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în fiecare zi, în fiecare ceas ce frunze să mănânce, cât 
şi până când, până o va cuprinde un fel de somn de 
moarte, până se va închide ca într-un giulgiu mătăsos 
ţesut fir cu fir în speranţa inconştientă că totul nu aici 
pe frunze de copac se va termina, ci într-o întâmplare 
a Soarelui în văzduh, cum tocmai am văzut adineauri 
că se întâmplă. De fapt, îşi mai zicea el totul e 
metamorfoză bine etapizată în mici existenţe diferite 
ale aceluiaşi individ. Uite, sticletele acela: a fost 
cândva un ou viu, fără o ştiinţă de sine. Comenzi 
interioare după un anume program l-au pus pe muncă 
la demolarea bolţilor de calciu, a răzbătut printre fraţii 
lui să apuce hrana unei străduinţe părinteşti prevăzută 
în legea perpetuării. În gândul păsării era gândul 
aripei, în gândul aripei era cel al zborului iar cântecul 
lui avea deja portative de arhivă. 

Din aproape în aproape, omul din ţara 
gânditorului de la Hamangia ajunsese gata să cadă 
într-un candid luciferism: „Dar unde o fi banca asta de 
coduri, o fi acolo în ceruri sau pe undeva pe pământ? 
Dar cum, adică eu să-L fur pe Dumnezeu!…  

Şi de fapt ce mare lucru aş face dacă l-aş 
fura? Cred că aş lua selectiv doar câteva „pachete 
genetice” care să cuprindă într-o existenţă cam tot ce 
aş fi vrut eu să fiu: mi-aş fi rezervat nişte coduri care 
să intre în acţiune pe când, dintr-o devenire în alta 
atunci când m-aş plictisi de o aceeaşi existenţă; să pot 
zbura ca un condor, să cânt ca o mierlă, să mă 
zbengui în apă ca o vidră. Rămase puţin pe aceste 
gânduri, doar ca trambulină către nişte raţiuni mai 
realiste, mai înţelepte. „Dar fericirea zburătoarelor şi a 
vidrelor nu e una conştientă, ele nu realizează nici 
măcar invidia noastră faţă de ele… Dar lasă, că 
metamorfoza omului vine şi ea, este pe aproape”. 
Începu să citeze din memorie pe apostolul neamurilor: 
Într-o clipeală de ochi vom fi schimbaţi la cea dintâi 
trâmbiţă” şi iar îşi aminti de scârboasa omidă, apoi de 
giulgiul ei cu taine scoase curând la vedere, la alter 
ego-ul ei înaripat şi plutitor pe o adiere, apoi la cei ce-
şi vor scutura ţărâna de pe oase uşurându-se într-un 
zbor umăr la umăr într-o magnifică întâmpinare în 
slavă. 

Se trezi apoi ca dintr-un somn realizând că 
meditase o vreme chiar în poziţia omului de la 
Hamangia. 


 

 

          
 

Paul SÂN-PETRU 
 

GÂNDITORUL DE LA HAMANGIA 
 

Destul această statuie, destul mai ales acest 
nume ce i s-a dat pentru ca un om de mult mai târziu să 
înceapă a gândi cu adevărat; adică să gândească încoace 
şi încolo, pe o parte şi pe cealaltă a gândului aşa încât 
totul să rămână sămânţă de gând pentru altcineva. 

Dar ce gândea într-o zi omul din ţara Hamangiei 
frământat de atâtea probleme existenţiale? Că atunci 
când totul ar fi fost în ordine, când totul ar fi fost de la sine 
aşa cum ne-am fi dorit să fie, dacă nici o frustrare nu ne-
ar fi pus probleme de ieşire la liman, dacă ar sta să ne 
sece chiar şi izvoarele răvăşitoare ale adrenalinei, albia 
vieţii ar fi rămas molcomă şi anostă. Starea de fericire s-ar 
fi aplatizat ca o câmpie, desigur că ar fi rămas pitic şi acel 
faimos QI, iar calitatea vieţii ar fi avut să rămână la un 
nivel primar, submediocru. 

Cu această stranie luciditate a mers mai departe 
realizând că i se desface în faţă un evantai de variante! 
Căuta astfel, prin concentrare şi uitare de (adevăratul) 
Sine să dizolve în soluţii de virtual câte un cristal de 
preţioasă realitate sub diverse forme. După o vreme şi-a 
exclamat (şi el!) târziul evrika!: „Da, am găsit: linia 
rămuroasă a metamorfozei!…” Tocmai trecea o omidă 
prin praful drumului, tocmai se jucau doi fluturi în zbor pe 
deasupra ei şi-o ignorau cu superioritate. „Vezi, îşi zicea 
omul din ţara Hamangiei, totul constă într-o parolă 
genetică, parolă pe care nici fiinţa asta prăfuită nu o ştie, 
şi nici fluturii aceia, că parola lor e deja împlinită, că acest 
capital al împlinirilor era ascuns în banca de coduri a lui 
Dumnezeu, iar lor asta le era de ajuns. 

Omul mergea mai departe până în pânzele intuite 
a fi albe urmărind acum doar fenomenul sugerat de o 
simplă omidă care traversează praful drumului, cât şi pe 
cei doi fluturi care se hârjonesc pe deasupra. „Cred că 
încă din lumea microscopică a geneticii i se spunea omizii  
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Constantin TOMA 
 

CULIŢĂ IOAN UŞURELU şi JURNALUL UNUI SINGURATIC 
 
           Dacă nu l-aş cunoaşte pe autor şi nu aş vieţui în 
lumea postdecembristă a  României, substituirea mea cu 
personajele şi acţiunile din “Jurnalul unui singuratic”ar 
putea trece ca un fapt banal, deşi calitatea de cititor îmi 
impune o selectare a atitudinii celor din jur, prezenţi în 
lucrare. Nu-mi probez starea de a descoperi aceste 
personaje şi acţiuni, evidenţa cu care ele tratează cotidi-
anul mă determină să caut soluţii anti-empatice. 
 Cât mă priveşte, nu ţin neapărat să mă revăd 
între personajele cărţii ca participant la viaţa de toate 
zilele. Repet, mă simt extrapolat între ele, luând de la 
fiecare binele sau răul, ca la final să ajung în situaţia 
eroului principal, Ion Georgescu, şi să mă întreb ce caut 
în romanul scriitorului C. I. Uşurelu. 
 Mai reale ca niciodată, acţiunile eroilor le doresc 
oglinda unei viitoare învăţături pentru cei ce ne vor urma. 
Doar aşa, poate, cei loviţi de anti-cultura actuală, 
prezentă ca o pată neagră în tot ce se poate numi 
românism, vor înţelege rolul memorialisticii, domeniu pe 
deplin stăpânit de autor. Mă văd nevoit să fac o divagaţie 
de la prezenta recenzie şi să revin la activitatea 
scriitoricească a autorului prin redarea crezului expus în 
“Scriitori contemporani din Vrancea, prin interviuri 
(Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2012): ”Cartea  rămâ-
ne, vrem sau nu vrem, un orizont permanent deschis, din 
care cititorul va construi un portret complex, interesant…” 
 Tocmai de aceea savurarea scrierii se transformă 
într-o carte de învăţătură. Firescul pe care îl percep 
izvorăşte din naturaleţea descrierilor cu toate cele veri-
dice până la absurdul unor situaţii greu de perceput, dar 
care ne contrariază realitatea. 
           Firul epic combină multitudinea versalităţii coti-
diene, acţiunile par a se desfăşura în mod firesc, fără 
intervenţii stilistice. De aici rezultă modul inconfundabil al 
scriitorului C. I. Uşurelu în crearea unor tablouri realiste. 
           Dacă la început, plecând de la o dimineaţă 
banală, egală în măsură până la mecanismului locului 
unde nu se întâmplă nimic, traiul liniştit al eroului principal 
intră într-un vertij politic şi ca-ntr-un cancer galopant- 
acesta pierde tot.Neconectat la lumea plină de minciună 
şi compromis în care nu are ce căuta, inginerul Geor-
gescu ca într-un Turn Babel, pierde tot suportând “cumu-
lul tuturor păcatelor unei lumi pe care nu o merită”. 
           Crearea unui labirint plin de cotloane şi ascun-
zişuri provoacă astfel cititorul să încerce căutările ade-
vărului, mai ales în vremurile actuale când cinstea este 
înlocuită prin dezumanizarea unor oameni, care nu au 
nimic cu onestitatea. 
 Neştiind că intrarea în politică îl transformă într-o 
carte deschisă, Ion Georgescu ajunge în obiectivul feroce 
al amicilor şi inamicilor. Astfel, ca persoană publică este 
supus unui linşaj mediatic în scopul de a fi discreditat şi 
îndepărtat din funcţie, din politică. 
           Nevinovăţia unei adolescenţe petrecute cu fires-
cul momentului îmi dă măsura timpului personal petrecut 
la vârsta eroului, când, în ciuda unui subiect tabu, sexul, 
existau la fel ca şi acum femei uşuratice. Scot chiar din 
“cutia cu amintiri” a acetei stări faptul că, prin tradiţie, 

 

 
 
în fiecare aşezare umană exista câte o Titică sau 
câte o Sofie, care transformau tinerii imberbi în 
bărbaţi. Chiar gândul la teribilismul vârstei respective 
îmi stârneşte regăsirea cu anii aceia, cu tulburările 
lor puerile. 
 Acum însă, eroul nostru, în tentativa de a 
ajunge senator, va trebui să fie curat, mai mult decât 
“originea sănătoasă” a comuniştilor, dar şi sabotat 
de proprii colegi de idealuri. Toată munca de o viaţă i 
se năruie, carieră, familie, aspitaţii. 
           Punctul culminant al desăvârşirii morţii 
sufleteşti este atins atunci când chiar soţia, utilizând 
un vocabular inadecvat unei doritoare de teatru şi 
filarmonică, îl părăseşte luându-i şi fiica. 
 Toboganul prăbuşirii îşi continuă traseul 
periculos într-o lume aflată pe acelaşi sens al 
pierzaniei. Singura soluţie, după ce toate aceste 
piese ale unui joc de domino au fost dărâmate de 
atitudinea semenilor (dar care au rolul de a defini 
legăturile lui Ion Georgescu cu familia şi prietenii), 
este fuga în scris,loc eteric, în care personajele mai 
pot fi modelate după sufletul autorului. 
 Această evadare a autorului îmi crează 
şansa, ca trăitor în timpul prezent, să cunosc/recu-
nosc o serie de personaje cu ce-i bun şi ce-i rău, 
rememorând chiar scene petrecute alături de ele. 
           Nimic subiectiv din partea autorului, totul 
decurge în realitatea evidentă a unei lumi scăpate de 
sub un control raţional, o lume în care parvenitismul 
bate credinţa, infatuarea şi aroganţa modelând 
stările sociale dar şi pseudo-morale. 
           În jurul acestor acţiuni, societatea se degra-
dează, noua democraţie cripto-comunistă îşi desă-
vârşeşte menirea de conducător absolut şi proprietar 
al bogăţiei naţionale. Nu insist prea mult asupra 
acestei epoci, cronica faptelor este actuală şi recu-
noscută, noii patroni de fabrici, uzine, ogoare îşi 
poartă necuviinţa cu fală şi nepricepere. 
 Concluzia - “Ei bine, dacă această ţară, pe 
care toţii o iubim, nu-şi va alege conducători educaţi, 
învăţaţi, patrioţi, acestă ţară va pieri…” - este edifica-
toare. Doar Dumnezeu, în bunătatea Lui, mai ve-
ghează din când în când asupra oropsiţilor. 
           Efectul captivant al cărţii rezultă şi din multi-
tudinea acţiunilor prezentate. Astfel autorul reuşeşte 
să redea cititorului pasaje care întâmplător sau nu 
prezintă mici frânturi din viaţa celui care narează.  

 

(continuare în pag. 8) 
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Ignatie GRECU 

 

VALEA  HOZEVA 

 
 Când am coborât din autocar, ne aşteptau  în 
parcare beduinii cu măgarii gata înşeuaţi ca să ne 
uşureze coborârea şi ascensiunea la mănăstirea 
spânzurată sus între stânci. 
 Era de mers, nu glumă. Nici n-am coborât bine 
din autocar şi au şi început strigătele: 
 -Măgar, doriţi măgar? 
 -Nu dorim, am zis eu făcând oarecum pe vitea-
zul, neştiind ce ne aşteaptă. O cale lungă şi anevoioasă. 
 -Să luăm fiecare câte un măgar, vă sfătuiesc eu 
care am călcat aceste locuri nu odată. Nu costă mult şi 
cu ocazia asta le facem şi lor un bine. Chiar şi mănăstirii. 
 -Cum adică şi mănăstirii? 
 -Îţi voi explica mai târziu. Acum încălecaţi şi să 
mergem uşurel la vale. 

Luăm fiacare câte un măgar. Încălecăm uşor, cu 
teamă la început. Dar pe urmă chiar veseli. Cel care 
ţinea măgarul de căpăstru, mergea încet pe lângă el 
îndemnându-l fără să-l atingă cu băţul scurt care-l ţinea 
în mână. Dobitocul supus înainta coborând lin, obişnuit 
cu asemenea poveri. 

 Am coborât în pantă vreo câteva sute de metri 
trecând pe sub o stâncă enormă, unde am făcut un mic 
popas, preţ de câteva minute. De fapt, măgarii care ne 
duceau în spate s-au oprit în acel loc. Beduinii care îi 
dirijeau au simţit şi i-au îmboldit să nu se oprească. Dar 
ei totuşi s-au oprit. Nu mult. În stânga noastră cum 
coboram, sub stâncă, înegrită de fum, erau, am obser-
vat dintr-o privire, restul unui foc, găteje pe jumătate 
arse, hârtii, chiştoace de ţigări, sticle goale aruncate într-
un colţ. 

În dreapta cum coboram, era prăpastie adâncă. 
Măgarii cu poverile noastre în spate coborau în 

mers uşor legănat trăgând la umbră mai mult spre 
stânga unde nu era nici un pericol. Înainte de a ajunge la 
jumătatea drumului spre mănăstire, am dat peste un 
izvor care ţâşnea dintr-o gură de stâncă de sus şi, printr-
un jgheab anume construit, apa ajungea până sub 
drumul nostru, încât, aici a trebuit să oprim să adăpăm 
animalele.  

Am coborât şi ne-am răcorit feţele cu apă rece 
care trecea mai departe pe sub noi printr-un canal săpat 
în piatră. 

-Izvorul lui Elisei – care izvorăşte din aceşti 
munţi şi ajunge până departe la Ierihon – spuse cel mai 
mare dintre noi. Niciodată nu seacă, fie vară, fie iarnă, 
vorba vine. Aici iarnă nu prea este, după cum vedeţi. 
Suntem în ianuarie şi umblăm în cămaşă. 

Încălecăm, răcoriţi de apa binecuvântată şi 
coborâm calea tăiată în piatră într-o prăpastie foarte 
adâncă. Un podeţ de piatră ne uşurează trecerea pe 
celălalt mal al prăpastiei - unde începe urcuşul până sub 
streaşina mănăstirii umbrită de câţiva arbori. 

-Vedeţi, această vale largă şi adâncă, coboară 
tocmai de la Ierusalim şi merge spre sud, până departe. 
Ici-colo sunt pomi sălbatici. Când plouă şi asta foarte rar,  

 

un pârâiaş se-ncumnetă s-o traverseze până 
aproape de capăt. 

Puţin mai sus de albia secată a pârâului, 
se observă, săpată în stâncă, o cărăruie nu prea 
largă, dar de ajuns pentru trei persoane să meargă 
unul lângă altul. Ea înconjoară ca un brâu toată 
lungimea văii şi e atât de veche încât se poate 
vedea în peretele stâncii urme ale unor pelerini 
care au trecut cu multe secole în urmă şi la un 
popas de amiază au scrijelit stânca cu semne de 
cruci şi peşti – de unde se poate vedea că erau 
creştini. 

-Am cunocut bătrâni călugări care mergeau 
la Ierusalim să se închine la Mormântul Domnului 
ducându-se şi întorcându-se pe acelaşi drum care 
este în faţa noastră. Ei îşi aveau chiliile săpate în 
stâncă mai sus, pe această vale – după care se şi 
vede şi acum. 

Ceea ce vreau să spun este următorul fapt: 
numai ziua puteau pelerinii călători pe această 
vale. Noaptea devenea primejdios. Aţi observat 
cum s-au oprit măgarii care ne purtau sub stânca 
aceea enormă. Acolo de fiecare dată se făcea 
popas, fie noapte, fie zi. Şi măgarii ştiau. Chiar 
dacă nu mai sunt aceeaşi din vechime, dar le-a 
rămas acest lucru înscris în comportarea lor din 
generaţie în generaţie. Beduinii ştiau asta. Şi ca să 
nu se dea de gol, aţi văzut cum îi îmboldeau să nu 
se oprească acolo sub stâncă.  

Ei, beduinii, pe lângă faptul că ne trans-
portă pe noi cu măgarii lor, ziua, pentru un preţ 
aproape de nimic, noaptea însă, transportă încăr-
cături mult mai preţioase: arme şi mărfuri de con-
trabandă – care le sporesc cu mult peste măsură 
veniturile. 

 Noapte de noapte, e un du-te – vino fără 
oprire. 

Nici o luminiţă nu se aprinde pe tot lungul 
văii. Doar sus, în mănăstire ard candelele şi la 
ceasul rânduit se bate toaca şi se trag clopotele.  

Mănăstirea noaptea este zăvorâtă pe 
dinăuntru cu drugi de fier. Nimeni nu îndrăzneşte 
să iasă din mănăstire  pe timpul nopţii. Călugării 
ştiu asta şi de aceea, în zori când se deschid 
porţile, ridică de la intrare câte un butoiaş cu ulei 
de măsline, câte un coş cu smochine sau citrice.  

Darul umil al unor cărăuşi de zi şi de 
noapte - şi pentru care nu încetează a se ruga cei 
câţiva călugări singuratici ascunşi prin aceste locuri 
mai puţin umblate şi pe care numai Dumnezeu le 
ştie. 
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Melania CUC 
 

Poeme verzi pe pereţi 
 

Nicolae Băciuţ şi poemul  
în veşmânt de duminică 

 
Poetul Nicolae Băciuţ nu mai are nevoie de 

recenzii de carte pentru a da semn lumii că Există. Şi 
există frumos în ceea ce face, şi există inteligent prin 
ceea ce scrie şi  este şi generos cu colegii de breaslă, pe 
care îi editează. Dăruieşte pentru că deţine o uriaşă 
bogăţie culturală. 
 Dar mai ales, Nicolae Băciuţ există superb  prin 
poemele sale cu miez de înţelepciune şi mereu proas-
pete, irepetabile, deşi scrie mai mult într-un an decât alţi 
scriitori într-o viaţă. 
 A tixit demult raftul de bibliotecă cu cărţile scrise 
şi publicate, dar Nicolae Băciuţ scrie cu aceeaşi patimă a 
adolescentului care caută în turnul catedralei din burgul 
Bistriţei, caută la maturitate, un poem-scrisoare din ado-
lescenţă şi pe care a caligrafiat numele destinatarului: 
Giovanni Papini. 
  Poetul Nicolae Băciuţ este un romantic dar, 
puţini sunt oamenii pe care îi cunosc şi care ştiu să îşi 
gestioneze timpul unei zile, cum reuşeşte să o facă 
Nicolae Băciuţ. Se împarte între managementul cultural, 
munca editorială, familie şi masa de scris, cu bucurie, cu 
pricepere şi seriozitate. 

Recentul volum de versuri, intitulat POEME 
VERZI PE PEREŢI, şi care a aparut într-o formă grafică 
elegantă, la Editura NICO din Tg. Mureş, atrage cititorul, 
mai întâi prin titlul îndrăzneţ, parafrazând sintagma ce 
nuanţează starea de visare fără de limesuri lumeşti. 
 Apoi, citeşti poemele. Frumoase. Calde. Curgă-
toare pe firul ideii, şi prinzi aripa versului, apoi netezeşti 
hârtia paginii şi treci mai departe. Fiecare poem este un 
test la nemurire, un sublim eşantion de viaţă.  
 Dar ce ar fi o carte de poezie fără dragoste? Şi 
volumul de faţă este smălţuit frumos în culori ca de apă, 
este prezentă iubirea şi candoarea, liniştea şi impetuoasa 
căutare a perfecţiunii umane. O spirală a vieţii se 
desprinde în volute de imni adresaţi viitorului, dar viitorul 
se coagulează din prezentul căutărilor febrile şi din 
trecutul, peste care, Nicoale Băciuţ calcă cu paşi de poet 
autentic. Dar, ce spun eu: poet autentic? Nicolae Băciuţ 
este poet până în inimă, dincolo de viaţă şi dincolo de 
moarte, în sărăcie şi în bogăţie, a jurat şi aşa îşi trăieşte 
zilele, cu Poezia de mână.  
 "Eu nu mă joc de-a scrisul" îmi spunea odată, şi 
pentru a rămâne statornic în această meserie de credin-
ţă, Nicolae Băciuţ extrage din măcinişul cotidianului, 
scoate esenţa întâmplărilor şi le aureolează cu lumina 
poemului. Nimic în plus şi nimic în minus, nu există ceva 
ce ar putea ştirbi din rotunjimea poemului. Sigur, talentul 
indubitabil, dar şi exerciţiul scrierii, ca o osândă conştient 
asumată, dau nota de universalitate şi bogăţia poemului. 
Singurătatea fertilă, ce pare a fi mers bine cu poezia 
dintotdeuna, nu se simte în poemul băciutzian, aici 
cuvintele sunt rotunjite şi dăruite ca merele din pomul cel 
bun. Şi poetul nu e singur, şi iarăşi înfloreşte, rodeşte 
sintagme cu înţelesuri ce se doresc descifrate. 

