precum o rază 
Luminând poemul sfânt 
Unde inimile noastre 
Sunt si cer sunt şi pământ. 
 
 

Merii şi ţara 
 
Mere crude, mere coapte 
De viermi găurite-s toate, 
Merii speră-n primăvară 
Ca să înflorească iară. 
 
Cum sunt merii, aşa-i ţara 
Mereu aşteaptă primăvara, 
Dar până să înflorească 
Viermii ştiu să se-nmulţească! 


 

 

Lusiana DRĂGUŞIN 
 
 

Zidul din tine  
 
Aş vrea să sparg  atâtea unghere colţuroase  
din zidul înălţat de gheaţă  
chiar de-mi voi pleca genunchii  
în semn de închinăciune,  
apoi să scormonesc adânc 
până-n miezul sufletului tău,  
poate găsesc fărâmă de iubire,  
şi de va fi ceva  
tot m-aş întreba,  
acum cine iubeşte mai mult?…  
 
Acela va arde mocnit şi se va topi uşor  
ca o mireasmă firavă  
din începutul cel timid al primăverii,  
dar  înălţat de-a pururi în albastru,  
poate în prea mult albastru  
pentru că a învăţat să iubească în gândul nerostit  
şi ascultă la nesfârşit  
şoaptele privirilor umezite de prea multă iubire. 
   
Nu-ţi risipi sufletul de nu poţi  
să-mi dăruieşti un vis  
în care să mă adăpostesc de dezastrul întunecat  
al renunţării,  
zidul din tine găzduieşte prea multă iarnă...  
 
 

Mireasmă în  adâncul vieţii  
 
De sunt tristă,  
mă cuibăresc precum semnul de întrebare  
şi mă-ntreb de ce timpu’ aleargă în necredinţa sa,  
el se pogoară ca o himeră din întuneric  
să lumineze anotimpul care vine ca semn  
al Celui Preamărit,  
atunci uimirea mi-e speranţa preaînaltă şi nescrisă  
dincolo de cuvinte  
pentru că iubesc şi am iubit dintotdeauna 
primăvara,  
chiar de sunt firavă trecătoare printre anotimpuri,  
mă simt puternică deasupra lumii fără sens  
când iubesc minunea mea de om  
şi clipele se încâlcesc  
în plămada lumii,  
mă simt de parcă-aş fi tu  
chiar de iubirea nu se măsoară şi nu poate fi  
egală,    
dar înţeleg de ce iubesc  
pentru că mi-am aşezat sufletul tău  
cu legământ să-mi fie căpătâi  
şi mireasmă în adâncul vieţii -  
lumina, dăruirea, echilibrul, veşnicia!  
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Tudose TATU 
 

Părintele Comisiei Europene a Dunării,  

Charles Cunningham (II) 
 

Charles Cunnigham la trântă cu Dunărea  
şi Foreign Office încă din 1839 

 

Preocupările sale privind navigaţia dunăreană, 
sarcină trasată de mai marii săi stăpâni de la Londra în 
fişa postului, vor începe imediat. 

Astfel, rapoartele sale vor conţine o sumedenie 
de informaţii începând cu situaţia porturilor, caran-
tinelor, traficul corăbiilor şi vapoarelor, accidente nava-
le, confruntări negustoreşti, preţuri la grâne, nivelul 
valurilor, volumul exporturilor şi importurilor prin por-
turile maritime Galaţi şi Ibraila etc. Astfel, atenţia se va 
concentra în primul rând pe Dunăre. 

Un domeniu special îl va ocupa adâncimea 
apei la Bara şi pe canalul Sulina. Spunem că una dintre 
marile probleme cu care se confrunta navigaţia acelei 
vremi avea să fie respectiva Bară şi adâncimile ei mici 
la trecerea în mare, mai ales în perioada de vârf a 
traficului, în lunile august-noiembrie, urmare înnisipării.  