 
 

Pe coperta a 4-a citesc: "Tu nu ai vârstă / Tu eşti 
fără timp; / te apleci şi miroşi / florile din fotografie" 
este un fragmentul din poemul dăruit Carinei. Nici 
nu trebuie să ne întrebăm noi cine este Carina. 
Poate fi foarte bine şi un nume comun, o licenţă 
poetică, dar aici, Carina este bucuria, este minunea 
care face legătura genetic şi spritual, între vârsta 
poetului-bunic, şi cea a nepoatei, pentru şi despre 
care poveste, poemul se scrie ca o miruire.  "(...) 
vorbeşti în limba ta / pe care nimeni  nu o ştie". 
 La pagina 42, poemul Vârste este dedicat 
tatălui plecat în Cer. Şi iată cum, pe scări diferite se 
poate lua în calcul transcendenţa nu doar virtuală, a 
omului-poet, care scrie şi trăieşte, trăieşte şi scrie 
într-o simbioză perfectă. 

Stampe elegante şi chintesenţă a mărtu-
risirilor, poemele din acest volum adaugă falii peste 
falii la trăinicia operei literare semnată de Nicolae 
Băciuţ. 
 Nu doar locurile comune prind lamură de 
poezie aici, esenţele vechii culturi şi filosofia lumii 
adunată din cărţi, sunt puncte de susţinere a eului 
creator. Poemele se citesc fără poticneli, datorită 
tehnicii perfecte. Poemele nu te lasă nepăsător, şi 
te bucuri şi urăşti, visezi la lumile interzise murito-
rilor de rând. 
 Aşa după cum se vede la finalul fiecărui 
poem, este trecută o dată şi (uneori) un loc, ca o 
certificare a naşterii poemului în sine, dar noi ştim 
că acele strofe de poezie au fost purtate sub căma-
şa christică, în inimă, multă vreme mai înainte de-a-
l scrie pe Poet, şi el, Poetul să le treacă pe hârtie.  
 Nicolae Băciuţ este sigur pe propria-i meni-
re. Scrie oriunde, oricând, scrie pentru că altminteri 
nu ar mai putea să respire. 
 "Poeme verzi pe pereţi" este o mostră 
lirică de  întrebări la care Nicolae Băciuţ caută cu 
febrilitate răspunsuri la întrebarea veche de când 
lumea: "...pentru cine să pregătesc viţelul cel gras?" 
(Poemul risipitor).  
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   Olimpiu VLADIMIROV 

 
CĂZUSE ZĂPADA 
 

Căzuse zăpada, albă beţie… 
Eu minţeam că ştiu pe unde umblă Dumnezeu, 
colindele se destrămau între osii de ger, 
iar răsuflarea pierdută mă vindea unui zeu 

 

Ţipăt de viscol în tâmplele mele, 
oglinzile gheţii desfac curcubee 
şi muşcă lacom din marginea serii 
singuraticul lup al tăcerii. 

 
ÎN PORTUL 
 

În portul unei zile de iarnă 
surâsu-mi mai scaldă 
mirări albe şi ancore crispate; 
Bicele crivăţului 
cutreieră oasele corăbiilor căutându-şi culcuş 
şi catarg după catarg leagă 
ţurţurii gheţii închipuind năluci; 

 

Plumbul amiezii flutură norii în zdrenţe, 
Precum un steag de pirat 

 
NUMAI MAREA 
 

Numai marea 
să-ţi acopere inima,  
să-ţi strivească buzele în sărutul disperat 
sub clopote de alge; 
Numai ea să-ţi încolăcească 
gâtul şi picioarele 
într-un vârtej nebun 
încercând ispita unei ieşiri spre larg. 
 

Altfel, cum mai simţi 
că-ţi trăieşti moartea? 

 
MARINĂ 
 

Tragicul far rupe lumina-n fâşii 
peste maluri încinse cu brâie de sare; 
Căzut dintr-un vis un astru pustiu 
încolţeşte pierdut în cimitirul din valuri 

 

Lângă noaptea străină a ochilor tăi 
îmi caut stăpân. Mirare de mire. 
Ancore fără somn locuiesc în privire 
şi doru-i bolnav după fete morgane. 

 

POARTĂ 
 

Spaima din pânzele corăbiei 
nu mă ocoleşte; 
Sunt în derivă, o poartă spre iad. 
 

DILEMĂ 
 

Moartea nu m-a trezit 
nici ieri, nici azi dimineaţă; 
Ce va fi mâine? 

 

SĂ NU SPUI 
 

Să nu spui că n-ai auzit 
cum trec cu-n vis printre oasele nopţii 
şi pentru încă o naştere 
e încă devreme,  
iar pentru o noapte 
mult prea târziu. 
                             

 ANOTIMP 
 

Lumina s-a topit într-o pasăre 
şi se alintă pe trupu-ţi gol, 
imaginând aripile atâtor îngeri 
peste-un obraz ascuns de copil 

 

Din vechi anotimpuri coboară 
mirarea genelor tale; 
Balanţa rodului toamnei 
povestea o aţine-n poveri. 
 

CERŞETORUL ACELA 
 

Mereu, ca o mobilă incomodă 
ieşită, provocator, în drumul meu, 
cerşetorul acela şovăitor, 
căruia niciodată nu i-am dat bani 
ci numai câte o ţigară 
şi aceea uneori scuturată, 
poate dorea să-mi cerşească 
un gest de tandreţe 
în umbra privirilor stinghere 

 

Atent la înlocuirea grijilor 
una după alta, 
rotind închipuiri 
într-o absenţă totală faţă de sine, 
conştient câte boli fac parte din viaţă, 
se mulţumea cu gustul amar 
că nici-un om nu este ipocrit 
în plăcerile lui. 

 

FELUL ÎN CARE 
 

Felul în care aud 
dar, mai ales, acela cum ascult, 
îmi determină abilitatea 
de-a folosi corect puterea cuvintelor 
care vin la mine. 
Viaţa le-a preluat caracterul 
într-un izvor de inspiraţie. 
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Menuţ MAXIMINIAN 
 

POEZIA DIN EDEN 
 

 Poetul Petre Rău, membru al Uniunii Scriitorilor 
din România, cu o activitate literară bogată, surprinde, în 
volumul „Eden în cădere”, Editura InfoRapArt, lumea 
poveştilor de pe drumul spre Eden. Întâlnirea cu viaţa 
este modul în care poetul ştie să amplifice sentimentele: 
„te voi lua cu mine începând cu ultimul meu vers / tu 
care m-ai iubit un termen nedrept de scurt / pe când 
trebuia să fim amândoi”. În această atmosferă a poeziei 
vine întâlnirea cu lumea cerească: „m-am cam 
împrietenit cu Dumnezeu / în ultima vreme / mai întâi am 
dat la pace / după care / el a dat buzna peste mine într-o 
/ noapte, vădit îngrijorat  / să-mi explice / că raiul e din 
ce în ce mai gol”. 
 Suntem într-o lume a suferinţelor pentru care 
salvarea nu poate fi găsită decât în rugăciune şi poetul 
amplifică acest lucru: „pârjolitele ţărmuri de-a lungul 
rănilor mele / am lăsat atâtea în urmă şi acum îmi apar 
înainte / nici nu mai am curaj să citesc pentru că / o aflu 
în fiecare cuvânt / mereu spus înaintea mea / mereu 
nespus de mine” sau „îmi închipui că Dumnezeu este 
atât de generos / că-şi va da viaţa odată cu mine / nu se 
va crampona de putere / şi după acest sacrificiu suprem 
/ probabil că stelele se vor privi între ele mirate / ca nişte 
sufletele muribunde". Atmosfera este încărcată de 
trăirile accentuate de atmosferă: „ploua în geam, ploua 
orizontal / aburul nopţii se retrăgea prin vizuinile 
cârtiţelor / în gândurile mele / care la rândul lor se târau / 
în patru labe / ai ascultat vreodată liniştea / dintre două 
bătăi de clopot”. 
 

 
 

 Pe drumul poeziei, autorul este dezbrăcat de 
gânduri, liniştea venind întotdeauna după o furtună, 
atunci când: „timpul nostru îndoielnic de / anonym / ca o 
cădere de zei / anonim s-a scurs dintre noi”. Casa 
poeziei adună vibraţiile sufletului poetului, cel care 
descoperă, pas cu pas, dorul orb aşezat pe fresca 
gândirii: „poetul se joacă din nou cu telecomanda / 
deprins să respire oxigenate miresme / la umbră dorm 
cuvinte întârziate câteva / totul curge precum lacrima / 
izbucnită din nebunie de iris”. 
 Petre Rău aşază, în volumul „Eden în cădere”, 
ca într-o prelungă frumuseţe, „rostiri de nume aburind 
oglinda / într-o veşnicie doar a clipei”. 

 

 

(urmare din pag. 4) 
 

Partea plăcută a lecturii apare şi din pofta cititorului, 
care, prinzând o propoziţie, o frază în aria subiecti-
vismului se substituie personajului. Îmi permit o abatere 
de la subiect: în perioada anilor mei de liceu, tata, care 
nu era un cititor fervent, citind „Delirul” de Marin Preda, 
la o oră târzie de noapte, m-a trezit din somn arătându-
mi un anume fragment din carte. Cu lacrimi în ochi, mi-a 
citit un pasaj ce prezenta înverşunarea unui schimb de 
artilerie dintre ruşi şi români, la Cotu Donului. 
 Descrierea semăna aidoma cu povestirile celor 
care s-au întors vii din marea conflagraţie, consăteni de-
ai tatei, care au fost martori oculari la moartea fratelui. 
 Acum, citindu-l pe C. I. Uşurelu, retrăiesc ace-
eaşi stare, căutându-mă şi regăsindu-mă printre eroii lui. 
Mai mult, fiind contemporan cu ei, am posibilitatea de a-
mi descoperi convivii altfel, prin altă prismă. Autorul mă 
ajută să-mi completez şi să-mi definesc o părere 
competentă asupra fiecăruia, mai ales acum, într-o lume 
schimbată, când mândria se substituie    trufiei, incom-
petenţa - interesului de clan, într-o lume în care, din 
păcate, chiar bunul Dumnezeu se pare că ne-a întors 
spatele. În aparenţă, pentru că autorul a  găsit calea de 
salvare apropiindu-ne de Divinitate printr-un cuprinzător 
capitol dedicat muntelui Athos. Îmi este suficient să 
încerc imaginativ o peregrinare la Muntele Sfânt pentru 
a-mi primeni sufletul de toate relele cotidiene. Astfel 
reuşesc să mă substitui eroului principal, inginerului Ion 
Georgescu. 
 Dar, înainte de toate, încerc aprofundarea 
axiomatică a îndemnurilor celebre ale lui B. P. Haşdeu 
către bărbaţi, subliniată de autor: “un bărbat adevărat 
trebuie să planteze un pom, să aibă un copil, să con-
struiască o casă şi să scrie o carte”. La care autorul 
adaugă:  “un bărbat adevărat trebuie să ajungă măcar o 
dată în viaţă la Athos”, simbolul credinţei ortodoxe 
absolute, dar şi al fecioriei masculine. 
 Tulburătoare şi demne de reţinut sunt spusele 
călugărului Filaret, în condiţiile în care suferinţele ante-
decembriste erau cauzate de comunism: „- Acum e şi 
mai grav. Totul se nivelează prin tehnică, omul modern 
considerându-se stăpân pe lume, nu mai are nevoie de 
Dumnezeu. Ni se golesc sufletele… Acesta-i ateismul 
propagat pe vremuri de comunişti. Am ajuns, culmea, la 
ce doreau acei neoameni!” 
 Viziunea aceasta are însă proprietatea de a 
crea o antiteză dureroasă. De aceea întrebarea ”quo 
vadis” mi se pare firească. Dar peste toate, efectul 
şansei de a duce cel puţin vizual cititorul până la tainele 
muntelui Athos este şi de a-l introduce pe acesta în 
filozofia vieţii, mai clar, spre ”certitudinea vieţii de după 
moarte”. Necesitatea apropierii faţă de Dumnezeu apare 
mai pregnant atunci când autorul ne reintroduce în 
banalitatea vieţii cotidiene, cu binele, dar mai ales cu 
răul din noi. 
 În astfel de circumstanţe, cum altfel aş putea 
încheia însemnările asupra acestui Jurnal al regăsirii… 
decât prin strigătul-rugă al  scriitorului C. I. Uşurelu: „Ca 
om, ca simplu om, îmi este dragă viaţa, mi-e dragă şi 
credinţa, mi-e dragă şi femeia… Ajută-mă, Doamne, să 
nu greşesc în alegere!” 

 

 
                                                                    
  Constantin TOMA 
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     Nicolette ORGHIDAN 
 

NOAPTEA DE LA NOAPTE 
                                             
 …Nouăsprezece, douăzeci, douăzeci şi una, 
douăzeci şi două. De ce-mi ieşiseră aseară douăzeci şi 
patru? Am greşit, dar când? M-am obişnuit să le văd pe 
toate, doar le număr de-atâtea nopţi, le ştiu la fiecare 
locul, atât cât pot să mă orientez prin dreptunghiul acesta 
pe care-l am în faţă şi ştiu că două dintre ele luminează 
mai intens, dar oare să fi greşit? Ia să vedem, să mai 
încerc, oricum n-am ce pierde. Deci: trei în dreapta şi cu 
două mai jos puţin, cinci şi cu şase în stânga, 
unsprezece şi cu… Of, iar a-nceput copila asta să 
tuşească. Au adus-o de câteva zile şi nu tuşea, iar 
acum… Şi dacă n-ar bate atât de tare vântul! Mişcă mult 
creanga din faţa ferestrei şi acoperă tot, mă încurcă şi 
uite, iar trebuie s-o iau de la capăt. De ce am văzut ieri 

douăzeci şi patru? Așa… deci hai să mai încerc… trei şi 
cu patru, şapte şi cu două, uite, acolo, puţin mai jos, 
nouă, şi cu… 
  - Hai,  întoarce-te puţin, aşa, da, stai aşa că n-o 
să te mai doară!... 
 Iar a venit speriata asta şi-mi tulbură numără-
toarea! Şi doar i-a spus Mira că mi-am terminat antibio-
ticele, pe ce lume o fi trăind?! Nu mai fac de trei zile 
febră, dar se pare că i-a rămas întipărit numărul patului 
meu şi-n miez de noapte îmi tulbură mie gândurile. Bine 
c-a stins lumina şi-a plecat! Da, deci şaptesprezece 

acolo-n dreapta și cu două mai jos… De ce a spus că-mi 
mai recoltează mâine puţin sânge? Da’ de ce m-oi mai fi 
gândind eu la asta? Acum se luminează şi nu ştiu unde 
am greşit cu adevărat şi când? Uite că a mai stat puţin 
vântul şi nu mai mişcă atât de tare creanga din faţa 
ferestrei. Numai de n-ar apărea vreun nor, că atunci… 
trebuie să aştept să vină noaptea de la noapte! Nu, nu 
mă plictisesc noaptea, uite, mai număr, mă mai gândesc, 
dar nu pot, tot nu pot să dorm. Oare ce copac o fi aici? 
Nu-mi dau seama după frunzele astea puţine care abia 
se mai ţin, cu disperare se ţin de creangă. Nu se lasă 
sau n-o lasă? Întinzi mâna unei lumi şi ea ţi-o prinde sau 
refuză să ţi-o atingă. Ramura asta are un braţ… Oare 
prinde frunza? Şi dacă o prinde, cât timp poate s-o ţină 
aşa? Tot cade până la urmă, de ce s-o mai chinuie  în 
bătaia vântului? Este ea viaţă? Şi oare unde este viaţă în 
camera asta în care mă aflu de… Oare de câte zile mă 

aflu aici? Nu ştiu când şi cine m-a adus. Of, dacă m-aș 
putea întoarce puţin! Parcă nu-i piciorul meu, iar mâna, 
mâna asta inertă e atât de grea!   
 De ce am văzut ieri douăzeci şi patru, iar azi 
douăzeci şi două? Am numărat de trei, patru ori, am fost 
oare ieri mai obosită sau azi nu sunt în apele mele? Şi de 

 
ce să nu fiu? Doar mi-a spus că peste câteva zile 
mă poate lua acasă, de ce să nu fiu? M-am 
obişnuit, uite că m-am obişnuit să-mi treacă zilele, 
nopţile în acest pat în care mă aflu de… Nu, nu ştiu 
de când sunt aici şi nimeni nu-mi spune nimic; mi-
au spus însă că pot să mănânc singură acum şi mi-
au scos sonda, dar nimeni nu-mi spune de când 
sunt aici? Şi de ce vine Mihai în fiecare zi? Mă fac 
uneori că nu-l văd, se agită în jurul meu, îmi ridică 
perna, îmi şterge ochii, fruntea, îmi spală mâinile… 
Ieri s-a apucat să mă pieptene. 
 -Îl purtaţi aşa, parcă, nu? Aşa-l ţin eu minte. 
Da, minte de copil, ce să-i mai spun? Îmi ridicase 
uşurel părul şi-ncercase să mi-l prindă aşa cum îl 
purtam acum… Ia să văd: oare ce serie o fi fost 
Mihai de mă ţine minte cu pieptănătura asta? Da, 
demult nu m-am mai pieptănat aşa! I-aş fi cerut o 
oglindă… De când nu m-am mai privit într-o oglindă, 
dar ce să văd? 
 -Tot, tot, nu aşa? 
 Mă forțează să mănânc, se supără, se face 
că pleacă, apoi se-ntoarce, îmi aşază perna şi-mi 
prinde mâinile între ale sale. 
 -De ce nu vreţi să-mi vorbiţi? Doar un 

cuvânt din multele pe care mi le-ați spus de-atâtea 
ori. Am fost şi sunt cuminte de ce mă pedepsiţi cu-
această îndelungată tăcere? 
 Dar nu-nţelege nimic băiatul acesta? Doar 
am auzit într-una din zile când doctorul Streza îi 
spunea:  "Răbdare, trebuie să aveţi multă răbdare. 
Ce-a fost mai rău a trecut, acum totul cu răbdare”. 
 -Puţin ceai, mai vreţi puţin ceai? 
 Îl privesc şi mă sperii, tresar când văd lingu-
riţa îndreptată spre mine, metalul rece atingându-mi 
buzele. Refuz; întorc în partea opusă capul şi închid 
ochii. Să prelungesc ce? Şi de ce? Cât poate 
rezista o jumătate de om fără grai? Mă sperie cu 
sonda, crede că dacă aud de ea renunţ să mă mai 
opun. Ieri a încercat să-mi dea puţină supă, carnea 
o tocase mărunt. Am gustat de câteva ori, era bună, 
cred că i-o făcuse soţia lui, dar n-am mai vrut să 
mănânc. Oricum, poimâine ar trebui să mă aflu 
acasă, dar ce mă aşteaptă oare de acum înainte? 
Aproape că mă obişnuisem aici, nu ştiu când m-am 
trezit şi-am înţeles unde sunt, dar ştiu că-n clipa 
aceea perfuzia era instalată, iar Mira îmi ţinea 
mâna. 
 -Aveţi grijă să nu meargă paravenos, iar 
dacă observaţi ceva îmi spuneţi. Fixaţi-i mâna cu o 
faşă să vă fie mai uşor… 
 Şi despletita aceea brunetă pe care aveam 
s-o văd de-atunci în fiecare zi, părăsise salonul. Da, 
uite că de asta-mi amintesc, dar nu ştiu când am 
fost adusă aici şi nimeni nu-mi spune nimic. Mira îmi 
ţinuse mâna într-a ei şi toată după-amiaza nu se 
mişcase de lângă mine. Seara venise Eugen şi 
rămăsese peste noapte cu mine, dar nici el nu-mi 
spusese nimic. 
 Cu Mira însă e altfel, ea-mi vorbeşte, 
vorbeşte, Doamne, cât mai vorbeşte fata asta! În 
copilărie era tăcută, se înroşea până-n vârful urechi-
lor când o întrebam ceva şi greu, foarte greu îmi  

(continuare în pag. 10) 
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(urmare din pag. 9) 
 
răspundea. Acum însă… Credea că dorm şi-l întrebase 
într-o zi pe doctorul Streza:   
 -Ea ne aude acum, ne-n'elege? 
 -Ce-a fost mai rău a trecut. Veniţi zilnic dacă 
puteţi, staţi de vorbă cu ea, antrenaţi-o să vă răspundă, să 
dialogaţi cât de cât cu ea. 
 Închid ochii; mă crede adormită şi abia atunci 
pleacă de lângă mine. Of, cred c-am stat prea mult pe 
piciorul acesta, iar dacă mă-ntorc nu le mai văd şi eu 
vreau să le număr. Aşa am o ocupaţie, nu mi se mai pare 
lungă noaptea. Da, numai un pic să mă odihnesc şi le voi 
număra din  nou…Dar îmi place să mă gândesc la Mira, 
încerc s-o trimit acolo, în banca… a… da… parcă în 
banca a patra stătea. Timida asta cu ochii mai verzi decât 
iarba rar şi-i ridica spre mine, rar îmi răspundea la ore, iar 
Mihai îi sufla într-una. Eu ştiu însă că timiditatea care o 
stăpânea îi făcea vocea inexistentă, iar privirea uşor 
pierdută. Da, a fost o perioadă lungă şi neagră-n copilăria 
ei, aş fi luat-o la mine, cât de mult aş fi vrut s-o am 
aproape, dar mătuşa ei a insistat prea mult. Oricum, era 
din familia ei şi cred că s-ar fi cuvenit acest fapt. Oare câţi 
ani or fi stat părinţii ei în secta aia? Uite că n-am mai avut 
timp s-o întreb, dar îmi amintesc precis că-n acea 
perioadă greu mă mai înţelegeam cu ea! Câţi ani o fi 
având Mira acum? 
 -Încercaţi să mestecaţi, nu mai staţi pe gânduri - 
îmi spune zâmbind Mira când mă surprinde că uit să-
nghit. 
 Îmi dă cana în mâna sănătoasă şi mă lasă să 
beau singură laptele. Pleacă să spele farfurioara şi lingu-
riţa, iar eu îi urmăresc mişcările sigure, trupul zvelt şi 
tânăr. Mă linişteşte atât de mult fiinţa aceasta, prezenţa ei 
aici, ochii aceştia expresivi şi blânzi, cu o privire rotundă 
de parcă verdele lor mă cuprinde din toate părţile. S-a 
dezvoltat frumos Mira; cine ar fi crezut că din fetiţa cu 
codiţe subţiri şi trupul rahitic va ieşi fiinţa care, iată, nu stă 
o clipă? Păru-i castaniu îi este lăsat liber, îi place să-l 
poarte pe umeri, desfăcut, iar întreg chipul  numai zâmbet. 
Uite că mă tot gândesc, nu pot să dorm noaptea, nu dorm 
şi mă gândesc la copiii aceştia care nu mă lasă singură o 
clipă. Doctorul Streza a spus să nu mă mai gândesc la 
nimic, să am în faţă prezentul, realul, orice emoţie să fie 
înlăturată, spune că tot din pricina unei emoţii sunt aşa. 
Da, aşa i-a spus lui Mihai într-o zi, dar eu nu-mi amintesc 
nimic… ştiu doar că veniseră la mine, îmi umpluseră casa, 
casa mea pustie devenită dintr-o dată neîncăpătoare , nici 
nu mai ştiu câţi erau: zece, cincisprezece? Mihai îşi 
dezbrăcase haina încercând să mă ajute:  
 -Iau eu paharele, Andrei tu adu sticlele. 
 -Nu-i acesta albumul nostru, mama Boroteanu? 
 -Scuzaţi-l pe ,,ţeastă” că n-a venit, dar este într-un 
turneu în America Latină, azi-mâine apare! 
 -Nu, nu, şcoala Ikenoba nu are acest specific, de 
ce nu mă-nţelegi? 
 -Dă-mi şi mie să gust, Lia!  
 -Ştiţi cine lucrează la noi în Institut, mama Boro-
teanu? Este Marcu, cel din B, da, da cel care se mai rătă-
cea şi tot intra la noi în clasă! 
 -Nu, nu-i adevărat, tu nu vezi că este o combinare 
aici? Sunt trei specii. Este indiscutabil Şcoala Sogestu, 
vezi? Uite, aici este deja un aranjament Moribana, irişii 
sunt fixaţi într-un suport. Urmăreşte puţin linia aceasta. 
 