Intervenţiile diplomatice fie la Londra, fie la 
Odessa, pe lângă autorităţile britanice şi guvernatorul 
Novorossiei şi Basarabiei, cunoscutul în epocă Mihail 
S. Vorontov, în anii precedenţi, 1836 şi mai ales 1838, 
pentru remedierea situatiei, nu aveau să primească 
răspuns. Astfel, exasperat, din proprie iniţiativă şi în 
urma unor consultări şi cu alţi responsabili ai comerţului 
internaţional din cele 2 porturi maritime menţionate, 
Charles Cunningham a susţinut spre sfârşitul anului 
1839, pe 10 decembrie (după alte surse pe 11), 
necesitatea înfiinţării unei societăţi pe acţiuni care să 
menţină adâncimea pe braţul Sulina la cote normale, 
adâncime necesară unei bune navigaţii a vaselor de 
peste 150 tone capacitate, spunem noi. 

Prospectul companiei propuse alcătuită de el şi 
încă un consul, cel austriac, Christian Guillaume Huber, 
asemenea mare comerciant, liberal în gândire, un ex-
cepţional cunoscător al Dunării de Jos şi susţinător 
ardent al navigaţiei cu aburi, care urma să fie director 
în portul Galaţi, preconiza amenajări la Sulina prin achi-
ziţionarea unei drăgi cu o capacitate de 40 CP în valoa-
re de 9.000 de taleri. Din echipă au făcut parte şi 
bogaţii negustori brăileni L.D.Teodorovici şi Teodor Mi-
lanovici, supuşi austriaci numiţi directori în portul din 
amonte. Era o iniţiativă portuară dunărean-maritimă. 

În prezentarea companiei închipuite de Charles 
Cunningham opiniei publice, prezentare intitulată „Pros-
pectus of a company to keep water on the bar at the 
Sulina mouth of the Danube at a greater depth„ în 
traducere „Prospectul unei companii pentru menţinerea 
nivelului apei la Bara de la Gura Sulinei a Dunării la o 
adâncime mai mare” se sconta a se porni de la un capi-
tal iniţial de 20 000 de taleri spanioli, capital obţinut prin 
vânzarea a 200 de acţiuni, fiecare în valoare de 100 de 
taleri. Exista prevederea ca nimeni să nu deţină mai 
mult de un număr de 5 acţiuni. 

Draga achiziţionată de societate urma să fie 
pusă în funcţiune de doi maşinişti, aceştia fiind remu-
neraţi cu un salariu anual de 1 200 de taleri, asistaţi în 
lucrările efectuate de 20 muncitori timp de 120 de zile, 

 

plătiţi fiecare cu 0,5 taleri pe zi. Aceasta ar fi însemnat 
încă 1 200 taleri pe an. Fondurile necesare funcţionării 
ulterioare a companiei şi continuării lucrărilor de dra-
gare, urmau să fie obţinute prin plata unor taxe de 6 
până la 52 de taleri per navă, în funcţie de capacitatea 
acesteia, marfa transportată şi adâncimea la Bară, cât 
şi a braţului Sulina. 

Se propunea un tarif de navigatie, model ce va fi 
preluat peste 17 ani de către Comisia Europeană a 
Dunării. Paternitatea acestuia aparţine însă lui Charles 
Cunningham, la 1839. 

Vice-consulul britanic a întreprins chiar o călătorie la 
Sulina în aceeaşi lună a lui Undrea-Decembrie 1839, 
spre a studia situaţia la faţa locului, cele constatate fiind 
cuprinse într-un raport alcătuit la Galaţi în data de 6 
februarie 1840 şi înaintat ulterior lui Palmerston, abia la 
27 mai 1841. 

„Report on the navigation of the Danube, the 
present state of the bar of Sulina and the Russian 
establishment there, from information obtained during a 
visit to that place in December 1839 and from other 
information”, adică „Raport privind navigaţia pe Dună-
re, situaţia actuală a Barei de la Sulina şi a stabili-
mentului rusesc de acolo, din informaţiile obţinute în 
timpul unei vizite în acel loc în luna decembrie a anului 
1839 şi din alte informaţii”. 

Omul politic britanic nu avea să fie interesat. În luna 
aprilie 1840 Charles Cunningham va întreprinde o nouă 
călătorie în Delta Dunării cu care ocazie examinează nu 
numai situaţia de pe Braţul Sulina şi de la Sulina, dar şi 
situaţia navigabilităţii altui braţ al Dunării, Sfântul 
Gheorghe, întocmind la reîntoarcerea la Galaţi încă un 
raport, datat 10 mai 1840. Acesta era intitulat „Report 
on the St.George’s branch of the Danube from 
observations made on the voyage down and up in April 
1840 by Mr. Vice Consul Cunningham of Galatz and 
from informations obtained by him”. În limba neamului 
ce nu piere: „Raport cu privire la Braţul Sfântul Gheor-
ghe al Dunării urmare observaţiilor efectuate cu ocazia 
unei călătorii în aval şi amonte pe fluviu în luna Aprilie 
1840 de Dl. Vice Consul Cunningham din Galatz şi din 
informaţiile obţinute de către el”.   

Diplomatul englez ajungea la concluzia impo-
sibilităţii unei navigaţii internaţionale adecvate pe acest 
braţ al Dunării adânc de 9-11 picioare engleze (2,745-
3,355 metri) brăzdat însă de insuliţe şi bancuri de nisip. 
Era bun doar pentru caicurile turceşti, dubasele sau 
lotcile ruseşti ori gabarele greceşti şi cârlacele sau 
ceamurile principatelor române. 

Cu acest prilej el a avut o întrevedere şi cu 
guvernatorul general al guberniei Novorossia şi 
Basarabia, contele Mihail Semionovici Voronţov care s-
a interesat de societatea creată la Galaţi pentru 
adâncirea braţului Sulina.  

Înalta oficialitate ţaristă i-a promis concursul 
autorităţilor ruse ce vor trimite la Sulina o comisie, lucru 
confirmat de Samuel Gardner consulul englez de la Iaşi 
prin rapoartele sale înaintate lui Palmerston la 16 şi 30 
Aprilie 1840. Din păcate Foreign Office nu avea să-l 
sprijine în intenţiile sale pe Charles Cunnigham. Cât 
despre ruşi, ei se vor acoperi diplomatic cu hârtii. 

(va urma) 


 
 
 
 

 (va urma) 
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          Vasile SIMON 

 

Te vreau 
 
Stai, iubito, 
Nu alerga! 
Ascultă-mi ruga, 
Nenuntito! 
 
Sfântă copilă! 
Nu vreau să aud 
Râsul tău crud 
La ruga-mi umilă. 
 
Scurtă idilă,  
Miros de dantelă, 
Albastră gazelă, 
Şoaptă divină! 
 
În plâns şi în vis, 
La marginea gropii, 
Îţi cântă plopii 
Din Paradis. 
 
 

Spic cu spic 
 
Se coace pânea pe vatra 
Câmpului de aur, 
Pe şesuri întinse,  
Cu spatele de taur. 
Se împletesc codiţe, 
Din spice şi din viţe; 
Se-nşiră spic cu spic, 
Sub paşii ploii,  
De voinic, 
Bogată-n bucurie. 
Şi-aruncă-n foc 
Ghimpele de sărăcie. 
Ţărani cu faţa surie 
Se-nchină harnici  
La pământ 
Şi buzele sărută  
Moaştele de Sfânt. 
Pâinea se frământă, 
Făină albă, cu lumină,  
Se coace-n luna  
Sfântului Cuptor, 
Pe vatra învechită 
De anii tuturor. 

 

 

Sub plopi de ceas 
 
Sub plopii-nalţi, uitaţi de ceas,  
Cu aripi negre, ochiul ras, 
Adoarme-nchisă, un popas,  
Privirea mărginită de un pas. 
 
În straie albe-n sărbătoare, 
Cu gust de lacrimi de fecioare, 
Sub plopii-nalţi, cu cingătoare, 
Adoarme-nchisă dalba-mi floare. 
 
Când miezul zilei oarbe 
O bate-n ochi şi-o soarbe, 
Sub plopi, de ani, ea doarme, 
Bulgăr de soare-n salbe. 
 
 

Voinic dor 
(Doină) 

 
Copilă copiliţă! 
Bob de aluniţă, 
Glas de primăvară, 
Cântec pe sub seară, 
Cu pene de flori, 
Mă arzi cu fiori. 
 