 
Nu, nu acolo, Sergiu, unde te uiţi? Urmăreşte 
mâna mea! Vezi? Este tulpina principală numită 
Shin, întâlnită în triunghiul cer-om-pământ. Aşa-i, 
mama Boroteanu? Ea simbolizează cerul în acest 
aranjament ikebana, nu?  Din câte ştiu eu, tradiţia 
japoneză foloseşte la sărbătoarea băieţilor aceste 
ikebana din flori de iris, tocmai pentru culoarea 
albastră a acestei flori. 
 Da, parcă aud şi-acum vocile lor, se stri-
gau unii pe alţii, mă strigau pe mine, ba , Mira mă 
luase lângă ea şi-ncerca să-mi arate sensul acelui 
aranjament superb. Mi-amintesc, urmăream şi eu 
mâna Mirei, dar dintr-o dată chipul lui Sergiu se 
depărta de mine, mâna Mirei creştea, degetele i se 
lungeau, ajungeau pe peretele opus, ochii ei 
deveneau tot mai mici. De ce dă aşa tare din cap 
Sergiu? Mâna începe să-mi tremure dintr-o dată, 
să nu mă mai asculte, strâng cu putere ibricul cu 
cafea, simt braţul lui Eugen cuprinzându-mi spa-
tele, iar mâna Claudiei încercând să mă sprijine. 
M-au dus spre pat parcă, da, da, uite că-ncep să-
mi amintesc … 
 Ah, iar nu pot să-mi întorc piciorul! Da, 
Mihai se pare c-a avut dreptate: oricând roata se-
nvârteşte, se-nvârteşte… Cine ar fi crezut că peste 
ani voi veţi fi cei care… Dar, zău, de ce s-or mai fi 
chinuind cu mine? Au şi ei familie, problemele lor, 
cum pot sta mereu cu mine? Andrei se-ncăpă-
ţânase într-o zi: ,,Ba nu, poate, trebuie să poată!” 
 Strigase la Mihai şi amândoi încercară să 
mă ridice din pat. 
 -Acum, aşa, încet! Întâi stângul, apoi drep-
tul. Uşor, Mihai, stai în faţa ei şi ţine-o de mâini. 
 El îmi cuprinsese spatele şi-mi împingea 
uşor câte un picior, Mihai cu mâinile, prinzându-mi-
le pe-ale mele mă trăgea uşor spre el. Da, făcu-
sem în ziua aceea câţiva paşi, iar distanţa mi se 
păruse enormă! Priveam îngrozită patul rămas în 
urmă şi mă simţeam incapabilă să mă mai pot 
întoarce la el. Încet, amândoi m-au întors şi drumul 
a continuat. Primii paşi sprijinită de Andrei, primii 
paşi ţinându-mă de mâinile lui Mihai! Mâinile lui 
Mihai pe care, da, furioasă atunci, demult, i le 
lovisem! Ce s-o fi petrecut în mintea lui de copil nu 
ştiu, dar din cutia aceea frumoasă pe care mândru 
o aşezase pe bancă, începură încet să iasă nişte 
cărăbuşi. Ora n-a mai fost oră, strigau unul la altul, 
vacarmul îmi cuprinsese întreaga clasă! Of, copii, 
copii! 
 Uite, că tot gândindu-mă la ei n-am obser-
vat că s-a mai liniştit puţin vântul şi poate le voi 
vedea mai bine acum. Ia să-ncerc! Le voi lua aşa, 
câte două, câte trei… deci două şi cu două, patru 
şi cu trei puţin mai jos, acolo-n stânga, şapte şi cu 
două în dreapta… 
 -Cât i-ai cerut?  
 Da, asta după voce e Elena, dar cu cine o 
fi intrat? Precis iar a venit să vândă ceva pe-aici, 
se zice că din asta trăieşte şi infirmierele o mai 
ajută, îi înlesnesc intrarea-n spital, iar ea, prin 
saloane, nici nu deschizi ochii bine dimineaţa că te 
şi îmbie: ,,Vrei un pachet de ţigări? Uite am şi  

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

săpun ,,Amo”, sau vrei un ,,Lux”? Pixuri cu cinci mine nu 
vrei, sau ceva gumă de mestecat? O, da’ matale ce-ţi 
mai trebuie gumă de mestecat?” Geanta ei, talcioc curat! 
Acum a intrat cu Safta. Stau amândouă la măsuţa de 
lângă uşă şi foarfecă pe unul, pe altul… Asta până când 
se ivesc zorile că Elena îşi ia geanta şi porneşte prin 
saloane, iar Safta începe să şteargă pe jos. Uite c-am 
să-i duc lipsa: nu-i fată rea, Safta, uneori nu ştie ce să-ţi 
mai facă să te ajute, alteori intră şi, cu mâinile-n şolduri, 
rotindu-şi circumferinţa şi privindu-ne pe sub genele-i 
rimelate, ne aruncă un "Hai, mâncaţi mai repede că 
trebuie să strâng. Acum îmi stă apa caldă!” 
 Da, le cunosc pe toate; nu ştiu cum este orient-
tată camera asta, dar se pare că-i mai retrasă, mai as-
cunsă şi vin pe rând câte două, câte trei şi tăifăsuind îmi 
alungă mie somnul. Mă văd că-ncerc s-adorm puţin, dar 
au grijă de mine: "Ce-ai făcut azi-noapte? Dacă ziua 
dormi, atunci noaptea ce faci?” Dar ce ştiu ele ce fac eu 
noaptea? Uite, ca acum, mai încerc să văd unde am 
greşit, să văd câte sunt de fapt. Eu am o ocupaţie 
noaptea, îmi place noaptea, uneori nici n-o simt când 
trece, mai număr stelele care se zăresc de-aici, din 
poziţia patului meu, mă mai gândesc la Mira, la Andrei, 
la Eugen, îi văd zâmbetul lui Mihai. Îmi mângâie uşor 
fruntea, iar degetele sale abia le simt atingându-mi 
pielea. Are mâini fine, Mihai, oare unde o fi lucrând? S-o 
fi căsătorit? Parcă-i zărisem într-o zi pe inelar veri-
gheta… N-am mai avut timp să-l întreb, totul m-a luat 
prin surprindere şi aşa cum spusese el odată: "La 
început a fost cuvântul”… dar eu nu-l mai am. 
 "Ce… a…mar… lama…”, am încercat odată să-i 
spun Saftei să-mi dea lapte în loc de ceai, mi-l adusese 
Mira şi-l pusese-n frigider, dar limba-mi umbla dezor-
donată şi cuvintele se-nghesuiau astupându-mi gâtlejul. 
Am rămas doar cu mâna întinsă şi Safta a crezut că n-
am aer şi a lăsat fereastra deschisă.  
 -Forţaţi-o să mănânce, văd că pe dumnea-
voastră vă ascultă, cu noi colaborează mai greu. Vedeţi, 
altceva este un fiu?! - îi spusese doctorul Streza într-o zi 
lui Mihai. 
 Un fiu! De unde un fiu? Eram preocupată atunci 
să văd pădurea, în anii aceia nu zărisem copacul, deşi 
era la doi paşi de mine; trecusem printr-o pădure din 
care verdele se cam dusese, ruginiul frunzelor mi se 
înfăţişa în toată splendoarea lui şi oare să nu fi văzut 
copacul? Dar Dan de ce n-a insistat? S-a retras uşor, 
fără a-mi spune ce gândea de fapt atunci. Ultima oară îl 
întâlnisem la un simpozion de literatură unde  prezen-
tase o disertaţie despre pesimismul versului bacovian, 
apoi o cafea băută împreună, câteva amintiri depănate şi 
un bun rămas… Dacă ar fi insistat atunci, în anii când 
trebuia să văd şi copacul din pădure… Oricum pădurea 
are infinite căi. Chiar dacă este verde şi n-o vezi, chiar 
dacă este uscată şi totuşi ai ochi s-o vezi, până la urmă 
ieşi din ea. Copacul rămâne acolo şi tu pleci. Verde sau 
uscat, el rămâne acolo. L-ai văzut sau nu, tu pleci. De ce 
a trebuit ca eu să-l văd pe cel uscat? Dar eu nu trebuie 
să mă mai gândesc la toate astea acum, nici la casa 
mea pustie, nici la telefonul care, ca o simplă mobilă 
rămâne mut săptămâni întregi… 
 Da, iată că iar a venit despletita asta care-mi 
fixează la două zile perfuzia. Mă crede inertă, vegetativă, 

 

dar eu nu pot să-i vorbesc doar, în schimb pot s-o 
privesc; am privit-o zile întregi şi chipul ei strident 
machiat mi-a rămas întipărit. Nu ştiu de ce, dar figura 
ei îmi dă senzaţia că mă lovesc continuu. Privirea-mi 
este înţepată de formele-i ascuţite, parcă toată-i făcută 
din vârfuri şi colţuri. De pe o frunte netedă, plată, 
asemenea unui perete abrupt, privirea-mi coboară în 
trepte pe întregul ei chip: arcadele proeminente te 
ajută să nu te loveşti brusc de pomeţii prea ieşiţi ai 
obrajilor, să nu te zgârie vârful unui nas mult prea 
acvilin, să nu te dezechilibrezi de pe o bărbie terminată 
într-un V prea adânc. Privirea-mi coboară pe gâtul său 
lung, disproporţionat în raport cu restul corpului mi-
nion. Mâinile sale subţiri cu degete prelungi şi filiforme, 
cu vene proeminente, inestetice nu se opresc o clipă. 
De altfel e harnică şi pricepută, îl aud pe doctorul 
Streza strigând-o mereu pe hol şi uite, o să-mi lipseas-
că şi ea. M-am obişnuit cu toţi în acest timp, copiii 
aceştia nu m-au lăsat o clipă singură, chiar şi acum, în 
aceste clipe Eugen picoteşte pe scaunul de lângă pat. 
Îl disting aşa, puţin, în întunericul salonului stând cu 
capul sprijinit de tăblia patului, iar o mână o ţine pe 
picioarele mele să mă simtă când mă-ntorc. Aşa stă 
de-atâtea nopţi! Se pare că pentru el am rămas tot 
,,mama Boroteanu”, asta a mai apucat să-mi spună, 
asta mai ţin eu minte din seara aceea. El mă numise 
primul aşa şi aşa-mi spusese toată seria lui. Acum îl 
văd stând cu capul plecat, cu umerii uşor îndoiţi, cu 
palma lui mare, bărbătească, sigură, transformată din 
mânuţa aceea firavă care abia cuprindea creionul, 
ţinând-o peste pătură, dându-mi parcă ceva din 
căldura şi tinereţea lui.  
 L-am privit întrebătoare, i-am prins mâna ru-
gându-l din priviri să-mi spună când mă duce acasă. 
Am vrut să-i spun că totuşi, vreau acasă: "Eu… ve… 
mar… ar… aca…” 
 Este singurul care mă-nţelege pe deplin, care 
parcă îmi citeşte şi gândurile. 
 -Da, ştiu, poimâine mergem acasă. Acasă la 
mine şi la Mira. V-am aranjat o cameră numai a dum-
neavoastră, v-am adus câteva cărţi din biblioteca 
aceea mare pe care o aveţi în sufragerie. Veţi fi mereu 
cu noi, cu mine şi cu Mira. De ce plângeţi, nu vreţi? 
 Venise spre mine, se aplecase şi-mi sărutase 
mâna, pe cea bolnavă o sărutase. M-am mulţumit doar 
să-i zâmbesc printre lacrimi şi să-i ciufulesc părul 
cârlionţat. 
 Aşadar mai am o noapte, o singură noapte şi 
uite, m-au acaparat iar gândurile, m-au întrerupt mereu 
şi tot n-am aflat câte se văd de fapt prin dreptunghiul 

ferestrei pe care o am în fața patului. Ştiu doar că 
două dintre ele luminează mai intens, dar câte sunt de 
fapt? Oare de la Mira pot vedea stelele? Da, mai am 
timp, până mâine mai am timp, ia să mai încerc: una, 
două şi cu două mai jos, patru şi cu trei în dreapta, 
şapte şi cu două…  
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        Ştefan Radu MUŞAT 

 

trei zile din vocaţia efemerului 
  motto:  dumnezeu a creat îngerii ca viaţa să 
   poată fi privită  de către muritori  
                 în toată splendoarea ei 

 
ziua întâi   
naşterea  
dezlegarea stelei  la praznicul celest 
trupul nu cunoaşte durere la regăsirea luminii  
în prima dimineaţă a lumii 
luceafăr zămislit din  piatra zeilor 
îndeamnă sufletul  la exerciţiul vieţii 
tristeţi să nu-l  ajungă  în aură de flori 
în care dumnezeu grăieşte neîncetat despre iubire  
speranţa să vindece apăsarea singurătăţii  
pentru a fi puternic între muritori 
ziua a doua  
viaţa   
răsplata  nebunului 
pe care ispita l-a pus să aleagă   
între prăjitură şi  femeie 
a crezut că poate  opri timpul îndulcindu-l  
în agonia toamnei 
aproape săvârşită 
acum consumă dimineţi fără lumină  
dimineţile îl consumă în armonia efemerului 
jur-împrejur pădure fără păsări 
copaci carnivori 
călător în poiana fără risipă de culoare 
fără fluturi  
singurătate 
doi ochi trişti în panorama destinului  
între strigăt şi disperare 
uneori încearcă să  urce spre cer   
să-şi facă adăpost  
dintr- un colţ  al nemuririi 
mâniat pe clipe 
meditează apusul 
ziua a treia   
moartea  
armonia  cerului cu  pământul 
fibroza copacilor hidoşi cu rădăcini hrănite  
din trupuri  fără soare 
renaşte în pumnul de ţărână   
revolta braţelor s-a stins în două aripi răstignite  
de piatră 
unde vremea îngroapă clipa  în rămăşiţa lumii 
înapoi păcatul că a existat 
înainte întuneric... 

 

 
 

Într-o singură atingere ... 
 
atingerea  frunţii tale 
revarsă universul  în braţele mele 
atât cât să te adăpostesc de întunericul  
care ascunde ispita  
ce zeii nu văd între luceferi 
mereu departe de freamătul obrajilor tăcuţi  
cuprinşi de apăsare 
în zile şi nopţi fără atingeri  
unde tăcerea desparte suflete 
avem nevoie de îmbrăţişarea  celuilalt 
să ne croim  infinitul  pe pământ 
iubire fir de vis cusut cu cer 
sau visul  care creşte aripi nemuritorului  
de rând 
pacea sufletului   
în ferestre care au umplut  demult   
golul singurătăţii 
cu lumină 
cred în sălbăticia vântului când aleargă  
după un roi de fluturi albi 
încât zăpada nu-şi găseşte locul între noi  
şi ne-a rămas credinţa în braţele de flori  
să nu devenim inconştienţi în faţa binelui 
imaculat păstrat  în spaţiul zenital   
al  copilăriei noastre 
noian de vise în ochii larg- deschişi 
în piept  sălaşul lor 
abis de primăveri  
într-o singură atingere  
nevoia de eternitate 
să nu mai folosim  cuvinte de iubire  
pentru o zi 
şi răsărit e pretutindeni... 
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           Mihai LEONTE 
 

Interviu cu scriitorul Viorel Darie 

 
 Mihai Leonte: Aveţi publicată pe Confluente.ro o 
biografie mult sintetizată. Asta din cauză că sunteţi de for-
maţie matematician? 
 Viorel Darie: Nici eu nu mai ştiu cum să mă 
consider: matematician, informatician sau scriitor. Poate 
câte ceva din toate acestea. Matematician prin formare, 
studiind la Facultatea de Matematică a Universităţii "Al. 
Ioan Cuza” din Iaşi, informatician prin profesie de-a lungul a 
40 de ani, la Institutul de Tehnică de Calcul din Bucuresti, 
apoi la BancPost şi alte firme, iar în prezent programator de 
calculatoare la TVR, dar şi scriitor, mai ales în ultimii 5 ani, 
după ce am început să public cărţi prin editura InfoRapArt  
a scriitorului şi bunului meu prieten Petre Rău din Galaţi. 
Cred că sunt, într-o oarecare măsură, şi matematician, şi 
informatician, şi scriitor, de vreme ce m-am ocupat  mulţi 
ani în fiecare din aceste direcţii. Pentru a scrie, de la mate-
matică am dobândit visarea, dorul de spaţii, dorul de infinit. 
De la informatică am deprins rigoarea, munca în continuă 
perfecţionare. Iar de la literatură am primit multă satisfacţie 
ca autor, mulţi prieteni şi multă conlucrare. 
  
 M.L.: În povestirile despre munţi se simte o 
oarecare nostalgie ascunsă. Regretaţi că nu aţi rămas om 
al munţilor? 
  V.D.: Aveţi dreptate, muntele este cel care oxige-
nează spiritul. Mai ales acei munţi ştiuţi din copilărie, din 
frumoasa zonă a Bucovinei. Vara, uneori iarna, când vizitez 
locurile copilăriei mele, reintru într-o stare de bucurie an-
cestrală, simt acea poezie a muntelui, a pădurilor primi-
toare ca o mumă, priveliştile mângâietoare ale caselor risi-
pite pe coamele munţilor locuite din timpuri străvechi. Da, 
simt nostalgia locurilor natale. Şi totuşi, parcă nu regret că 
m-am strămutat cu serviciul şi locuinţa în Bucureşti, unde 
se găsesc cele mai bune oportunităţi de serviciu, de viaţă 
culturală şi ştiinţifică. Daca nu aş fi locuit în Bucureştiul cel 
poluat şi plin de lume, nu aş fi divinizat atât de mult 
civilizaţia muntelui natal. 
 
 M.L.: Din informatician aţi devenit şi scriitor. Cum 
explicaţi asta? 
  V.D.: Nu am devenit scriitor, eram scriitor, dar în 
stare latentă, să zicem aşa. Eram un visător, îmi doream 
ceva deosebit toată viaţa, si cand eram copil, şi când eram 
la facultate, şi după ce am ajuns cercetător ştiinţific la Bucu-
reşti. Dar, cam la 33 de ani, am început să scriu ceva mai 
mult, deşi nu se punea problema publicării scrierilor mele, 
decât, poate, cel mult, la gazeta de perete a Institutului, şi  
 

 
Scriitorul Viorel Darie 

 

acolo bine supravegheat de anumiţi responsabili cu 
informaţia scrisă. Dar au rămas de atunci mai multe 
povestiri, care în anul 2010 au devenit un volum. Şi, 
poate nu eram nici acum scriitor, dacă n-aş fi avut 
şansa vieţii mele, să-l reîntâlnesc pe bunul meu pri-
eten Petre Rău, scriitor în prezent la Galaţi, coordo-
nator al cercului literar BOEMA, precum şi al aso-
ciaţiei de scriitori ASPRA şi director al editurii Info-
RapArt, cel pe care îl cunoscusem încă din anii 
1980 deoarece, şi el fiind matematician, informa-
tician ca şi mine, am realizat amândoi câte un 
program de şah şi ne-am cunoscut la un concurs 
de şah între roboţi la Herculane. În toamna anului 
2009 l-am regăsit pe net pe Dl. Petre Rău, de data 
asta în postura de editor la InfoRapArt, şi de acolo 
a pornit promovarea mea ca scriitor. Am publicat 
şase cărţi la editura dumnealui şi, sperăm să mai 
publicăm altele cât de curând. Dacă nu era dânsul, 
cred că şi acum eram scriitor de literatură de sertar. 
E drept, după Revoluţie, cam prin 1991, am dacti-
lografiat romanul meu „Adoris şi Kromia” în trei 
exemplare, am cumpărat şi un kg de cafea să ofer 
ca atenţie la redacţie (obicei dezvoltat de pe vre-
mea lui Ceauşescu, când nici cafea nu se găsea), 
şi m-am dus cu ele la una din editurile de la Casa 
Presei, iar după şase luni, când m-am dus să întreb 
ce e cu cartea mea, o doamnă de acolo a zis că nu 
am nicio şansă cu cartea, editura lor doar reedi-
tează scriitori clasici, scriitori străini etc. Astfel că 
marea mea şansă a fost dl. Petre Rău, de la Galaţi. 
 

 M.L.: Aţi fost în China. Marele Zid Chine-
zesc v-a impresionat? 
 V.D.: Vă spun cu toată sinceritatea, China 
este o altă lume. Când ajungi acolo, Europa poate 
să nu mai existe, America există doar ca o amenin-
ţare armată. Vagi simpatii politice ale chinezilor  

(continuare în pag. 14) 
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(urmare din pag. 13) 
 
pentru Mexic şi România (Lomania, cum pronunţă ei). Ai 
ce vedea în China. Pe cât de mari erau acum treizeci de 
ani metropolele lor, acum ele s-au dublat ca populaţie şi 
suprafaţă şi apar alte oraşe de zeci de milioane de lo-
cuitori. Mai ales în zona Macao, Shengen, Shanghai. Dar, 
ceea ce impresionează cel mai mult pe turişti, nu sunt 
pădurile de zgârâie nori, ci, mai ales, vestigiile culturale: 
temple, palate, ziduri, parcuri, bazaruri, magazine, coline 
şi câte şi mai câte. Dintre toate, Zidul Chinezesc este 
„dragonul” monumentelor străvechi. Zidul s-a construit pe 
o perioada de cel puţin 1000 de ani, a folosit foarte mult 
ca apărare împotriva invaziilor de tot felul. În final, n-a mai 
folosit, hoardele mongole au invadat China, au supus-o, 
au format dinastii noi. Dar poporul chinez şi civilizaţia sa 
au supravieţuit. Da, am fost şi eu de două ori în excursie 
la Zidul Chinezesc. Mă rog, undeva unde zidul fusese re-
novat, amenajat pentru turiştii străini sau chinezi. E greu 
de imaginat cum s-a putut ridica, folosind doar lopata şi 
targa, asemenea construcţii ce se întind şi azi pe mii de 
kilometri, având înălţimea cam de 7 metri şi lărgime de 6 
metri, cu turnuri de apărare din loc în loc. Construcţii gi-
gantice în zig-zag, care nu se feresc de munţi, din contra, 
caută cele mai mari prăpăstii, cele mei inaccesibile stânci, 
ca să fie inexpugnabile. Plimbându-mă pe zid, urcând o 
colină, parcă simţeam acel aer din vechime, când în pă-
durile de dincolo de zid se vedeau hoarde de mongoli 
răsărind şi ascunzându-se în pădurile de la orizont. Miile 
de chinezi, japonezi, americani urcă şi coboară pe drumul 
de pe zid, unii făcând poze, deşi nu au voie, nu ştiu de ce. 
În China se zice că nu e chinez cel care n-a văzut Zidul 
Chinezesc. 
 
 M.L.: Vă consideraţi unul din informaticienii proe-
minenti din România? 
 V.D.: Nicidecum. E drept, am vrut să realizez mul-
te folosind calculatorul. Am încercat de toate, programe 
pentru sisteme de operare, compilatoare, prelucrare de 
imagini. Doar una din  preocupările mele informatice mi-a 
adus ceva notorietate: realizarea primului program de şah 
din România, realizare mediatizată mulţi ani în ţară, chiar 
şi pe vremea comunismului. Am făcut mai multe versiuni 
de program de şah. Însă aceste versiuni de programe de 
şah erau, mai degrabă, atracţii pentru expoziţii, simpo-
zioane, concursuri de şah, deşi nu au reuşit să depă-
şească performanţele programelor de şah venite din Vest, 
unde programarea şahului se făcea cu echipe puternice, 
dedicate, care erau îndrumate de şahişti cu performanţe 
mondiale. Am mai făcut o versiune de program de şah 
acum câţiva ani, pe calculatoare puternice de azi, care 
joacă destul de bine, greu de bătut de un jucător mediu. 
Cine vrea să folosească acest program, îl poate descărca 
gratuit de pe site-ul www.vioreldarie.ro. Alte aplicaţii la 
care am lucrat ca informatician sunt de utilitate curentă, 
fără a avea ceva nemaipomenit în ale, astea fiind aplicaţii 
realizate pentru a câştiga existenţa zilnică. 
   
 M.L.: Aţi realizat programe de şah. Sunteţi şi un 
jucător de şah la masă? 
 V.D.: Nu sunt un jucător de şah de performanţă. 
Ca să devii un maestru de şah, trebuie să ai un cap „de 
elefant”, să fii dotat cu o memorie excepţională, putere de 
concentrare şi analiză ieşite din comun. Eu doar aveam 

  
idei matematice, algoritmice, pe care le experiment-
tam în programe de şah. Joc uneori şah din plăcere, 
doar atât. Programul meu mă bate mereu, trebuie să 
joc la nivelul cel mai de jos ca să-l pot bate măcar 
odată. 
  
 M.L.: Aţi cunoscut mulţi jucători de şah. 
Care dintre ei v-a impresionat? 
  V.D.: Deşi nu am trăit în lumea şahiştilor, 
am avut ocazia să fac experimente de joc demon-
strativ între calculator şi unii mari maeştri. Astfel, l-
am cunoscut pe Marele Maestru Florin Gheorghiu, 
pe cunoscuta Mare Maestră Elisabeta Polihroniade, 
şi pe carismaticul Maestru în şah, profesorul Dolphi 
Drimer de la Politehnica Bucureşti. Îmi amintesc o 
partidă hazlie jucată la Herculane, la un Campionat 
de şah de roboţi, într-o zi când Maestrul Drimer a 
dat un simultan cu 16 roboţi. Programul meu, Atom-
64 (un robot într-o cutie mică, cu tablă de şah gra-
vată pe el, având câteva leduri şi câteva taste), nu 
juca cine ştie ce, dar în simultanul cu Drimer a 
deschis bine şi, nu ştiu cum, a atacat cu calul simul-
tan, două turnuri ale adversarului. Un turn pica, era 
evident, iar eu îmi frecam palmele de bucurie. Ce 
veste grozavă o să scrie ziarele, că robotul Atom-64 
al lui Viorel Darie l-a bătut pe maestrul Drimer. Dar 
maestrul, poposind câteva clipe la masa mea, privi 
îngândurat situaţia, se minună şi, cu unul din turnu-
rile la ananghie îmi „bărbieri” un cal, iar până să iau 
eu celălalt turn, maestrul mi-a mai luat o figură, aşa 
că robotul meu a ieşit în pagubă de-un pion. Şi par-
tida s-a prăbuşit! 
 
 M.L.: Cum vedeţi prieteniile literare? Vă 
sunt de folos?  
 V.D.: Desigur, prieteniile literare sunt bene-
fice pentru orice scriitor, rar mai întâlnim scriitori de 
valoare singuratici, izolaţi de fenomenul literar, de 
cenacluri şi site-uri literare. Însă trebuie să existe un 
echilibru, un cerc prea larg de prieteni scriitori nece-
sită foarte mult timp pentru comunicare, pentru ana-
liza succeselor sau insucceselor. Orice scriitor are 
neapărată nevoie de mult timp de lucru în camera sa 
intimă de lucru, pentru aprofundarea ideilor, pentru 
finisarea lucrărilor. Echilibrul este important în toate, 
mai ales în creaţia literară. Mie personal, comuni-
carea cu anumiţi scriitori mi-a fost de mare folos, 
poţi găsi sprijin în aprecierea unei noi lucrări încă 
înainte de publicarea ei către marele public. 
 
  Mihai LEONTE: Mulţumesc scriitorului 
Viorel Darie pentru amabilitatea de a fi răspuns la 
întrebările de mai sus, şi-l vom provoca la un alt in-
terviu, cu alt prilej, pentru a ne povesti din expe-
rienţa sa de informatician şi scriitor. 
 
 

 
 
 

 

http://www.vioreldarie.ro/
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generală a societăţii, cu starea generală a oamenilor, 
mai ales că sunt semne că s-ar întâmpla ceva” (p. 28). 
Bineînţeles că sunt însoţiţi de nevăzuţii paznici ai 
sistemului care „îşi fac din foame şi frig un motiv de 
hârjoneală. Trebuie să ştie totul, să vadă ce se 
ascunde în mintea fiecărui liricar”. 
 Unde se întâlnesc? Desigur că la Casa W, 
unde Găgău este amfitrion. Motivul? Pentru „a se 
desfăta la lumina Casei W ca nişte fluturi în jurul 
lămpii.” Bineînţeles că sediul este multiplicat, fiecare 
cu stăpânul său, în Casa T, Casa S. Casa W se 
găseşte în localitatea Gura Străchinii, dar acolo mai 
vin şi liricari din Buza Străchinii. La întâlnire mai 
participă, ca invitată de cinste şi madam Ecaterina 
Scurtescu, de la Centru, din Capitală. Toate se 
întâmplă în Celentera. Bineînţeles că un curios 
încearcă să dezlege alegoria. Deschizând dicţionarul, 
descoperă că celenteratele sunt o „încrengătură de 
animale inferioare, cu corpul în formă de sac, prevăzut 
cu un orificiu înconjurat de numeroase tentacule (gr. 
„Koile”-cavitate, „Enteron”-intestin). Nici că se putea un 
mai inspirat termen pentru aşa ţară şi pentru aşa 
liricari! De aici încolo, intenţia satiric-sarcastică a 
autorului se dezlănţuie, dezvăluind destinul unor 
indivizi, al unor scriitori, al unei ţări, astfel încât cartea 
devine o cronică a unei culturi într-o perpetuă agonie: 
ieri, azi şi mâine.  
 De fapt, intervenţia naratorului funcţionează ca 
un contratimp între portrete, zugrăvind realist socie-
tatea comunistă pervertind ideologic spiritele:  
 „Artificialitatea întâlnirilor de aici este datorată 
în cea mai mare parte sistemului politic, teroarei dusă 
până la nivel de neuroni. Cine în cine să aibă 
încredere, când maşinăria regimului încurajează 
numai lucrurile contrare firii, normalităţii?”(p.47) 

 (continuare în pag. 16) 
 
 

             Titi DAMIAN 
                                      

1989.  CARTELUL  METAFORELOR de Marin IFRIM 

sau spectacolul portretului metaforic 
 

 Pe bună dreptate, distinsul cărturar Ion Roşioru, 
în prefaţa cărţii domnului MARIN IFRIM, „1989. Cartelul 
metaforelor”, ed. Editgraph, Buzău (2012) observă, 
dintru început, pe bună dreptate, că „este o scriere greu 
etichetabilă din perspectiva speciilor literare şi publicistice 
consacrate: nuvelă, suită de tablete, mini-roman cu cheie, 
memorialistică, critică literară, pamflet politic, portretistică, 
eseu, etc.” 
 Eu i-aş spune simplu: o carte, dar o carte aparte, 
unică, cum am să demonstrez mai departe. Este o carte 
inteligent scrisă care se adresează unui cititor-ţintă, ales 
pe măsura inteligenţei autorului. Este o alegorie în care 
acesta face exerciţii de imaginaţie cu imaginaţia cititorului, 
dar unul instruit, aparţinând lumii literare. Alegoria are ca 
substrat tematic problema mereu actuală a formelor fără 
fond în cultura română, de la Maiorescu încoace. Este un 
spectacol al metaforei argotice care portretizează un 
trecut ancorat, paradoxal, într-o perpetuuă actualitate. 
 Este o carte cu cifru, fapt vizibil chiar din titlu, 
bineînţeles unul aluziv. În primul rând, numărul „1989” 
face referire la un cifru, cunoscut de cititorul de azi, dar 
necunoscut atunci de personajele cărţii, finalul domniei 
comuniste. Nu întâmplător, cartea care urmează a fi citită 
într-un „cenaclu” se numeşte „Final de stagiune”. 
Metafora din titlu, „cartelul metaforelor”, trimite la însăşi 
esenţa cărţii. Desfăcând metafora, primul termen, 
„cartelul”, luat în sens denotativ, defineşte „o uniune 
corporatistă în care întreprinderile stabilesc în comun 
condiţiile de vânzare, preţul, pieţele, aprovizionarea şi 
desfacerea mărfurilor, fiecare păstrându-şi independenţa”. 
Este vizibil că sensul său denotativ trimite la marea 
densitate de metafore (argotice), iar în greceşte, 
„metaphoras”- „ascuns”. Nu este întâmplător că pe coper-
tă, lângă titlu, apare desenată o cheie. Un cititor avizat, 
foarte atent la incipitul cărţii, descoperă sintagma, de fapt 
metafora cheie a cărţii: „esenţa plăcerilor”. Este exact 
motivaţia care face posibilă întâlnirea „liricarilor.” Integrată 
frazei din incipit, constituie practic trambulina de pe care 
scriitorul îşi „înalţă” personajele: „Cei mai naivi se 
iluzionează cu speranţa că aceasta este singurul tunel 
neînfundat, cel cu legendara luminiţă de la capăt. Îşi iau 
în serios cele câteva ore petrecute aici săptămânal, timp 
în care, de regulă, fumează enorm.” Tradusă, alegoria ar 
apărea cam aşa: nişte inşi împătimiţi de literatură se 
întâlnesc la un cenaclu, de vreo doi ani, cu intenţia de a 
evada dintr-o lume disconfortantă, în care tronează o 
atmosferă „rece, sterilă, ostilă, în legătură cu starea 
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(urmare din pag. 15) 
 
 „Politica regimului dă roade, este singurul dome-
niu în care ţara produce o recoltă imensă de neomenie, 
de destructurare a individului.”(p.48) 
 „În Celentera, psihoza microfoanelor ascunse în 
pereţi face ravagii, schimbând comportamentul tuturor” 
(p.51) 
 „Perversitatea sistemului dă roade, neîncrederea 
generală a omului în aproapele său fiind ceva de dome-
niul firescului” (p.51) 
 „Lumea în care se învârt, gesturile făcute în 
anumite împrejurări, priorităţile căpătate în rezolvarea 
unor probleme individuale şi multe altele, sunt deconturile 
oferite de sistem” (p.52) 
 „Nimeni însă nu se comportă firesc, nu spune, nu 
scrie şi nu face ceea ce gândeşte, pentru că, în mod 
sigur, începând de a doua zi, viaţa s-ar trasforma într-un 
calvar” (p.53) 
 „Mintea colectivă pare drogată, are reacţii 
latente, domoale, hărţuite de ceva nevăzut, o spaimă 
indescriptibilă, o boală sufocantă” (p.54)  
 „Celentera este organizată pe ierarhii stricte iar 
sistemul despotic creează adevărate structuri mafiote, 
promovând oamenii după criteriile limpezi ale contraper-
formanţei” (p.61 ) 
 „În Celentera poezia, cultura în general a devenit 
o anexă a ideologiei, este dată pe mâna unor canalii 
analfabete dispuse la orice mârşîvie” (p. 68) 
 Liricarii (deriziune inteligentă a falşilor creatori de 
literatură, realizată prin sufixul depreciativ „ar”), ca toţi 
liricarii dintotdeauna şi de oricând, sunt divizaţi în două 
tabere: una – a filologului Fane Armeanu, din care mai 
fac parte Jan Nosferatu, Costică Seminţoi şi Ando 
Găgău. Cea de-a doua este reprezentată de Nero 
Întremaluri, Nil Cărturărescu, Linu Filărece, Mihăilescu 
Metreiu şi Frau Valmana. 
 De fapt, cititorul să nu se aştepte la nişte 
întâmplări ieşite din comun, epica fiind subtil mascată de 
portrete – punctul forte al cărţii. Din perspectiva 
dimensiunilor, este un fel de introducere a unui roman în 
devenire, având ca temă atmosfera şi luptele orgolioase 
dintre liricari pentru glorie literară. Ca de obicei, aceştia 
se adună cu greu, fiecare cu orgoliul, cu temperamentul 
şi talentul său. Lipseşte Fane Armeanu care, în ultimul 
moment, hotărâse să nu ia parte pentru că „desluşise 
lucruri înspăimântătoare.” De-abia la p. 71 (din 80 
pagini), Găgău deschide şedinţa, dând cuvântul liricarului 
care va citi în acea seară: Nero Întremaluri. Totodată 
anunţă şi prezenţa la întrunire a doamnei Ecaterina 
Scurtescu, pentru a afla „cum se vede literatura dinspre 
Capitală spre noi, că invers ştim cum arată.” Tacticos, îşi 
aprinde o ţigară, iar Frau Valmana propune ca autorul 
„Să se lase citit, să citească şi el, şi noi.”    
 Primul element care conferă unicitate cărţi îl 
constituie faptul că epica este substituită, de fapt 
mascată, de portretistică. Fiecare personaj, acceptând 
rolul de marionetă, defilează în spaţiul moral deformat al 
Celenterei, încercând să se adapteze, căci adaptarea a 
creat din ei  nişte marionete în care nu se mai recunosc 
nici ei înşişi. 
 O carte unică presupune şi o altă metodă de 
abordare decât cea clasică. De aceea, am decupat 
(selectat), pentru cititori, câteva dintre elementele  
 

 

definitorii ale tuturor liricarilor-personaje, fiecare cu 
temperamentul şi caracterul său, cu talentul său, cu 
fizionomia sa morală, cu filozofia sa despre viaţă şi 
despre creaţie, dar mai ales cu orgoliul de mare 
scriitor.  
 Mai întâi, autorul ne oferă, prin scânteieri 
metaforice persiflante, portretul colectiv al liricarilor 
(al căror nume nu mai trebuie tradus pentru cititor):  
 „Nişte versificatori viciaţi, parşiviţi de cuvinte 
până dincolo de orice închipuire, mereu puşi pe 
farse, cârcotaşi plini de ei, adevăraţi scamatori 
scoţând versuri prin cele mai neaşteptate gesturi şi 
locuri ale corpului” 
 „La şedinţe apelează la fel şi fel de strata-
geme pentru a amplifica semnificaţiile celor citite” 
 „Au tentaţia permanentă de a fluiera în bise-
rică” 
 „Indivizii sunt imprevizibili până şi în cele 
mai simple mişcări” 
 „Cuib de viespi, liricarii vorbesc precum 
scriu, cu dublu înţeles, după afinităţi şi încredere 
unul în celălalt” 
 „Nişte vicioşi care mâzgălesc de zor cu în-
semnări năstruşnice orice spaţiu alb din cărţile citite, 
se cred iniţiaţi în tainele meseriei de creator şi tind 
spre statutul de scriitor” 
 „Sunt un fel de recuzită literară, nişte figu-
ranţi” 
 „Fără ei, viaţa bietului târg n-ar avea niciun 
sens”  
 „Mai cârtesc din când în când, mai umblă cu 
şopârle în textele lor” 
 „Adunătură de oameni lipsiţi de principii şi 
repere morale” 
 „Scriu poeme în ton cu demenţa colectivă” 
 „Au ceva din dexteritatea lăutarilor, prind po-
ezia din zbor, imită cu blândeţe tot ce este de imitat 
în domeniul subliteraturii” 
 „Participă la mese festive extrem de onoraţi 
că au scuipat sâmburi de măslină pe acelaşi platou  
cu cine ştie ce clasic în viaţă” 
 Partea cea mai consistentă a cărţii o repre-
zintă spaţiul acordat fiecărui liricar în parte, căruia îi 
decupează caracterul şi întortocherile personalităţii, 
individualizându-l. Niciunul nu seamănă cu celălalt, 
dar laolaltă sunt „liricari” 
 Jan Nosferatu pare „păstorul turmei de liri-
cari, de caţavenci periculoşi, setoşi de glorie cărora 
nu le este gândul decât la nemurire”. Are meseria de 
ziarist, este corespondentul unui ziar central, mem-
bru al breslei de scriitori, mâna dreaptă a lui Armea-
nu. Este considerat „bestia târgului, ale cărui duhori 
semantice se revarsă într-un ritm glandular ce-i 
înspăimântă până şi pe experimentaţii savanţi 
endocrinologi de la centru”. Este un om ager, iar 
presat de evenimente poate fi în acelaşi timp în mai 
multe locuri, îşi poate multiplica trupul în câte exem-
plare e nevoie. 
 „Se ocupă de artă, scrie poezie, este un fel 
de tehnician al sufletului, condensator al fericirii, 
tranzistor al bunăstării”. 
 „Când îşi înfundă stiloul într-o călimară cu 
cerneală, indiferent de culoarea acesteia, lichidul se  