Hai cât mai aproape! 
Te sărut sub pleoape, 
În limpede râu, 
Să te strâng de brâu, 
Fără cingătoare, 
Să te scald sub soare, 
În scumpă licoare. 
 
Să-ţi aduc să bei 
Lapte-n flori de tei, 
C-un dulce sărut 
Cât un bob năut, 
Fagur parfumat, 
Cu dulce oftat 
Din pieptu-mi fierbinte, 
Croit din cuvinte. 
Fluturi albi să cearnă, 
În poale să toarnă, 
Cu sclipici de roze 
Să-ţi mângâie buze 
Şi să-ţi cânte-n şoapte 
Doru-mi de departe. 
 
Copiliţă Liţă! 
Bob de aluniţă, 
Glas de primăvară, 
Cântec pe sub seară, 
Cu pene de flori, 
Mă ridici în sori. 
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Sub semnul “ Din suflet prin Cuvânt“ 
  

Lansare de carte 
 

Luni, 19 august, când ziua se îngemăna cu 
amurgul, pe Terasa din interiorul Palatului Banffii (Mu-
zeul de Artă din Cluj-Napoca) a avut loc un eveniment 
cultural deosebit, ce s-a dorit, la propunerea scriitorului 
Al. Florin Ţene, preşedintele Ligi Scriitorilor Români, a 
se desfăşura şi sub semnul apropiatei sărbători a Zilei 
Naţionale a Limbii Române, din 31 august, iniţiată de 
Corneliu Leu la care a participat ca fondator şi Liga 
Scriitorilor. 
 În cadrul acestei manifestări literar-artistice, 
deschisă de jurnalistul Claudiu Pădurean au fost lansa-
te două cărţi de excepţie. “Geneza“ de Ioan Ciorca, 
prima carte dintr-o serie de 21 de volume aparţinând co-
lecţiei “Carte pentru suflet“, apărută sub egida Asociaţiei 
cultural creştin umanitară “Ars Vivat“, din Ulmeni - 
Maramureş.  

Fiind vorba de Cărţile Scripturii, în prima adap-
tare integrală în versuri din literatura română, a fost 
lansat şi studiul preotului stavrofor Radu Botiş, “Aspec-
te pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a 
Domnului Iisus Hristos”.  

Despre cele două cărţi au vorbit: Claudiu 
Pădurean, Mihaela Rotaru, Ioan Ciorca, pr. Radu 
Botiş, prof. Valeria Oros şi George Terziu.   
 Traian Corneanu a susţinut o alocaţiune des-
pre folcloristul Emil Gavriş. Al.Florin Ţene, membru 
corespondent al Academiei Americano-Română, cu 
această ocazie a înmânat preotului Radu Botiş, 
membru al Ligii Scriitorilor, filiala Maramureş, medalia 
”Virtutea Literară“, semn de recunoştiinţă pentru 
activitatea depusă în promovarea culturii şi a educaţiei 
moral-creştine în rândul tinerilor.  

Al.Florin Ţene a încheiat cuvântarea cu poe-
mul “Gloria Limbii Române“, poem apărut în presa 
literară cu ocazia apropiatei Zilei Naţionale a Limbii 
Române. 
 Manifestarea, apreciată de numerosul public 
prin vii aplauze, a fost onorată cu prezentarea unui CD 
dedicat memoriei lui Emil Gavriş, conţinând o parte din 
piesele acestuia, iar cântăreaţa Andreia Botiş, cunos-
cută din emisiunile TV ale realizatoarei Marioara Mură-
rescu, a susţinut un recital de melodii populare mara-
mureşene. 

      
  A consemnat Prof.Antonia Bodea 

 


 