 (continuare în pag. 17) 
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(urmare din pag. 16) 
                                     
transformă într-o pastă roşie, iar din călimara atinsă iese o 
duhoare de abator neigienizat întinsă până în apele şi 
pădurile judeţelor vecine” 
 „Când îşi încarcă stiloul, în fundul călimării se aud 
zbieretele sfâşietoare ale unor iezi înjunghiaţi” 
 „Cu stiloul imens de lemn aduce jertfe idolului său, 
imens cât aia a poneiului din faţa porţilor Troiei, în 
testicolele căruia îşi cazase sămânţa de victorie”  
 „Unii spun că stiloul ar fi un sofisticat pistol, iar 
când Nero se înfurie, când îi zvâcnesc vinele la tâmplă, 
sub haină, în locul unde ţine pistolul, i se umflă ceva” 
 „Nero are figura unei vietăţi blajine, cu ochii mai 
tot timpul miraţi, albaştri, ca un viţel care se uită tot timpul 
la poarta nouă” 
 „Este devotat trup şi suflet regimului, acesta l-a 
trimis la şcolile sale, i-a pus stiloul în mână, l-a cocoţat, 
aşa mic şi buricos cum este, deasupra multora, iar 
fidelitatea sa faţă de regim este bine răsplătită” 
 „Pare descumpănit, simte cum îi fuge pământul de 
sub picioare, ar vrea să se destăinuie cuiva, unuia dintre 
cei cu care hiperpăstoreşte turma de liricari, de cocostârci 
periculoşi, setoşi de glorie, cărora nu le este gândul decât 
la nemurire” 
 „Răul potenţial ce zace în el este simţit de ceilalţi 
prin simpla sa prezenţă” 
 „Merge cu nasul pe sus pe străzile târgului, are 
impertinenţa de a cere multe şi mărunte servicii oricui” 
 „Oamenii îi zâmbesc silit, îşi ţin gâtul cu mâna să 
nu vomite atunci când fac eforturi să-i zâmbească dulce, 
înţelegători, supuşi”. 
 Nero Întremaluri beneficiază de unele dintre cele 
mai inspirate şi mai acide portrete, după cum avertizează 
şi numele: 
 „Şi-a aranjat imaginea publică în aşa fel ca nimeni 
să nu-l poată învinui că nu ar fi de acord cu sistemul. 
Mentalitate de curvă la începutul carierei”. 
 „Nu-şi doreşte decât să-şi golească fiinţa de hime-
re, să scuture cuvintele din străfundurile propriei făpturi, 
trăgând nădejde că într-o bună zi va simţi creierul gol 
asemenea unei fântâni din care a fost scoasă toată apa”. 
 „Cine şi-ar fi închipuit că realitatea în care vieţuia 
în stare de semitrezie se află chiar în poezie, aceasta fiind 
perechea de ochelari cu ajutorul căreia să poată zări lu-
crurile normale. Atunci şi-a simţit fiinţa inundată de lirism”. 
 „Nu poate să scrie până nu se freacă pe buci cu 
peria de paie să-i vină inspiraţia. De atâta frecat, curul 
căpătase dimensiunile unui pachiderm african”. 
 „Fire retrasă, irascibil, morocănos şi suspicios 
până la paranoia, nu are încredere în nimeni, nu leagă 
decât prietenii de suprafaţă”. 
 „I-a venit greu până a gustat prima linguriţă de 
rahat literar”. 
 „Este un celenterat marin, intoxicat de lirism, în 
bălăceala gârlei din satul natal, situat în zona de sus a 
Celenterei”. 
 „Cea mai plăcută lectură a sa este cea făcută în 
baie. Nevasta îi strigă să iasă de acolo, că i s-a uscat 
rahatul la fund”. 
 Rică Marşelică este de profesie desenator tehnic, 
unul dintre cei mai apreciaţi în Gura Străchinii, „toată lirica 
sa e plină de figuri geometrice, de linii.” Este şi 
câştigătorul unui concurs naţional de poezie, autor a 
 

 
câtorva cărţi de versuri, bine cotat în târg. Între el şi 
Armeanu este o rivalitate la vedere. Se contrează 
permanent, făcând mereu crize de isterie când 
acesta îl întărâtă, făcându-l să-şi piardă minţile. Este 
responsabil al Casei T, o casă mai mică, tot în slujba 
sistemului. Îi face o deosebită plăcere să-l demoleze 
pe Nero Întremaluri, bazându-se şi pe fidelul său 
prieten Linu Filărece. Este un bun celenter, un patri-
ot, ştie să se târască. În sfârşit, este un calofil con-
vins, fulguraţiile sale lirice având ceva din sclipirea şi 
artificialitatea unui peşte de sticlă”. 
 Fane Armeanu, recunoscut de ceilalţi drept 
Filologul, este cel mai prudent dintre ei, ziarist, 
membru al breslei scriitorilor, autor de romane, eseuri 
şi piese de teatru, a scris mai mult decât a citit, „scrie 
pe un teren mai bătătorit decât pavajul unei pieţe de 
legume”.  
 „Are alergie la fum, aceasta amintindu-i de 
tămâie, trezind în el nedesluşite spaime ancestrale” 
 „Se pricepe la oameni şi nu iese din carapa-
cea sa niciodată, nu-şi permite să aibă atitudini sen-
timentale faţă de cineva, pretinde şi impune respect”. 
 „Rahatul moral în care trăieşte l-a făcut să 
aibă o adevărată fobie la contactul cu semenii săi: de 
câte ori este nevoit să dea mâna cu vreunul dintre 
liricari îşi duce cu discreţie palma la spate ştergând-o 
de câteva ori pe propriul pantalon”. 
 „Este un decriptor de nădejde al serviciului 
de pază şi ordine literară, citeşte cu meticulozitate 
fiecare vers, fiecare frază”. 
 „Îl fascinează Joyce, Eco, Wittgenstein, 
Montaigne, Somerset Maugham. O mare plăcere îi 
produc şi textele prolixe, provocatoare, fapt ce-l 
obligă la oarecare dezmorţeală”. 
 „Are o mare preţuire pentru criticii chirurgi. A 
luat de la aceştia doar ceea ce îl interesa în mod 
special, partea tehnică de explorare şi exploatare a 
unui text” 
 „Dicţionarele sunt un segment separat al 
bibliotecii sale, instrument absolut necesar pentru a 
face faţă liricarilor” 
  Nil Cărturărescu: 
 „Un liricar ponderat, în aparenţă, modest, 
ceilalţi îi cam ştiu de frică.” 
 „Nu face jocurile nimănui.” 
 „Nu este dornic să-şi publice textele în foiţele 
literare din târg.” 
 „Atent la actualele vârfuri literare din Celen-
tera.”  
 „Are propriile ierarhii literare, stricte, ferme”, 
„Hâtru de cele mai multe ori”, „Se complace în 
singurătatea sa”, „Spune lucrurilor pe nume”. 
 „Este un om bine informat, având criterii 
clare de evaluare a unui text.” 
 „Incomod, acid, extrem de caustic uneori, nu-
şi dă silinţa să intre cuiva în voie.” 
 „Meştereşte ca un bătrân şi priceput 
ceasornicar, cu ochiul la clasici.” 
 Mihăilescu Metreniu, poet, are instincte să-
nătoase, prudent, nefiind alterat de lichelismul din jur.  
 „Limbajul său pare compus din folii subţiri, 
dispuse una peste alta” 

(continuare în pag. 18) 
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(urmare din pag. 17) 
 
 „Poezia sa este ca şi fiinţa sa”, „Oscilează enorm 
în autoaprecierea productelor sale literare, fiind convins 
că este un liricar genial, ori strigă: sunt un rahat!”, „Are 
suflet de artist. Când citeşte, ronţăie cuvintele, le întinde, 
le înmoaie, le rupe, le suge ca pe o bucăţică de zahăr”, 
„Este preocupat de teme vagi, vorbind aşa cum scrie şi 
invers”, „Nu are duşmani, răutatea altora îi face silă. 
Afectuos, săritor, ştie să-şi cultive prieteniile”, „Umblă 
îmbrăcat destul de elegant pentru condiţia sa socială”, 
„Cultivă teribilismul comportamental în mod teatral”, „Îi 
plac petrecerile intime, ferite de ochii curioşilor”, 
„Totdeauna încheie cu: „Într-o bună zi, totul se va sfârşi”. 
             Ando Găgău este responsabilul Casei W, „căpcă-
unul careului de aşi”, „un carierist notoriu”.  
 „Ştie să flateze pe toţi, le trimite invitaţii oficiale, îi 
declară mari poeţi, chiar reuşeşte să-i zăpăcească la 
minte”,  „Dacă n-ar fi influenţa malefică a lui Armeanu, 
Găgău chiar ar fi un om cumsecade”, „atentul şi 
priceputul Găgău”, „A dat zvon prin târg, dacă va fi 
înlocuit vreodată, atunci se va spânzura chiar aici”, „Este 
bântuit de gândul că într-o bună zi altcineva îi va lua 
locul”, „Vrea cu orice preţ să iasă la pensie de aici, iar 
data pensionării să nu vină niciodată”, „Viaţa i se pare 
suportabilă, dacă se uită în urmă, nu ar avea motive să 
fie satisfăcut”.           
 Jef Kostea e un om de-al lui Nero Întremaluri, 
liricar până în măduva oaselor, are mania cărţilor. 
 „Visa să devină regizor de film, ajunsese un ex-
pert neoficial în cinematografie”, „La patruzeci de ani n-a 
gustat din deliciile muncii la grămadă”, „Fura cărţi, până 
şi în cotineaţa de păsări erau înghesuite zeci de volume 
peste care găinile îşi depuneau ouăle, dar şi găinaţul”, 
„Citea zi şi noapte, nefiind volum pe care să nu adnoteze 
ceva”, „Nero i-a găsit un loc de muncă: recepţioner la un 
hotel din Gura Străchinii. A părăsit munca după o săptă-
mână”. 
 Costică Seminţoi este ziarist şi scriitor, musteşte 
de talent. „A căzut în distilerie de când a fost înţărcat.” 
„Miroase a vodcă şi umblă mai jigărit decât un aurolac.” 
„Dacă îi arăţi un deget, leşină de râs.” „E conştient de 
valoarea scrisului său, de locul pe care ar trebui să-l 
ocupe într-o lume normală, dar nu-i rămân decât aceste 
firave atitudini rebele.” „Ceilalţi lasă să se înţeleagă că nu 
e decât un biet nebun.” 
 Frau Valmana este singura femeie din grupul de 
liricari, „virgină din punct de vedere literar.”  
 „A brevetat textul alb printr-o simplă înlocuire a 
clasicului şi toxicului plumb cu var din groapa de lucru a 
unui serviciu secret”, „Ce vede cu ochiul stâng, uită cu 
dreptul, tot cu var se cheamă că dă”, „Vine dintr-un târg 
aproape uitat de Dumnezeu, trage pe gât câteva cafele, 
se ascunde în cârciumile în drum”, „Îşi reneagă până şi 
buletinul de identitate, s-a înstrăinat până şi de propria 
umbră, asupra căreia sare cu picioarele”, „Când începe 
lectura, se află într-un tangaj moderat, într-o euforie ce-i 
sporeşte teatralitatea de zi cu zi”, „Ştie şi face literatură 
performantă, are o instrucţie notabilă”, „Egocentrismul şi 
lenea îi sunt stările în calea unei afirmări”, „Când este în 
vervă, se joacă cu cuvintele, îi iese totul, în scris şi oral, 
în amonte şi în aval”, „Din când în când s-ar lăsa violată 
de Armeanu, în rest este liricară, romancieră, eseistă 
rafinată”. 
 „ 
 

 
 „S-a înstrăinat până şi de propria umbră 
asupra căreia sare cu piciorul ca-ntr-o sârbă dră-
cească” 
 „Nu-şi găseşte astâmpărul decât atunci când 
are posibilitatea să dea câte un autograf, pe un ziar, 
pe un şerveţel sau chiar pe un petec de hârtie pen-
tru fund” 
 „Ciudăţeniile ei sunt multe şi sporesc pe zi 
ce trece, spre deznădejdea sau amuzamentul celor-
lalţi liricari” 
 „Dacă e să-şi prostitueze condeiul când este 
înconjurată de anonimii oraşului, de pegra societăţii 
(măturători, cărători de cruci, vidanjori, aurolaci) 
simte o poftă nebună să scrie pentru ei.” 
 „Îşi înmoaie pixul în cafea sau vodcă, îşi 
unge buzele mai mereu vinete şi scrie cu o frenezie 
apocaliptică, dedicând celor din jur serii întregi de 
valmanii.” 
 „Nu are încredere în nimeni şi în nimic.” 
 Onomastica este unică. Dacă la marii scrii-
tori români (Budai Deleanu, Caragiale, Mateiu Cara-
giale, Eugen Barbu), numele personajelor sunt pur-
tătoarele unor trăsături (calităţi sau defecte) morale 
ori fizice, la Marin Ifrim pesonajele rămân „încuiate” 
în propriul nume (ca de altfel şi toponimica) confe-
rindu-le extremă generalitate şi încifrare, proiec-
tându-le în atemporal şi aspaţial. Portretele sunt de 
o extremă virulenţă, capătă proporţii apocaliptice. 
Cartea are un stil aparte care face să se ciocneacă 
metaforic ironia, amărăciunea, sarcasmul şi persi-
flarea, astfel încât pamfletul suculent, mustind de 
metafore argotice este îmbrăcat în haina hidoasă a 
caricaturarului, iar aluzia este ridicată la rang de 
rafinată figură de stil, soră bună cu alegoria. Toate la 
un loc ascund amărăciunea unei conştiinţe şi biciuie 
ambiţia deşartă a gloriei literare. O carte care 
concentrează orgoliile unei lumi literare peste care 
se aşază dispreţul, ca să nu zic scârba literară. O 
lume deformată, adunată în câteva personaje cărora 
Marin Preda le-a găsit un nume: bezmeticii. Ifrim le 
spune liricari. O carte pe care numai iniţiaţii şi cei 
care au trăit în preajma scriitorului îi pot găsi 
corespondenţe în realitate, dar în care ceilalţi din 
afară pot descoperi abjecţia în formele ei cele mai 
hidoase. 
 Propoziţia ultimă a romanului, făcând o 
ironică simetrie cu dedicaţia („Se dedică tuturor 
scriitorilor români laureaţi ai Premiului Nobel”), e 
demnă de finalul unui roman fluviu: „Asta e: cel mai 
scurt drum al fiecăruia către cimitir e viaţa. Urmează 
Ziua de Apoi a zilei de mâine!” 
 Altfel spus, mai frumos, mai limpede, mai 
profund, dar şi mult mai emoţionant decât clasicul 
„Vanitas vanitatis...” 
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     Ioana VOICILĂ DOBRE 
 

 

Galeria mea cu poeme mute 
 
Din tot ce am,  
nimic nu-mi aparţine,  
doar viaţa!  
Am adus atâta iubire în ea,  
încât, devenită pictoriţă,  
am pictat în fiecare zi,  
câte un poem mut  
dar atât de viu!  
Aici, în vârful degetelor, 
 se află totul  
iar mâinile îmi pun truda  
în oglindă. Viaţa mea,  
o galerie cu tablouri vii,  
poeme mute de atâta  
culoare şi bucurie! 
 

 

Ce frumos am trăit! 
 
Îmi ascult uneori, atent,  
ecoul paşilor 
gândind că n-au obosit încă. 
În ei simt trecerea timpului 
şi-mi regăsesc  
voinţa de stâncă. 
Bătăile inimii nu-mi sunt singuratice. 
şi-mi urmează paşii cadenţat. 
Prin anotimpuri  
mă poartă voios,  
mereu pe drumuri de neumblat. 
Îmi simt amintirile încrustate 
în talpa rănită de dor 
şi văd cum din ele răzbate 
al dorinţei de viaţă, izvor. 
Şi merg, merg mai departe 
sângerând. 
Lacrimile mi le înghit 
şi râd-plângând, hohotind. 
Ce frumos, Doamne,  
am trăit! 
 

 

Între verde şi albastru  
 

Poate că, aerul 
nu mai miroase 
a crini sau a lăcrămioare, 
poate că, timpul a aruncat 

 

parfumul acela dulceag 
odată cu iubirea noastră. 
Laptele însă  
are acelaşi gust de iarbă verde! 
Doar ochii albaştri mă mai fascinează 
asemeni cerului după ploaie. 
Visând la stele, ei mai fură timp 
şi-l mărunţesc în dinţii secundelor, 
albe precum laptele,  
amărui ca firul ierbii. 
Timpul,  
praf stelar parfumat, 
fuge pe uşa din spate a vieţii,  
mereu, între verde şi albastru. 
 

 

Amintiri din....  viitor 
 
Pe drum, 
viitorul m-a primit  
în braţele sale. 
 
Bucuria întâlnirii  
înflorea pretutindeni  
nuferi. 
 
Poveştile tale  
cu iz de mânăstire  
îmi linişteau bătăile inimii. 
 
A urmat sărutul pecete,  
dulce izvor,  
aprigă sete. 
 
Însuşi Dumnezeu  
ne-a mângâiat creştetele,  
mulţumit. 
 

 

Miraj 
 
Plănuiam să mergem la Ermitage, iubitule! 
Voiam să-mi arăţi bogăţia lumii. 
Gândurile însă au ajuns înaintea noastră. 
Ştiam că eşti un vrăjitor prin naştere, 
Mi-ai dăruit dintr-un singur hocus-pocus 
mirajul nopţilor albe! Patinăm 
şi nu mă satur de lunecarea spre tine. 
Aurora sufletelor noastre mă ameţeşte 
şi simt aici, în plină noapte, 
ermitajul din ele. 
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     Sebastian GOLOMOZ 
 

PRIZONIERUL IUBIRII 
 

Astăzi, am redevenit eu 
i-am trântit uşa în nas tristeţii 
mi-am trimis ochii în concediu 
înot într-o simfonie de gânduri 
stiloul meu are o infinită rezervă de visare 
speranţele îmi masează umerii 
împovăraţi de singurătate şi 
îmi fac semnul crucii 
pe fruntea creponată 
visul şi somnul au dat cărţile pe faţă 
amândoi şi-au propus să mă răpească 
pe mine mă amuză eforturile lor 
ştiind că altcineva le-a luat-o înainte 
eu sunt prizonierul iubirii şi 
n-am nici cea mai mică  
intenţie de-a evada. 
 

INIMA-MI ZBOARĂ LA TINE 
 

Sorb din ceaiul melancoliei 
Trag fumuri de speranţe 
Decupez bijuterii pierdute 
Arunc în foc jucăriile stricate 
Inima-mi zboară la tine 
 

Cântăresc momente, clipe 
Împart fericirea la doi 
Din suflet îmi conturez destinul 
Aruncând raţiunea în neant 
Inima-mi zboară la tine 
 

Trandafiri îmi înfloresc în minte 
Prin vene îmi curge sânge roz 
Eman parfum de fericire 
Paşii-mi aleg singuri drumul 
Inima-mi zboară la tine 
 

Merg cu speranţa braţ la braţ 
Păşind din instinct peste găurile negre 
Privesc cu ochi de piatră 
Mediocritatea ce mă înconjoară 
Inima-mi zboară la tine 
 

Stau la taclale cu propriile-mi gânduri 
Ironia ne ţine companie 
Zăresc la doi metri numai gropi în asfalt 
În două secunde metamorfozate-n fluturi 
Inima-mi zboară la tine 
 

Singurătatea m-a îmbătrânit 
Organele nu-mi mai iubesc trupul 
Exteriorul încă îmi este complice 

 

Pentru că a citit în ochii mei antidotul 
Inima-mi zboară la tine. 
 

M-AGĂŢ DE-UN FIR DE SPERANŢĂ 
 

Marţi 
trei ceasuri rele 
două gânduri care se duelează 
o luminiţă se-ntrezăreşte la capătul tunelului 
sub imperiul loviturilor primite de la doamna 
singurătate 
trupul îmi leşină într-o baie de lacrimi 
gândul - trădătorul m-a părăsit pentru Ea 
nici nu ştiu cum s-o numesc 
fosta ori viitoarea iubită? sau... 
totul nu e nimic altceva decât 
o altă victorie a imaginaţiei repurtată 
contra irefutabilei realităţi 
doar inima mai are puterea şi curajul 
să se ia la trântă cu viaţa, căci 
trebuie să recunosc faptul că 
întotdeauna m-am lăsat dominat de 
sentimente 
iubirea mi-a fost vectorul vieţii şi 

deși nu mă învârt în cerc 
acesta a fost şi va rămâne unicul meu traseu 
m-arunc cu capul înainte 
ţin piept săgeţilor cu demnitate 
cad, însă mă ridic de două ori mai puternic. 
 

INIMA MEA E O PASĂRE 
 

vesela dimineaţă m-a luat de mână 
fereastra mi-a aruncat o privire sugestivă 
i-am zâmbit politicos, dar ea insista 
să-mi şterg pleoapele de melancolie 
 

docil, mi-am logodit inima cu speranţa 
scoțându-mi aripile de la naftalină 
visarea e ca mersul pe bicicletă 
odată învăţată, nu se uită niciodată 
 

la micul dejun am spart seminţe de răbdare 
am băut un suc de calităţi latente 
apoi, mi-am pus ochelarii de vultur 
fiind decis să-i fac o vizită misterului 
 

soarele prietenos mi-a ţinut companie 
copacii m-au învăţat să citesc urmele 
până când vântul mi-a suflat în ceafă 
iar ploaia mi-a mângâiat sufletul 
 

după plecarea ei, cu ochii minţii 
am încercat să-mi desenez inima 
dar, aceasta tot evada din tablou 
în tablou, de la agonie la extaz 
 

până când am înţeles cum îi scapă 
ca un peşte printre degete raţiunii 
inima mea e o pasăre în zborul 

concupiscent pe tărâmul inocenței. 
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       Denisa LEPĂDATU 
 

Pentru mine scrisul nu este hobby, nu este profesie, 

scrisul este Viaţa 
-Interviu cu scritoarea Melania Cuc- 

 
 Denisa Lepădatu: Stimată doamnă Melania Cuc, 
vă adresez pentru început o întrebare pornită dintr-o 
curiozitate personală: care sunt cele mai dese întrebări 
care vi se pun în calitatea dumneavoastră de scriitoare? 
 Melania Cuc: "Care este condiţia scriitorului 
român de astăzi?". Aceasta este întrebarea cel mai des 
folosită de jurnaliştii care au fost interesaţi şi de activi-
tatea mea literară. 
 
 D.L.: Ne-aţi putea destăinui cum a început cari-
era dumneavoastră de scriitoare, a pornit ea ca un simplu 
hobby sau aţi ajuns aici după ce aţi muncit foarte mult? 
 M.C.: Am compus poezioare mai înainte de a fi 
învăţat alfabetul. Fiind pe atunci singurul copil din familia 
mea, neavând cu cine să mă joc, inventam tot soiul de 
personaje şi situaţii în care foloseam dialogul, dar şi 
monologul. Părinţii observaseră că, straniu pentru un 
copil din mediul rural, eu vorbeam în rimă. Aşadar, nu ştiu 

când s-a declanșat resortul talentului meu literar. Scrisul 

m-a însoțit pretutindeni, a crescut odată cu mine, s-a 
maturizat. Fac parte dintre scriitorii care scriu uşor, adică 
pot scrie aproape oriunde şi oricând, dar pentru a ajunge 
la acel moment de graţie divină, trebuie să te pregăteşti. 
De fapt, sunt conectată tot timpul la literatură. Uneori 
literaturizez fără să vreau şi asta mă enervează. Am învă-
ţat totuşi să-mi cunosc limitele şi să nu exagerez. Ştii, în 
scris, imaginaţia poate să o ia uneori razna şi trebuie să 
ai putere şi discernământ să îi pui frâu fanteziei dacă este 
cazul. Pentru mine scrisul nu este hobby, nu este 
profesie, scrisul este Viaţa.   
 
 D.L.: Ştiu că o altă pasiune a dumneavoastră 
este pictura. Este ea una mai mare decât cea a scrisului?  

 M.C.: În pictură sunt o amatoare. Am început să 

mimez talentul şi apoi mi-a plăcut ce a ieşit din vopsele 
puse pe pânză sau pe sticlă. Interesant este că mulţi 
dintre cei care nu ştiu prea multe despre cărţi şi scriitori, 
sunt tentaţi să scrie pe cartea mea de vizită: Pictor. Nu 
sunt pictor. Sunt un iubitor de frumos şi dacă totuşi 
reuşesc să redau ceva ce place ochiului, să bucur oa-
menii cu lucrările mele, sunt fericită. Tot ce pictez, şi am 
sute de lucrări, dăruiesc prietenilor sau în scopuri carita-
bile, unor fundaţii etc. 
 

 D.L.: Ce anume din viaţa de toate zilele vă 
inspiră cel mai mult, atât în pictură, cât şi în scris? 

 M.C.: Nu ştiu. Cred că Lumea, aşa cum este ea, 

mă inspira în fiecare clipă. Nu am teme favorite, nu am 
nici fobii care să mă ţină departe de un subiect anume.  


Scriitoarea Melania Cuc 

 

Urăsc violenţa prost gestionată atunci când este me-
tamorfozată în Artă, şi urăsc vulgaritatea, grotescul 
de orice fel. Sigur că folosesc şi eu acest "material" 
de construcţie a cărţilor mele, mai ales în romane, 
dar sunt foarte atentă la detalii. Nu vreau să cad nici 
pe cealaltă pantă, să scriu siropos şi să pictez în 
culori diafane. Viaţa de azi este cum este, noi 
trebuie să o mărturisim celor ce vor veni după noi. 
 

 D.L.: Să ne amintim că până acum aţi scris 
multe cărţi. Care credeţi că a fost cea care s-a bu-
curat de cel mai mare succes şi de ce? 

 M.C.: Succes de librărie a avut prima mea 

carte, o plachetă de poezie apărută înainte de 1989. 
S-a vândut până la ultimul volum şi, crede-mă, că a 
avut un tiraj consistent. Dar, atunci se citea nebu-
neşte, cărţile ne ţineau de foame şi de cald. Acum 
este altceva. Din cele 31 de cărţi ale mele, cred că 
romanele au avut un oarecare succes. E greu de 
spus, pentru că nu mai există o instituţie sau un 
barometru care să indice gradul de interes al public-
cului cititor. Din ceea ce scriu criticii literari, nu poti 
alege esenţialul, adică ceea ce va rămâne în timp. 
Literatura nu este matematică, să fie o grilă din care 
să rezulte ce pagină e de nota 10, care de 4…  
 

 D.L.: Ne-aţi putea descrie o zi obişnuită din 
viaţa dumneavoastră? Cât şi cum lucraţi? 

 M.C.: Nu scriu în fiecare zi. Scriu în salturi. 

Pentru un roman la care gândesc de ceva timp, dar 
fără a schiţa ceva pe hârtie, îmi caut o perioadă de 
timp în care ar trebui să nu fiu presată de probleme 
cotidiene venite dinafară. Atunci scriu zi de zi, dimi-
neaţa şi seara, scriu cu furie, cu patimă, cu teamă că 
parcă nu voi reuşi să ajung la final. Este o golgotă 
personală, obligatorie, pe care mi-o asum. În ritmul 
acesta, în 2 sau 3 luni romanul este gata. Am şi cărţi 
scrise în 14 zile, dar şi altele scrise în mai multe 

etape. Nu sunt într-un turn de fildeș. Nu sunt ruptă 

de societate. 
 Poezie, da, aici scriu aproape zilnic. Dimi-
neaţa, când beau cafeaua, scriu, seara, când mă 
relaxez… scriu. Se tot adună poemele în fișiere 

electornice. Nici nu mai contează că nu vor fi tipărite 
toate. Ele fac parte din mine, din viaţa mea. 
 

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

 

 D.L.: Credeţi că în România de astăzi se mai 
citeşte? 

 M.C.: Nu se citeşte. Unii mimează cititul cărţilor cu 

notorietate, mai mult traduceri sau ale celor 2 sau 3 scriitori 
români  vedete în branşă. Dar publicul larg nu mai citeşte. 
S-a pierdut din exerciţiul cititului. Scriitorii se cam citesc ei 
între ei. Tirajele sunt mici şi rareori ajung în librării. Doar 
lansările de carte mai sunt mediatizate şi au devenit acti-
vităţi mondene. 
 

 D.L.: Punându-vă acum în postura de cititoare, la 

prima vedere, cum apreciaţi o carte: după copertă, după 
titlu, după autor sau altfel? Ce gen literar preferaţi să citiţi în 
mod special? 

 M.C.: Nu am idei preconcepute despre un autor 

anume. Poate fi un scriitor mult mediatizat, din cauze 
diferite, dar ale cărui cărţi să nu fie pe gustul meu. Dacă 
intru într-o bibliotecă şi aleg din raft, sigur merg direct la 
autorul preferat, dar în librărie mă atrage coperta. O ima-
gine face cât foarte multe cuvinte. Eu îmi fac singură 
copertele la cărţi, aşa că sunt în temă. Înţeleg graficienii şi îi 
înţeleg şi pe autorii care vor să şocheze, să te determine să 
iei în mână o carte despre care până în clipa aceea nici nu 
ai auzit. Apoi, titlul… Cum să-ţi spun, titlul contează, aşa 
cum contează şi primna frază din text. Răsfoieşti, citeşti şi 
te opreşti să treci la cartea următoare. 
 În etapa asta a vieţii mele, sigur că citesc cărţile pe 
care le-am ocolit în tinereţe, părându-mi a fi prea poso-
morâte, prea alambicate sau  nefolositoare. Dar, şi recitesc 
cu drag cărţile care mi-ai plăcut odată. Le recitesc şi desco-
păr unghiuri care mi-au scăpat la prima lectură. 
 

 D.L.: Citindu-vă cărţile pe care le-aţi scris, fiecare 
dintre noi rămânem cu o impresie, cu un mesaj. Care este 
însă mesajul cel mai important pe care dumneavoastră 
doriţi să ni-l transmiteţi? 

 M.C.: Eu nu am un mesaj personal de transmis 

prin cărţile mele. Sunt rezultatul unor conjuncturi politice, 
sociale şi economice din Istoria prin care am "navigat" până 
azi. Sunt, dacă vrei, exponentul unui eşantion  din generaţia 
mea. Unii colegi de generaţie sunt medici, alţii aviatori, 
agricultori… Fiecare a mers pe drumul lui. Eu am drumul 
meu, şi merg pe el scriind despre ei, despre noi. Da, 
personajele mele au un destin colectiv. 
 

 D.L.: Dintre cărţile scrise de dumneavoastră, aveţi 
una care este preferată? Şi dacă da, de ce? 

 M.C.: Nu am o carte preferată. Fragmente din cărţi, 

da, am destule. Am discernământ şi ştiu unde este bine şi 
unde este mai puţin bine aşezată scriitura mea. Nu mă 
împăunez şi nu vând pepeni la grădinar. Cine vrea să mă 
descopere în cărţile mele e musai să le citească. Eu nu le 
cosmetizez, nu le scot la tarabă.  
 

 D.L.: Sunteţi deopotrivă poetă, romancieră, sunteţi 

şi jurnalistă, om de radio şi televiziune, scrieţi gânduri, 
eseuri, recenzii, literatură pentru copii şi altele. Care dintre 
aceste domenii vă place sau v-a plăcut cel mai mult să le 
abordaţi? 

 M.C.: Marea mea dragoste a fost Radioul. Îmi 
amintesc cu plăcere de emoţia pe care o aveam la Radio 

 
 
Romania când înregistram. Şi televiziunea este 
fascinantă, dar aici te fură imaginea şi cuvintele îşi 
pierd din esenţă. Eu am debutat jurnalistic la 16 
ani, în ziarul Făclia din Cluj. Eram elevă şi nu mi-a 
spus nimeni că ar trebui să scriu. Am scris, am 
publicat. Restul este o poveste ce ţine de viaţă. 
 Dar, să recunosc, cel mai bine mă simt 
când scriu la un roman care îmi cere să pun la 
bătaie toată energia mea creatoare. Atunci scriu 
uitând că e noapte sau zi, că nu am băut apă de 
câteva ore. 
 

 D.L.: Ce credeţi despre literatura pentru 
copiii de azi? Ea există? Şi dacă da, este una de 
calitate? 

 M.C.: Am câteva cărticele şi pentru copii. 

Am colaborat în acest sens şi cu câteva grădiniţe 
din Bistriţa. Nu am mai citit prea multă literatură 
pentru copii în ultimii ani, dar din ce am observat 
tangenţial, se scrie pentru un grup anume, scriu 
chiar şi educatoarele. Textele sunt tematice, fac 
parte din programa lor de educaţie. Aici, chiar nu 
mă pricep şi nu pot să îmi dau cu părerea. 
  

 D.L.: Ce părere aveţi despre copiii scriitori 
din zilele noastre? 

 M.C.: Nu doar copiii scriitori de azi, din-

todeauna au existat şi copii talentaţi. Unii, puţini 
dintre ei au devenit scriitori buni la maturitate, alţii 
şi-au ars aripile pe parcurs. Nu cred că trebuie 
arse etape, totul trebuie să se desfăşoare ciclic şi 
natural. Talentul există, dar există şi pericolul ca 
un copil talentat, forţat de societate (părinţi, das-
căli) să scrie prea mult, oboseşte. Se plafonează. 
Copilăria este unică şi trebuie respectată. Da, co-
piii talentaţi să scrie, dar să o facă precum într-o 
joacă. Pericolul cel mare este platitudinea. Cunosc  

(continuare în pag. 26) 
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                  Ion DRAGU 
 

EPIGRAME 

 
De Sfântul Dumitru 

 
E-n dilemă Dom' Mitică, 

Sfânt lăsat de Dumnezeu, 
Să-l serbeze, cum adică, 

„Pe cel vechi sau pe cel nou”? 

 
Nostalgie 

 
Nevastă dragă te-am luat, 
Pe vremea celui împuşcat, 

Dar azi simţesc mai cu uimire, 
Că tu eşti… „greaua moştenire”!. 

 
Animal planet 

 
M-au convins total aceşti 
Conducători făr’ de onor, 
Că au format în Bucureşti 

O „insulă, a şerpilor”! 

 
Electorală( pescărească) 

 
Cu o momeală îl instig, 

Şi-i promit cu dulce vorbă, 
- Nimeni n-o să-ti sufle-n ciorbă: 

(Doar, pân’ se prinde-ntr-un cârlig). 

 
Visul epigramistului finanţist 

 
Şi contemplam cu somnu-n gene, 

Gândind hazliu, deloc banal, 
Cam cum ar fi codul fiscal, 

În epigrame şi catrene! 

 
Profilactică 

 
Medicul, un sfat mi-a dat, 
Să fac sex, doar protejat. 
Imediat, m-am conformat, 

Şi-un badyguard, mi-am angajat. 

 
Competiţia vieţii 

 
La început, cu ce putea 

Timpul, mereu şi-l omora 
Mirat, văzu mai spre sfârşit 

Că timpul hoţ, l-a biruit. 
 
 

 
La pompă 

 

Cu privirea ca un bumb, 
Pui mereu în rezervor 

Doar benzină fără plumb: 
Speri, s-atârne mai uşor? 

 
Consecinţă 

 

Tot concesionând mereu 
Şi iaz şi bălţi şi heleşteu, 

Pescarii vor mai prinde "ciuciu" 
Iar eu pe (Nicoleta)… Luciu ! 

 
Cromatică 

 

Corbul-pui, pe zi ce creşte, 
Are-un pigment ce-l înnegreşte. 

„Pigmentul” meu ,e diferit: 
Soţia, care m-a "albit". 

 
La restaurant 

 

Cum aţi găsit friptura fără os, 
Cu garnitură de cartofi şi sos? 
Mă-ntreabă, ospătarul curios; 

Doar cu lupa, i-am răspuns ţâfnos! 
 

De la specii la "specimene" 
 

Şi timpul, nu l-a confirmat 
Pe Darwin: mulţi l-au înşelat, 
Pot zice chiar, că l-au trădat 

Şi-n "maimuţoi" s-au transformat. 
 

Dietă 
 

Socrela mea de optzeci kile, 
Urmează cura de slăbire. 

Un kil pe zi, dac-ar scădea, 
În doi, trei ani, s-ar termina! 

 
Alt "Gânditor" 

 

Când vinu-i de la Hamangia, 
Şi când regală-mi este via, 

Medita, beţivul Criţă: 
Nobil consumator de... viţă" 

 
Speranţă 

 

Melancolic, stau în casă, 
Ca un Sfinx, privesc spre uşă, 
Poate-mi intră vreo mătuşă, 

Cu o moştenire grasă... 
 

Musafir occidental 
 

Bun venit, mătuşă, 
Mult te-am aşteptat, 
Te-am citit din uşă: 
Nu lucrezi la stat. 
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Gheorghe BUCUR 
 

NOUA CARTE A D-LUI NICOLAE ARITON DESPRE TULCEA 
 
 Domnul Nicolae Ariton ne surprinde plăcut, din 
nou, cu un nou volum din seria TULCEA , LA 1870. 
Subtitlul, Nemaipomenitele întâmplări trăite de 
Nichifor de Carpat şi Said Paşa, aminteşte de cel al 
primului volum, Povestea adevărată a lui Nifon 
Bălăşescu, Ismail Bey şi a lui Charles Hartley, formule 
preferate de autor pentru că au ceva din rezonanţa 
ceremonioasă a titlurilor baladelor medievale de tipul 
Povestea nefericită a lui Romeo şi Julieta, prin a căror 
sonoritate se realizează două obiective: se sugerează 
o epocă trecută şi, pe de altă parte,  se induce o notă 
de mister, stârnindu-se, astfel, curiozitatea unui lector 
eventual nehotărât. 

Mai amplă decât prima carte, prezenta apariţie 
are (în cele 127 p.) o structură complexă, deoarece 
autorul, după o pagină de Mulţumiri, adresate unor 
persoane, care l-au ajutat, într-o formă sau alta în 
realizarea lucrării,  ataşează un Cuvânt înainte, apoi o 
Prefaţă, nouă capitole ale problematicii propriu-zise, o 
Postfaţă şi o Bibliografie (cu 9 lucrări).  

Formaţia realistă şi profesia de inginer 
informatician sunt premise care îl îndreaptă pe 
cercetător pe făgaşul rigorii, exactităţii şi autenticităţii. 

  

 
(La lansare: Gh. Bucur, N. Ariton şi primarul C. Hogea) 

 
Ţinuta ştiinţifică este susţinută şi de notele de 

la subsol, care sunt fie trimiteri la textele din care s-a 
citat, fie explicaţii privind imaginile folosite. Autorul a 
căutat şi a găsit imagini de epocă, introducând, pentru 
ilustrare şi o percepere directă a vremii, 24 de fotografii 
ori reproduceri, care adaugă la codul scris al limbii şi 
pe cel vizual, ducând, astfel, la realizarea pentru cititor 
a unui tablou complex, concret şi real al universului 
tulcean şi dunărean de pe la 1870-1900. Pentru a 
sublinia dorinţa de rigurozitate ştiinţifică a  cercetă-
torului să menţionăm prezenţa unui tabel cu datele 
celor nouă numiri ale lui Said Paşa în funcţia de Mare 
Vizir al imperiului şi chiar două fotocopii ale unor 
fragmente dintr-un articol publicat în ziarul L’Orient din 
27 iunie 1877. 
 Munca de cercetare a fost anevoioasă, căci au 
existat şi există destule pete albe în derularea 
evenimentelor vremii. Cu modestie, dar şi cu o anumită  
 

 
 
doză de mândrie, autorul afirmă în Postfaţă: „Scriind 
despre Nichifor de Carpat, am reuşit însă să-l descopăr 
pe Mehmed Said Paşa, guvernatorul Tulcei în perioada 
premergătoare Războiului de Independenţă din 1877-
1879” (p.123) şi apoi: „Nu avem pretenţia unor dezvă-
luiri spectaculoase în istoria tulceană, cu toate că des-
coperirea adevăratului chip al mutesarifului tulcean 
Said Paşa este o realizare destul de importantă” 
(p.124).  
 Trebuie spus că lucrarea nu este una strict 
ştiinţifică, deşi, aşa cum am arătat, aceasta constituie 
baza, structura întregii lucrări. Dl. Ariton este, însă, un 
autor cu antecedente literare. Fan înfocat al literaturii 
science-fiction, după cum a mărturisit în prefaţa 
primului volum, publicând câteva povestiri de gen în 
ţară şi în Franţa, lucrând chiar la două romane SF, 
neterminate însă, ca şi la un roman cu subiect tulcean, 
nefinalizat încă, ştie ce înseamnă a scrie pentru a-l 
atrage pe cititor. În primul rând, ştie că trebuie să 
găsească în realitate elementele care dau tensiune 
istoriei. Mai mult, crede că un autor trebuie să se 
supună mai întâi obiectului înfăţişat, ca, pornind de aici, 
să poată „fabula” în spiritul autenticităţii. Ba, uneori, 
invenţia ar putea fi chiar mai săracă decât realitatea. 
Iată o afirmaţie semnificativă, din Prefaţă, în acest 
sens: „Ce poţi oare să imaginezi,  ca scriitor, despre un 
oraş, încât să depăşească, în dramatism şi tensiune, 
ameninţarea distrugerii oraşului cu tunurile aflate pe 
flota dunăreană de război otomană, ancorată în rada 
portului Tulcei şi care aştepta doar ordinul mutesarifului 
Said Paşa, în luna aprilie 1877? Şi când toată lumea a 
respirat uşurată că impasul a fost trecut şi mutesariful, 
atins de paranoia, demis, o hoardă de cerchezi atacă 
oraşul şi îl devastează?” (p. 3)  

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

 
 Prozatorul N. Ariton are două calităţi esenţiale: 
are capacitatea conturării clare şi cu precizie a unui 
univers în liniile lui fundamentale, precum şi crearea 
atmosferei specifice, unice şi sugestive, prin semnificaţiile 
dominante pentru lumea înfăţişată. Aceasta se aplică şi 
unui context mai larg, internaţional, dar şi unui univers 
relativ restrâns, cum ar fi comunitatea umană a Tulcei. 
Pentru a înţelege configuraţia forţelor internaţionale care 
se vor confrunta în războiul din 1877, autorul face 
incursiuni în trecut, realizând legătături între faptele 
armate, diplomatice şi cele social-economice. Astfel, în 
capitolul al III-lea se prezintă urmările războiului ruso-turc 
de la 1828-1829: „Putem afirma, fără să exagerăm, că 
anul 1829, înseamnă pentru Tulcea renaşterea sa 
modernă, cu  mii de locuitori care s-au stabilit pe dealurile 
sale, aproape peste noapte, dar şi deschiderea unor noi 
condiţii de navigaţie şi comerţ, care să-i asigure 
preosperitatea şi dezvoltarea.” (p. 23)    
 Atenţia d-lui Ariton este îndreptată către comu-
nitata umană a oraşului, aflat într-un rapid proces de 
prefaceri. După explozia demografică din 1860, când 
ajunge la 25.000 de locuitori, în jurul lui 1877, când 
populaţia se stabilizează la cca. 17.000, oraşul devine 
centru administativ important  (sangeac) cu un mutesarif 
(guvernator) otoman, precum şi sediu al noii înfiinţate 
Mitropolii a Tulcii. 
 În acest context, autorul se opreşte la prezentarea 
şi analizarea rolului pe care l-au avut, în preajma anului 
1877, două personalităţi: una administrativă – mutesariful 
Said Paşa, şi  alta religioasă – Mitropolitul ortodox Nichifor 
de Carpat. Said Paşa este un om de acţiune, care, la scurt 
timp după sosirea sa la Tulcea, ajunge la concluzia că aci 
se află un cuib de spioni, trădători şi răzvrătiţi împotriva 
Imperiului Otoman şi, ca atare, trebuie acţionat în forţă. 
Aşa explică autorul solicitarea nesăbuită adresată 
sultanului de a distruge oraşul prin bombardare de către 
flota otomană de pe Dunăre, dar  şi aprobarea obţinută.  
 Pe de altă parte este Nichifor de Carpat, grec de 
origine, deţinător al funcţiei de mitropolit în insula 
grecească Karpathos, de unde a fost numit ca Mitropolit al 
Tulcii. Ce l-a determinat pe acest preot în vârstă de 
aproape 70 de ani să vină la Tulcea, să lupte cu 
mitopolitul bulgar, Grigorie, susţinut de ruşi,  pentru a-şi 
păstra enoriaşii supuşi Bisericii ortodoxe a Constan-
tinopolului, să salveze Tulcea de bombardamentul 
programat, să redeschidă Biserica Sf. Nicolae, închisă de 
5 ani, din 1872, fiind ameninţat acum (în 1877) de 
guvernatorul rus Belţercovici cu deportarea în Siberia, 
rămân întrebări la care greu se poate da un răspuns 
definitiv. Autorul are perfectă dreptate când, în final, 
afirmă că acestui preot mitropolit i se potriveşte pe deplin 
cunoscuta zicală românească: „Omul sfinţeşte locul.” 
 Carte de popularizare în fond, lucrarea de faţă 
este una de graniţă, justificându-se evidentul caracter dual 
al lucrării,  ştiinţific şi literar.  
 Latura ştiinţifică este dată de rigoare şi precizie, 
iar aspectul literar rezultă din participarea afectivă a 
autorului, din modul de prezentare şi din valoarea stilistică 
a limbajului, controlat şi temperat, însă, permanent.  

Scriitorul îmbină cu meşteşug naraţiunea, descrie-
rea, portretul, textul devenind o lectură plăcută şi atrăgă-
toare, interesantă şi instructivă. 