(urmare din pag. 5) 
 

lovească decât să mă umilească aşa. Simt că 
tâmplele îmi zvâcnesc, ultimul neuron îmi explodează, 
iar sângele îmi ţâşneşte din urechi. De fapt, nu e 
sânge, e balegă. Pute oribil. Şi mă mânjeşte. 
Iremediabil. Mă forţez să mă ridic. Acum chiar voi 
pleca, indiferent ce mai zic. Sunt oprită chiar în uşă. 
Cum e posibil să te porţi aşa, asta ai învăţat la 
sociologie? Nu ştii să negociezi, să te adaptezi, să 
comunici. Nu ne-nţelegem deloc. N-am mai văzut aşa 
ceva. Am făcut atâtea pentru tine, te-am sprijinit în 
carieră şi tu... Îmi făcusem iluzii. Sunt foarte 
dezamăgit. Nu pot să cred. Reuşesc să mă smulg şi 
cobor scările, împiedicându-mă. Cine m-a pus să 
vorbesc iar cu Zidul!? Mă simt îngrozitor: sufletul 
sfâşiat, posedat iar de fantome, sângele otrăvit, 
fiecare celulă contaminată, în curs de descompunere. 
O gheară îmi strânge inima ca-ntr-un cleşte. Vinovată 
pentru toate, mizerabilă, ticăloasă, o catastrofă care-şi 
continuă implacabil drumul. Un bulgăre de căcat (nu 
de zăpadă) care devine tot mai mare şi mai mare şi 
ameninţă să distrugă totul în calea sa. Facultatea, 
profii ceilalţi de treabă, ”copiii” mei... Îmi vine să intru 
în pământ de ruşine: am făcut totul varză, mi-am bătut 
joc de toţi cei care m-au iubit şi mi-au fost alături. Aş 
vrea să mor, dar nu merit nici asta. Dacă mă sinucid, 
scap prea uşor. Trebuie să trăiesc ca să sufăr. Să 
ispăşesc. Dar nu, niciodată nu o să pot să-mi ispăşesc 
păcatele, sunt prea mari, mă strivesc. Şi nici nu vreau 
iertare. Am greşit prea mult ca să fiu iertată.  

Big Brother, m-ai făcut praf de data asta! Praf şi 
pulbere. Poţi să sufli o dată şi m-ai spulberat. Vanitas 
vanitatum et omnia vanitas. ”De-al meu propriu vis 
mistuit mă vaiet / Pe-al meu propriu rug mă topesc în 
flăcări / Pot să mai reînviu luminos din el ca Pasărea 
Phoenix?” (Eminescu, ”Odă în metru antic”). Mă simt 
mai murdară ca grajdurile lui Augias, nici Hercule nu 
poate curăţa mizeria asta. Ascult obsesiv ”Nocturna 
op. 9, nr. 1 în si bemol minor”. Nu mă relaxează, dar 
mă ajută cumva să mă exprim, rezonează cu mine, 
sublimează durerea, mă purifică. Prea multă mizerie. 
Iluzii risipite - şi ale mele... Nu, de data asta nu vroiam 
să-mi dau demisia. Mi-e dor de ”copii”, am greşit faţă 
de ei, i-am abandonat, îi voi distruge. Şi totuşi, să nu 
uit de unde a plecat bulgărele ăsta... De la prima notă 
falsă. Am dat eu prima notă falsă pentru şpagă? Poate 
că da. Trezeşte-te! Cât fac 2+2? Îl iubeşti pe Big 
Brother? Nu mi-a cerut cineva să trec prima notă falsă, 
cu sau fără pistolul la tâmple? Aşa e la particulară, 
ăsta e sistemul, toată lumea face aşa. Şi asta e în 
regulă? Ascultă, Big Brother, ai câştigat tu runda asta, 
dar eu nu te iubesc şi nu voi părăsi lupta, chiar dacă 
de acum încolo o să punctezi numai tu. Voi continua 
telenovela asta de căcat, o mai caut pe Elodia, chiar 
dacă nu voi reînvia din propria cenuşă ca pasărea 
Phoenix. Voi merge pe calea legală, calea cea grea, 
chiar dacă voi ajunge la închisoare pentru şase note 
false şterse. ”Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. 
Gott helfe mir” (Martin Luther). Rămân aici s-o încasez 
de la tine. Loveşte-mă fără milă! 
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Maria Ciobotariu – Flăcări ascunse 

Editura InfoRapArt, Galaţi, 2013 

Olimpiu Vladimirov – Nimic mai mult 

Editura Ex Ponto, Constanţa, 2013 

  
Săndel Stamate - Entelechia 

Editura F.C. Antares, Galaţi, 2012 

Speranţa Calimi – Copacul trăsnit,  

Editura Vicovia, Bacău, 2009 
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