 
 S-ar putea spune că o dorinţă constantă de 
precizie îl determină pe autor să apeleze la cifre. 
Punerea în paralel a două situaţii devine, evident, 
mai grăitoare şi sugestivă: „Doar un mic detaliu, ruşii 
au pierdut 125.000 de soldaţi, din care 110.000 din 
cauza ciumei şi holerei, iar otomanii 80.000 de sol-
daţi, din care 60.000 din cauza aceloraşi epidemii” (p. 
22). 
 Descrierile, prin datele tehnice riguroase, 
dau imaginea concretă a obiectului înfăţişat. Infor-
maţiile privind construcţia, mărimea şi dotarea cu 
armament  a două nave de război otomane, spre 
exemplu, impresionează: „O figură aparte în această 
flotă făceau cele două corvete cuirasate (ziheli 
corvet): Lutf-u-Celi şi Hifz-ur-Rahman, cu siluete de 
nave de mare, cu trei catarge cu vele, dar propulsate 
cu elice, cu o lungime de aproximativ 63 de metri şi 
lăţime de 14 metri, având o capacitate de 2540 de 
tone. Cele două nave surori erau înarmate cu câte 
patru tunuri Armstrong de 225 mm şi 178 mm, două 
la pupă şi două la provă.” (p. 69)  
 Să observăm că portretul fizic este întâlnit 
doar accidental (situaţie justificată de lipsa unor 
imagini ale personalităţilor evocate). Notarea unei 
particularităţi fizice  a unui personaj are rolul 
individualizării: „Acestor talente ale tânărului Said i se 
opuneau totuşi un defect destul de important, era 
foarte mic de înălţime, fapt ce avea să-i atragă, mai 
târziu, porecla de Said Paşa cel Mic (scurt), adică 
Kucuk Said Paşa, în limba turcă.” (p.40) Se 
foloseşte, însă, constant, înfăţişarea morală a 
acestora. Iată o secvenţă semnificativă: „La acuzele 
şi ameninţările lui Belţercovici, Nichifor de Carpat i-a 
răspuns cu înţelepciunea vârstei şi stăpânirea de 
sine a omului care ştie că are dreptate. Cu respect, i-
a adus aminte că funţia sa era recunoscută de 
Sinodul de la Petersburg…” (p.108)   
 Nararea este simplă, folosindu-se un stil 
evocator, mai degrabă aproape de poveste,  însă 
potrivit obiectivului urmărit. Un pasaj chiar din 
începutul cărţii este grăitor: „Cu foarte mulţi ani în 
urmă, mai precis în anul 1808, în insula Creta se 
năştea în familia de greci Elaftherachi Franguli şi 
Andriana   fiul Nichifor.” (p.5)  Se utilizează constant, 
pentru evocare, formele de imperfect şi mai mult ca 
perfect ale timpului trecut, ca în exemplul: „Said Paşa 
îşi pierduse de mult liniştea somnului, scenariul 
trădării tulcenilor în cazul începerii războiului fiind un 
coşmar care îl chinuia din ce în ce mai tare.” (p.72) 
 Se optează pentru o naraţiune de tip aucto-
rial, pe care am numi-o pentru specificul ei, explicită 
şi explicativă. Autorul îşi expune mereu intenţiile, 
conducându-l, astfel, pe lector în permanenţă spre 
problema propusă. Acest tip de naraţiune are 
avantajul implicării conştiente a cititorului, dar şi 
manifestarea prezenţei autorului alături de acesta, în 
permanenţă. Efectul este o naraţiune simplă şi 
convingătoare. Sunt prezentate constant momentele 
şi treptele evenimentelor sau aspectelor înfăţişate. 
Iată un tip de structură pentru deschiderea unei noi 
probleme: „În rândurile de mai jos, vom încerca să 
explicăm motivele pentru care distinsul reprezentant  

 

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

al Patriarhiei ortodoxe de la Constantinopol a fost primit cu 
braţele deschise…” (p. 21)  Alteori, cititorul este avertizat 
că i se propune o anumită organizare a materialului de 
înfăţişat prin formula : „Dar să purcedem în ordine.” (p.12) 
ori i se anunţă stadiul prezentării: „Aceste este abia 
începutul.” (p. 23) sau se atrage atenţia asupra 
semnificaţiei: „Ceea ce este important pentru povestea 
noastră este faptul că bisericile ortodoxe din Dobrogea…” 
(p.29) ori se evidenţiază intenţia: „Încercăm să subliniem 
importanţa acestui aspect…” (p. 37), fie dimensiunea 
abaterii de la firul iniţial: „Am făcut această lungă divagaţie 
pentru a discuta despre cerchezi…” (p. 61)  şi, desigur, 
sfârşitul ei: „Încheiem aici această mică divagaţie social-
politică otomană…” (p.46)  
 Deseori, cititorul este anunţat de o întoarcere la 
timpul anterior: „Dar să revenim la Tulcea din vara lui 
1877, aflată sub comanda lui Beloţercovici,” (p. 99) sau o 
situaţie concomitentă: „În acest timp, Said Paşa simţea că-
i fuge pământul de sub picioare.” (p.66)   

Interesantă este şi structura titlurilor capitolelor, 
ample, explicative  de obicei. Titlul capitolului V, de pildă, -  
„Spioni de Tulcea. Comitagii bulgari. Başibuzuci, un fel de 
miliţii musulmane. Cum au sosit cerchezii în Dobogea” – 
este incitant, stârnind interesul şi curiozitatea. 

 Din punct de vedere stilistic, observăm, nu de 
puţine ori, că enunţurile conţin subtilităţi şi frumuseţi 
stilistice, ca în fraza următoare: „Cu toate că interiorul 
Konakului era bine încălzit cu sobe mari de teracotă, 
primirea ierarhului Nichifor şi a comitetului său  a fost 
destul de glacială.” Alterori, putem desprinde o notă de 
umor:  Abdul Aziz „a fost primul sultan, care a purces la o 
călătorie în occident, fără intenţii de cucerire, ci doar în 
scopuri diplomatice, participând în 1867 la Expoziţia 
Universală de la Paris…” (p. 44)   

Urmărindu-se o comunicare cât mai lesnicioasă cu 
lectorul, limbajul este simplu iar formulările clare. Termenii 
tehnici folosiţi – talveg (firul apelor unui fluviu – p. 38);  
piroscafuri (vase cu aburi – p. 51) sau cei din limba turcă – 
vilaiet (provincie otomană – p. 7); cazaua (unitate 
administrativ otomană – p. 13); „maktu, care era un fel de 
tribut forfetar” – p. 9)   ş.a., sunt explicaţi în paranteze ori 
la subsol (ca deferdari, „agent financiar otoman” – p. 8) 
sau prin perifraze. Uneori, o formulă mai amplă este 
socotită necesară pentru informarea lectorului: „Iniţial, 
başbuzucii (în unele versiuni de traducere însemnând 
capete nebune) erau acei ieniceri care se ofereau voluntari 
în prima linie…” (p.54)  Formal, apar unele nedorite 
scăpări de scriere.  

Realizat cu suţinerea materială a primăriei 
municipiului Tulcea în cadrul Proiectului Misterle Dunării 
la tipografia ZOOM print & copy center din Iaşi (2013), 
cartea este o apariţie editorială deosebită şi binevenită 
pentru tulceni şi pentru cei interesaţi de trecutul Dobrogei. 

În întregul text, există o notă de implicare afectivă.  
Prin unele  marturisiri făcute, dl. Ariton  justifică şi senti-
mental angajarea într-o asemenea lucrare: „ultimul perso-
naj pe care   l-am descoperit şi faţă de care am făcut o pa-
siune fulgerătoare şi iremediabilă a fost Nichifor de Car-
pat”. Evidenţiem căldura, sentimentul de ataşament şi 
unda de admiraţie din pasajele în care este prezentat 
oraşul. Autorul surprinde în câteva trăsături specificul 
localităţii epocii: „Tulcea acelor vremuri era un orăşel tipic 
balcanic, cu port la Dunăre. Casele erau construite în  

 

amfiteatru pe dealurile ce se ridicau în preajma 
fluviului, oferind o imagine impresionantă celor care 
călătoreau pe Dunăre, dar şi o panoramă completă a 
fluviului pentru tulceni…Tulcea era un amestec de 
oraş şi sat. Cele câteva străzi centrale, din preajma 
portului, erau pietruite, curate şi relativ luminate pe 
timp de noapte, şi având clădiri cu un etaj sau două, 
frumos alineate, arătând ca în oricare mare oraş 
dunărean.” ( p. 18) sau: „Unii vedeau Tulcea ca un 
oraş frumos, cu străzi curate şi case alineate. Alţii îl 
vedeau ca un sat mai mare, cu doar câteva străzi mai 
acătării. Pe unii îi impresionau morile de vânt de pe 
dealurile înconjurătoare sau catargele din port. 

Un oraş bogat sau unul sărac? 
Adevărul este că toţi aceşti martori ai Tulcei  

de la 1870 aveau dreptate.” (p. 16-17) 
Invităm şi noi pe tulceni, în primul rând, să 

lectureze această carte deosebită despre istoria 
Tulcei şi oamenii importanţi ai evenimentelor din 
preajma Războiului de Independenţă.    
 În finalul acestor gânduri, aş vrea să 
subliniez ideea că autorului, care dedică şi acest 
volum „iubitorilor de Dobrogea, de Dunăre şi de 
Tulcea”, i se potriveşte, în primul rând, calificativul de 
„iubitor de Dobrogea, de Dunăre şi de Tulcea”. 


 

 
(urmare din pag. 22) 
 

un copil-scriitor care prin anii 90 uimea lumea literară 
cu talentul şi mintea-i sclipitoare. Era mediatizat în 
exces şi devenise un fel de copil-minune. Probabil a 
obosit, izvorul acela viu al poeziei, i-a secat brusc, 
sau poate că nu se mai bucură de poemele lui. Fără 
bucurie nu merită să scrii. 
 Un exemplu care aş vrea să infirme temerile 
mele, eşti tu, Denisa. Te urmăresc literar, în limita 
posibilităţilor mediatice. Eşti hărăzită cu inteligenţă 
creatoare fascinantă, vei putea face multe lucruri 
minunate în viaţă. Nu priveşti lumea doar prin lentila 
literară. 
 

 D.L.: Despre planurile de viitor ne puteţi 

împărtăşi ceva? 

 M.C.: Lucrez la un roman, Roşu cardinal. Şi 

la o carte ce va fi împărţită egal, în pagini, cu 
prietenul nostru comun, Luca Cipolla din Italia. 
Deocamdată atât. 
 

 D.L.: Pentru final, care ar fi mesajul dumnea-

voastră pentru cititorii revistei noastre? 

 M.C.: Îmi sunteţi tare, tare dragi! Vă 

respect pentru munca de echipă, pentru bucuria cu 
care lucraţi la Boema, şi poate, poate cândva voi 
trece şi eu Carpaţii, voi veni pe clisura Dunării să vă 
îmbrăţişez. Felicitari domnului Petre Rău pentru tot 
ce face. 
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Claudia MOSCOVICI 

 

Romanul "Destin scindat" de Viorica Hagianu 

 
 Nu este nimic mai dureros în viaţă decât 
pierderea persoanei pe care o iubeşti cel mai mult: 
partenerul tau, iubitul tau, cel mai bun prieten. Să treci 
peste o astfel de pierdere este una dintre cele mai dificile 
provocări ale vieţii, pe care puţini o pot înţelege, din 
exterior.  
 Cum afirma John O'Donohue, “Există o 
singurătate a suferinţei, atunci când treci prin întuneric, 
care este singulară, intensă, şi teribilă. Cuvintele devin 
neputincioase să exprime durerea ta, ceea ce aud alţii 
din cuvintele tale este atât de îndepărtat şi diferit de ceea 
ce suferi de fapt“ (Anam Cara: „O carte a Înţelepciunii 
Celţilor”). 
 

 
Viorica Hagianu 

 
 Romanul de debut al Vioricăi Hagianu, “Destin 
scindat” descrie această realitate umană dureroasă - 
suferinţa pierderii unei persoane dragi - pe care puţini o 
pot comunica, dar care este însă fundamentală pentru 
condiţia umană. “Destin Scindat” este o poveste de 
dragoste, o călătorie psihologică a celui care se 
confruntă cu o astfel de pierdere şi cu procesul de doliu, 
precum şi o odă închinată puterii pasiunii umane, chiar şi 
atunci când nu mai exista nimic senzorial care s-o 
susţină. 
 Acest roman ne relevă, mai presus de toate, 
pasiunea dintre Gabriel şi Ada. Întâlnirea lor începe cu 
un coup de foudre, continuă cu o căsătorie extraordinară 
şi se termină cu sinuciderea bruscă a Adei. Sinuciderea 
ei este de natură existenţială: nu există motive raţionale  

 
 

sau materiale pentru aceasta. Ada pur şi simplu 
decide să-şi pună capăt vieţii. 
 Fiinţele umane nu pot alege să se nască, 
dar ele pot întotdeauna alege moartea. Gabriel 
este confruntat cu consecinţele alegerii brutale a 
soţiei sale. Deoarece prietenia şi pasiunea lor 
fuseseră atât de puternice, el se confruntă cu 
pierderea ei ca o durere de neconsolat şi de 
netrecut. Prietenii săi, cunoscuţii, membrii ai 
familiei - chiar şi preotul - nu-l pot convinge să 
depăşească această pierdere şi să-şi continue mai 
departe viaţa, poate chiar cu noi parteneri. 
Desigur, după cum sugerează şi titlul “Destin 
scindat”, există o fragmentare între el şi cei din 
jurul său; între dragostea lui disperată, care îşi 
găseşte expresia numai în nostalgie şi durere, 
modul mai pragmatic de interpretare şi consiliere 
prin care aceştia încearcă să-l ajute să facă faţă 
morţii Adei. În acelaşi timp, alegerea Adei creează 
o părăpastie între ea şi iubitul ei - moartea ei - 
care, chiar şi cu dragostea lui eternă, nu o poate 
depăşi. 
 Pe de o parte, o poveste a triumfului 
dragostei asupra morţii, pe de altă parte, o poveste 
despre alienarea umană în faţa suferinţei. “Destin 
scindat” sondează profunzimea inimii umane şi 
descrie experienţele emoţionale care ne 
marchează viaţa cel mai mult. Cu siguranţă Viorica 
Hagianu se distinge ca o scriitoare abilă şi prin 
versatilitatea stilului ei literar: de la pasajele lirice 
care descriu povestea de dragoste dintre Gabriel şi 
Ada, la descrierea regretului lui Gabriel şi a 
disperării după sinuciderea ei. Distingem de 
asemenea şi vocile colocviale ale personajelor 
secundare, pline de viaţă şi capturate prin limba 
vorbită, care ne aduce aminte de stilul literar a lui 
Celine. Toate elementele ale acestui “Destin 
scindat” se unesc pentru a crea un roman care 
merită citit şi o poveste de dragoste de neuitat.  
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acolo sus... lumina-i darnică, ocrotitoare, şi poţi 
avea 
un dialog sincer cu cerul – înfruntându-i 
nepăsarea... 
ori totul, ori nimic! 
mult  mai periculos este să priveşti în jos... spre 
inima vulcanilor 
ce nu cunosc toleranţa 
şi nici speculaţiile metafizicii... 

     
Din jurnalul unei zile (existenţă şi neant…) 
 

Pe fâşia îngustă dintre existenţă şi neant 
sunt  salbe de lumini ce-şi joacă fericirea 
pe-o lance ascuţită 
adesea, îndrăgostiţi visători şi-au întins  
mâinile  
tremurânde 
spre nepermisul joc 
cu laurii pe frunte sfârşeau frumoşii  
nebuni 
cine n-a  jinduit tărâmul 
îngemănat cu poezia şi muzica sferelor? 
orbiţi de fulgere străine îngenuncheau  
cu fruntea în ţărână 
şi blestemau pământul 
se legănau salcâmii şi florile îşi răspândeau 
parfumul  
şi frumuseţea lor păgână 
sunt salbe de lumini în jur 
şi lănci cu urme de sânge 
nu-ţi fie teamă! 
apropie-te măcar un pas şi-mbrăţişează 
jocul  
cu nefireasca-i 
linişte de înger 
şi ce fugară moarte se ascunde 
în umbrele promise nemuririi 
pe crinii albi striviţi în palmele 
nevindecate  
de  vise înflorite 
sunt pete de-ntuneric 
ce-aduc cu rănile lăsate 
de-o lance ascuţită.... 
 

jumătate -  amăgire... 
jumătate  -  hohot de râs 
 

tresar la gândul 
c-am ucis 
menirea mea 
norocul... 
 

Zadarnic caut umbre 
în copacii goi 
şi-n frunzele jelite 
doar de ploi 
o oază... 
zadarnic... 


 

        Valentina BECART 
 

Şi-a fost un fulger... 
 

Eu am venit pe lume 

cu un ţipăt 

şi nimeni n-a văzut 
drapelele de luptă 
fluturând 
pe câmpiile pline de cruci... 
 

Ei mă strângeau 
la piept 
şi-mi vorbeau cu vocea 
 stinsă 
a străbunilor 
şi nu vedeau nimic... 
numai eu le-am întâlnit 
privirile 
în amurguri 
cuprinse de flăcări... 
 

...şi-mi cântau duios 
ca o legănare de ape 
şi nimeni n-a văzut 
fulgerul 
ce-a despicat cerul 
şi-a ucis în inima-mi 
tânără 
speranţa nemuririi... 
 

Ei mă strigau pe nume 
şi credeau 
că mâinile-mi fragile 
căutau mângâierea... 
dar pumnii strânşi în tăcere 
cereau răzbunare... 
răzbunare... 

 
Din jurnalul unei zile (în mijlocul singurătăţii) 
 

Craterul vulcanilor se deschidea  
ameninţător 
sub povara gândurilor 
„Tot ce nu mă ucide mă face mai puternic”! 
bietul  Nietzsche! 
ars de suferinţă a ridicat sabia împotriva 
 „Dumnezeului” 
ce l-a lăsat singur 
în faţa filosofiei sterile... 
cum să poţi locui într-o singurătate din care  
sunt izgoniţi 
zeii şi legendele? 
 

Unde sunt tainele lumii care au fost făgăduite 
materiei întrupate? 
numai Everestul mai poate oferi un răspuns 
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La fel de albe, necăjite 
Uscate lipsite de valoare 
Poate gri şi agrofite... 
Moarte, pline de paloare. 
 

Început  
 

Eram odinioară o şoaptă migratoare  
printre flori arse de crin 
şi căutam rătăcindu-mă 
între clipe difuze 
seminţele de cenuşă ale eternităţii. 
Doar sufletul lacrimilor arse  
s-a desprins de pe corola vetustă a florilor 
şi a scos din uscăciunea lor 
amintirile oarbe  
ale amurgului. 
 

Atunci cosmosul ca o pajişte de lumină  
a cernut ploaia speranţei 
pe lebedele albe din văzduh 
ce îmbrăcau cu zile 
noul an abia născut. 
         

Îngeri  
 

Noaptea, 
îngerii se nasc din cenuşa stelelor apuse 
în pleoapele negre ale cosmosului. 
 

Şi văd cum din lună 
se mai prăbuşesc vise oarbe de lumină 
pe faţa mea îmbătată 
de somnul închis al tăcerii. 
 

Un chip surd de lucire îngenunchează  
în faţa vântului glaciar 
ca nu cumva să-i îngheţe strălucirea, 
dar vântul năvalnic 
i-a împietrit lumina divină  
făcând-o ţurţure de vise 
la streaşina gândurilor mele adormite. 
 

Poezie pentru furnici  
 

În cavouri de furnici 
clipele neesenţiale 
zboară ca şi licurici 
într-un timp agale. 
 

Şi suspină sub pământ 
cântul moale de sirenă, 
sobru fără de cuvânt 
palid ca o euglenă. 
 

Sunt o piatră dedublată 
în abisul sufletesc, 
poezie reciclată 
într-un aparat lumesc. 
 

Sacii eu îi car în spate, 
grei de somn şi fantezie 
şi cu tropi de albe şoapte 
ca să-ţi fac o poezie. 


 

       Marian HOTCĂ 
 

Ecou  
 

Am mâncat până la urmă din Mărul discordiei 
şi-a fost excelent, încât pe zidurile 
ciopârţite ale inimii mele 
au crescut vorbe ascuţite de venin 
 

o viperă tânără cu ochelarii de fum  
sunt eu în această seară neesenţială; 
şi-mi caut prada între cuvinte lacome, 
neîmblânzite şi golite de untdelemnul cumpătării  
 

cu dinţii, feroce muşc din carapcea  
ecourilor fluide ce zboară haotic 
în mitologia realităţii malefice; 
 

îmi iau şi scutul de oţel fabricat  
din stihuri şi distrug invazia  
acestor ecouri irezistibile 
 

cu poezia neagră escamontată  
în geneza unui război astral. 
 

Vis de rugină  
 

La templul florilor albastre 
eu am sădit lumina 
stelelor apuse-n funinginea 
boltelor sângerânde. 
 

Înalt eram ca Sfinxul 
sub sabia de cenuşă  
când colindam haotic 
cosmosul de petale... 
şi le sorbeam mireasma 
din neguri roşii de lumină, 
 

dar azi când sunt o sabie oţelită 
în oglindirea florilor de seară 
mi-e frică şi de ploaia 
ce-o să cadă 
pe vise de rugină. 
 

Versuri pe carte  
 

Am doar litere de scrum... 
Închise în templul livresc 
Şi zâmbete pale mistuite de fum 
În cosmosul cărturăresc. 
 

Două cuvinte suspendate-ntr-o carte 
Şi-ndrept armonia din haos 
Când fila astăzi se împarte: 
Între muncă asiduă şi repaos. 
 

Am pus şi trandafiri între pagini 
Să înflorească uscatele cuvinte, 
Dar frunzele au mucezit pe la margini 
Şi au rămas ca înainte: 
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întrepicioarelor noastre. La celălalt cap al clipirilor e 
un foc de artificii. Îmi pot da seama sigur. Sunt 
singurul bărbat ce ghiceşte-n licărirea ochilor. Eşti 
singura femeie cu licurici pe creier. În cele din urmă 
ne-ntoarcem privirea. Pe noptieră, pe pereţi, pe mese, 
pe jos, pe unde apucăm. Spate în spate păşim spre 
the dark side of the bed. Revenim la Haos. De unde, 
până la urma, a-nceput totul. Facem schimb de 
imagini ca surprizele cu maşini când aveam dubluri. 
Amico instant ce-om fi, doar fumatul poate să ucidă! 
 

 soneria de la uşa cortului 
 
 Îmi aprind o ţigară invers. Adică de la filtru. 
Toţi din jur se pun pe râs. Lucrurile nu stau exact aşa 
cum par sau impar. Într-un alt univers, îmi spune 
cuantica, aprind ţigara de unde trebuie. Aici mi-am 
luat libertatea s-o fac cum vreau. Într-un alt univers 
femeia trimite bărbatul la cratiţă. Acolo se ştie că cei 
mai buni bucătari sunt bărbaţii. Aici pisicile mă 
aleargă pe străzi noaptea când vin de la muncă. În 
acel univers Alt, chiar eu mă plantez mieunător direct 
în brazda din sânii femeilor. Aici observ în fiecare 
toamnă cum fruzele cad de pe pământ în copaci. 
Acolo, în lumea Alta, scriitorii scriu despre cum ar 
trebui să scrie cel ce stă sub copacul care îşi adună 
frunzele de pe jos. Ăsta e pentru mulţi copacul 
interzis. A fost şi în Eden.  Doar că acolo şi-a pus 
ţărână în cap. În Eden frunzele erau doar pentru 
oameni.  În lumea asta oamenii nu-şi mai acoperă 
părţile intime. Umblă cu ele pe stradă fâlfâindu-şi 

părerile. Aici existența se dă pe de-a moaca, care 

cum apucă, nu te-ntreabă nimeni. În Alt univers se 
câştigă. Aşa e cel mai bine, zic eu. Îmi sting, deci, 
ţigara de la filtru şi mă urc în primul dintre ultimele  
tramvaie. Sunt foarte atent la trepte. Sunt numai ochi 
şi urechi. Mă duc să-mi întâlnesc jumătatea sau cât o 
mai însemna din mine. Eu sunt amorezul acela ce se 
aşteaptă cu flori la uşa cortului. 
 

 când totul îţi e clor 
 
 Care-i treaba cu soarele iarna? Nu mai 
păcăleşte pe nimeni oricum. Aminteşte de un fel de 
fericire. Iar să te bucuri de soare în perioada asta, e 
ca şi cum ai încerca să te violezi singur. E ca o remiză 
într-o partidă de sex, evident cu porţile-nchise, 
încheiată cu scor alb. Şi-n jur e totul alb... bla-bla, ar 
începe să-şi aranjeze cuvintele-n pagină, precum 
cravata sub gulerul cămăşii, un scriitor din alte timpuri 
sau unu care şi-a uitat inspiraţia, expiraţia poate, pe-
atunci. Ochii mei s-au învăţat să vadă altfel albul. E 
puţin pătat, precum bluziţa uitată a iubitei pe umeraşi. 
Albul pe care-l ştiu eu, duhneşte în scrumieră, 
terminat pân' la filtru, batjocorit, plin de scuipat şi 
călcat în degete. Uneori mă enervez şi băga-mi-aş 
albul în maşina de spălat, îmi dau seama că dacă mi-
aş scutura scula de prea multe ori după ce-mi termin 
treaba mi-aş păta doar imaginea nu şi lenjeria. Lucru 
manual. Acolo, la atelier, aveam halate albe. Cam de 
pe atunci am început să depistez albul perfect, albul 
sigur, albul pur. Şi uite aşa, imaculată-i fiecare pagină  

(continuare în pag. 31) 

 

 
 

Nicolae BALDOVIN 
 

BaldoVinul 
 
 Timpul trecut prin alcool, aşa cum spirtul e trecut 
prin pâine. Stiţi, e întrebarea aia pe care o pune-n 
cârciumă întârziatu'. De când sunteţi aici? De atâta bere, 
se răspunde şi se indică tacticos recipientul de conser-
vare a timpului. Da, timpul se conservă. Tragi de el sau 
dai pe gât moment după moment, depinde de cât eşti 
dispus să cheltuieşti. Fiecare cu cât îşi permite. Se 
îmbuteliază, se trece prin filtre, se prelucrează, se pune 
în butoaie. Trebuie ţinut bine, în spaţii întunecate şi 
răcoroase ca să nu se strice. Îl mai scoţi la ocazii 
speciale, îl consulţi, îl treci prin minte şi te-ajută să-ţi 
treacă, se petrece la petreceri. Treaba e că numai vinul 
mai lasă ceva pe fundul paharului. Cu condiţia să fie d-
ăla autentic, de ţară, tare, care te ia de ochi din prima şi 
care-ţi dă palpitaţii de toate felurile. Vinul bunicilor, ăla 
greu de dus. D-ăla de face valuri pe la chermeze şi naşte 
mahmureli crunte. Îl cauţi în toată casa, prin debarale de 
existenţa cărora nu ştiai până atunci, când te lasă iubita 
pentru un bou. Evident, în afară de tine, toţi sunt boi. 
Oricum, cred că d-asta îl prefer. E singurul care îţi mai 
lasă ceva indicii despre cum a trecut timpul. Mă gândesc 
şi eu că stau pe-aici de nu ştiu când. Stau de m-au uitat 
sfinţii, cum se spune. Am vinu'-n nume şi sper, fiindcă nu 
mai am de cheltuială, să nu se facă oţet. 
  

 amico instant 
 
 Amigo instant coffee. Fumatul poate să ucidă. 
Sunt certitudinile ce le-am pus pe masă de la bun înce-

put. Ca să fim clari. Împărțim o ţigară. Jumate-jumate. 

Hârtia e ca lenjeria dintr-o cameră de hotel. Se murdă-
reşte la fiecare atingere. Tragem dintr-un tutun învelit în 
cearşafuri furate de pe paturi nupţiale. Pătezi albul fin, de 
mătase, al filtrelor de Kunt. Rujul tău dă semne clare că 
buzele tale au apucături dezvirginale. Suntem gata să 
naştem între noi un început de trunchi de arbore genea-
logic. Tu vii cu scoarţa, proaspăt rasă, eu mă insinuez cu 
restul. Suntem crengile ce cresc la capătul 
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(urmare din pag. 30) 

 
pe care am scris-o, dar ştiu că ăsta-i albul ce durează. 
Chiar şi părul meu din cap, dacă stau să mă gândesc, nu 
se simte prea şaten. Deci care-i treaba cu soarele iarna? 
 

 în imediata apropiere a nimănui 
 
 M-am întâlnit într-o zi cu poetul Nuştiucine, îmi 
zicea c-a scris nu ştiu ce. Suntem prieteni vechi, amândoi 
scriitori, relativ cunoscuţi pe aici pe la noi. Nuştiucine şi 
cu mine suntem din acelaşi oraş, stăm chiar în acelaşi 
cartier, o vreme am stat şi-n acelaşi bloc. Acum, sincer 
să fiu, nu ştiu cine mai stă pe aici, nu mai cunosc pe 
nimeni, apar mereu feţe noi, se tot mişcă lumea. Dar am 
observat că toţi mă ştiu pe mine, ca cel care umblă cu 
Nuştiucine, care face nu ştiu ce, care merge nu ştiu unde 
şi trăieşte oarecum.  
 

 Cu noaptea-n gât 
 
 Mă duc să mă fac clătitar. La ora 17 tre' să fiu 
acolo. Mă duc să întorc la clătite. Îmi iau umezeala din 
ochi, o pun pe degete şi întorc. Așa cum mă pregătesc să 
întorc, de fiecare dată când adorm, filele zilelor. Să le 
umplu cu gemuri aşa cum gemetele îmi umplu mie visele. 
Iar visele mele au aromă de gutui  fierte la ceaun.  
Nopţile stau prinse într-un borcan de Nutella. Le mai 
întind în faţa ochilor chiar cu furculița de la capătul lor. 
Dimineaţa întorc, deci, altă clătită în care aşez noaptea 
trecută. În meseria asta nu-i loc de nopţi pierdute. Asta o 
să mă coste, la sfârşit, când se face remuneraţia. Îmi 
împachetez, astfel, în fiecare zi, nopţile, şi mi le vând ca 
pe poveşti pentru copii. Ştiu c-o să fac asta pentru tot 
restul vieţii. Sunt clătitar, dar cel puţin nu vând gogoşi. 


 

 

 

 

 

 

Florina BULZAN 
 

Sardinele 
 
Sami, sardina, este supărat,  
De viaţa în grup, s-a cam săturat. 
De mulţime se simte agasat,  
De şir, ritm şi rimă i s-a aplecat. 
Sus sardine înşirate, 
Jos sardine-aliniate, 
În faţă sardine, sardine şi-n spate 
Oriunde te-ntorci, sardine-ordonate. 
E greu să fii o sardină: 
ţi se cere ritm şi rimă. 
Crezi cumva că-i veselie  
să trăieşti în gălăgie? 
Numai o sardină ştie: 
"Vreau aer, vreau libertate,  
Vreau spaţiu, singurătate,  
Nu mai vreau mişcări ritmate  
Şi nici şiruri ordonate". 
Deşi nu-i uşor, Sami a plecat. 
Fără vreun regret, el a evadat.  
Şirurile dezmembrate, 
Ritmurile deraiate,  
Sardinele întristate, 
În spate au rămas toate.  
Iar acum Sami e liber. E singur. Fără ritm, fără 
şir, fără rimă.  
E doar o simplă sardină.  
(Scuzaţi! rutina e de vină) 
Oceanul e atît de frumos, de viu. Plin de culori. 
Sami admiră cu nesaţ frumuseţile  
ce îl înconjoară. 
Meduzele şi coralii,  
peştii clown şi calamarii,  
balene, căluţi, delfin ... 
Nas în nas cu un rechin! 
Nu avea de unde să ştie bietul Sami  
că rechinul e duşmanul cel mai temut.  
Nu se putea feri de el, nici de-ar fi vrut.  
Din adâncuri, de niciunde,  
brusc şi pe neaşteptate,  
Sardinele supărate,  
apărură ordonate,  
ca-n armată aliniate, 
pe şiruri nenumărate. 
Iar Sami, s-a pierdut imediat  
în şirurile lucioase şi mişcătoare.  
Rechinul confuz, ameţit, aiurit s-a retras  
în adâncul oceanului. A pierit.  
Sami, sardina, în şir aşezat 
Înoată acum, în ritm cadenţat.  
Lecţia simplă Sami a-nvăţat: 
De şir, ritm şi rimă poţi fi apărat. 
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Ioan  VASIU 
 

Păcat 
 

Păcat că se mai stă încă la coadă, 
Păcat că unii dorm în parlament, 
Păcat că viaţa-i ca şi o şaradă, 
Păcat că unii scriu fără talent, 
 

Păcat că şi speranţele-s la raţie, 
Păcat că amintirea-i fără gust, 
Păcat că lunecăm înspre inflaţie, 
Păcat că drumul nostru-i prea îngust, 
 

Păcat că buzunarele sunt goale, 
Păcat că bişniţarii-şi fac de cap, 
Păcat că unii-s aplecaţi de şale, 
Păcat că alţii-n piele nu-şi încap, 
 

Păcat că ne plâng morţii-n cimitire, 
Păcat că liniştea-i un vis sublim, 
Păcat că am uitat de fericire 
Păcat că nu mai ştim să ne iubim, 
 

Păcat că se mai strigă-n gura mare, 
Păcat că se înjură şi-n ziar, 
Păcat că rana încă ne mai doare, 
Păcat că viaţa-i ca un balansoar, 
 

Păcat că omul bun e-un biet stingher, 
Păcat că hoţii-n juru-ne roiesc, 
Păcat că şi destinul ni-i şomer, 
Păcat că cerşetorii se-nmulţesc, 
 

Păcat că-n somn copiii mai tresar, 
Păcat că n-avem timp să năzuim, 
Păcat că banu-i ochiul dracului murdar, 
Păcat că am uitat să mai zâmbim... 
 

Romanţă 
- cântată numai de femei - 
 

Să ne iubim. Miroase-a primăvară. 
Sărutu-n colţul gurii-a răsărit. 
Din casă ne scot visele afară. 
Să ne iubim, cum nu ne-am mai iubit ! 
 

Să ne iubim. E-atâta fericire. 
Prin noi trec două cârduri de cocori. 
Cuvintele n-au timp să mai respire. 
Să ne iubim într-un căuş de flori ! 
 

Să ne iubim. E viaţa prea frumoasă. 
Din şoapte să ne facem aşternut. 
Să ne iubim, mereu ca la-nceput. 
 

 
Romanţă 
- cântată numai de bărbaţi - 
 

femeia – fructul care ne îmbie 
femeia -curs de fluviu înspumat 
femeia – cea mai lungă poezie 
femeia – şarpe tolănit în pat 

 

femeia – visul care ne dezmiardă 
femeia – vinul dragostei spumos 
femeia – foc în stare să ne ardă 
femeia – drumul străbătut pe jos 
     

femeia – a plăcerilor cometă 
femeia – al visărilor şirag 
femeia – veşnica armă secretă 
femeia – iad şi rai ce se atrag. 
 

femeia – zbor de pasăre măiastră 
femeia – al naturii nobil dar 
femeia – ţărm abrupt de mare albastră 
femeia- răul nostru necesar... 

 
Teamă de târziu 
 

rătăcesc de-o vreme într-un ritual 
de speranţe oarbe, mute, efemere 
e târziu în suflet ca într-un spital 
obosit de doctori şi infirmiere 
 

roade doru-n oase ca un şoarece 
agravându-mi parcă rănile necoapte 
e târziu în mine ca-ntr-o gară ce  
geme şi aşteaptă un rapid de noapte 
 

iarna-i pe sfârşite dar e încă grea 
ca o amintire care se destramă 
e târziu Maria şi-n iubirea mea 
fără tine-ncepe să îmi fie teamă... 

 
Dor de Eminescu 
 

mi-e dor de Eminescu uneori 
amurgul pare-un flux în ochi răsfrânt 
poemele mă dor ca nişte flori 
ce-şi scutură petalele în vânt 
 

mi-e dor de Eminescu uneori 
ca ploilor ce caută pământul 
parcă-l zăresc trezindu-se în zori 
sub teiul care-şi leapădă veşmântul 
 

de-atâtea frunze care mor căzând 
cuvintelor li s-a făcut urât 
în nopţi de iarnă cu luceafăr blând 
mi-e dor de Eminescu...şi atât !... 
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         Viorel BUCUR 

 

carnea ei de nelinişte 
 

cum să nu ţii în tine tristeţea 
când e singurul trofeu 

cucerit fără trudă 
/doar o mică parte 

din privirea aruncată peste umăr/ 
(we were the champions, we were the champions 

numai freddy era atunci mai trist 
ştii bine 

el era mult mai trist) 
 

să-ţi spun ce vom face 
când zilei îi va creste o oră în plus 

ca o tumoare neoperabilă 
să-ţi arăt 

cum vom mobila căsuţele goale 
pustiite în descântecul melcilor 

/melc, melc, ce-ai făcut/ 
vom păstra doar în mijloc ceva 

patul 
rotund 
şi gol 

ca un răsărit neprivit de pe mare 
/nici o urmă de alb printre noi/ 

 
iar lumina 

va-ndura fără jale 
unghii adânci 

împungând carnea ei de nelinişte 

 

*** 
spectaculoase 
florile noaptea 

când beau oxigen 
şi plâng 

sub formă de inimă 

 

cum aştepţi 

 
seară de seară 

atât de-nalte trunchiuri de mesteacăn 
sub bolta dansatoarei de flamenco 

 
olè 

şuieră bărbaţii încet 
femeile ascund ochii copiilor 

 

 

dar nimeni 
doar marea 

mirişte verde tăiată cu cuţitul în mijloc 
de parcă ar trage după el un tractor 

o brazdă nesfârsită 
 
 

atunci numai atunci 
 

era 
ca şi când cineva ar fi ieşit pe balcon 

să ude flori de muşcată 
oamenii iubeau roşul lor sângeriu 

căzut înspre ei de sus în jos 
şi-l vărsau peste tot 

despicând voioşi vene imaginare 
cu priviri ascuţite 

 
de fapt 

doar copaci cu toamne în cârcă 
spălau trotuarul cu trecătoare frunze 

 
şi nimic 

dar absolut nimic nu cerneau 
ochii tăi de meduză 

 
 

*** 
 

cineva 
se uită la mine de sus 

mi se înşurubează în creier 
şi se-mprăştie-n mine 
ca un pumn de nisip 
oare de ce nu respir 

ochi rotunzi 
şi priviri indiscrete? 

 
 

fuga din viscol 
 

scot capul în noaptea străină 
ca şi când 

mi-aş înmuia degetul în cafeaua altuia 
 

mă cauţi 
să-mi arăţi că exist 

altfel la ce fuga din viscol? 
 

uneori 
dorm cai răsturnaţi 

peste coamele nude 
 

când 
de mult 

ploaia-şi rostogoleşte stropii 
peste umerii fetelelor 

ce rotund ţi se udă tricoul 
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           Menuţ MAXIMINIAN 
 

Rânduieli 
 

Eram credincios 
Ca fluturii, 
Ca marea, 
Ca florile din grădina îngerilor. 
 

Pe cărarea de la moară, 
Cu sacul de uium în spate, 
Apare credinţa. 
 

Dumnezeu salută lutul, 
Iar norul negru, 
Retras pe ritm de fulgere, 
Îl arată cu Evangheliile la inimă. 
 

El dă putere albinei  
Să facă floarea miere, 
Prunii-prune, merii-mere,  
Rânduind toate. 
 

Pe drumul de pe coastă, 
Lelea Marta  aşteaptă Învierea.  

 

În zbor 
 

Credinţa zboară 
Dincolo de munţi şi de ape, 
De cer şi de pământ. 
 

Copilul vesel se roagă mai uşor. 
El este lângă înger zi şi noapte. 
Clopotul anunţă peste sat slujba, 
Biserica mică devine mare. 
Îmbrăcată în flori, 
Cu un covor de trestie pe jos, 
Îşi aşteaptă mirele. 
 

Prin văzduh şi pe ape 
Pluteşte ruga, 
Ploaia spală nedreptatea, 
Întru aşteptarea miracolului. 
 

Îngerul i-a interzis să vorbească. 
De acum, din mormântul de sub ierburi, 
Se vor auzi doar suflări de rugă 
Până la a doua venire. 
 

Sufletul Pasăre 
 

În Lumina Lumii, sus, tot mai sus, 
Îşi deschide aripile, mari cât Cerul. 
Zborul lent desenează flori de măr. 
Sufletul om este în siguranţă. 
 

Pasărea duce sufletul la rai, 
Până la a doua Venire. 
Pe stâlpul credinţei, 
Se înalţă iertările. 

 

Pe o aripă e speranţa, 
Pe alta e iubirea. 
La mijloc de trup o inimă, 
Care bate pentru El. 

 

Mască 
 

Moartea rânjeşte prin sticla fumurie. 
Îşi aşteaptă prada. 
Râde, apoi plânge, 
Iar sufletul e acum fluture. 
 

Dealul a venit la vale cu pădure cu tot. 
Drumul a fost acoperit. 
Altă viaţă nu mai poate fi aici. 
 

Moartea îşi schimbă chipul, ca o salamandră. 
E peste tot, albă sau galbenă, neagră sau sură 
Sub pat sau pe tavan, în oale sau în sobă. 
Vine din aer, din apă, din pământ, din foc. 
Îşi arată dinţii. Iar cei dragi îi cad pradă. 
Până la a doua venire mai e cale... 
 

Părintele  
 

Iartă, părinte, păcatul, 
Rămân în faza mocirlei, 
Cu sufletul sugrumat! 
 

Dacă biblioteca ar fi o cruce, 
M-aş răstigni în cuvinte, 
Aş sta nopţile între cărţi, 
Să le fac zile întru silabe. 
 

Clopotele bat, 
Mă cheamă prin vifor spre mânuire. 
Iar eu, netrebnicul, 
Nu am puterea să mă ridic. 
 

Doamne, dacă aş şti că suferinţa-i un dar, 
Aş răbda săbiile ticăloase, 
Aş pune mâna pe stele,  
Te-aş urma în cerul de sfinţi.  
 

Urmele sfinţilor 
 

Fiecare cu sfântul lui, 
Fiecare cu gândurile lui, 
Fiecare cu păcatele lui. 
 

Urmele sfinţilor, 
Pline de lacrimi şi rugăciuni, 
Sunt aievea. 
 

Asemeni porumbeilor, 
Sfinţii au pacea lor, 
Zborul lor, 
Rugăciunea lor. 
 

Sfântul şi tâlharul 
Se roagă împreună. 
Dumnezeu îi îmbrăţişează, 
Întru moarte, spre Înviere. 
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Cezarina ADAMESCU 

 

UN ALT FEL DE TABLETE ŞOTRON 
 

(Melania Cuc, „Mersul pe apă”, Editura NICO, Târgu-
Mureş, 2013) 

  
 Trebuie să mărturisesc că de multă vreme, scrie-
rile Melaniei Cuc exercită asupra mea o fascinaţie deo-
sebită. Adeptă a Boemei literare, nonconformistă, origi-
nală, artista şi scriitoarea (şi poeta şi criticul) Melania Cuc 
este exponentul creatorului cu multiple valenţe artistice, 
toate creaţiile ei, fără excepţie, purtând amprenta 
excelenţei. 
 După ce s-a afirmat plenar în jurnalistică, în 
scrieri epice de largă respiraţie, în arta plastică, ea a 
îmbrăţişat din nou poezia, ca pe prima iubire, pe care nu 
o uiţi niciodată. Nu degeaba spune: „Am scris primul meu 
poem la opt ani / Pe un maculator de 50 de bani bucata” 
(Generaţie). 
 Scrisul pentru Melania Cuc este ca mersul pe 
aer. Desigur, cu aripi de zefir, fluturânde. Romanele ei 
fundamentale o propulsează în topul celor mai bune 
scriitoare românce. Tabletele-Şotron din cartea cu 
acelaşi titlu, o singularizează din punctul de vedere al 
ingeniozităţii  şi spontaneităţii creative. 
 Deschizându-i şi această recentă carte, am simţit 
nevoia, mai întâi, de a mă curăţa de toată mâzga 
lumească, pentru a păşi în cămara intimă a sufletului 
poetei. Pentru că nicăieri nu-l poţi cunoaşte pe autor, mai 
bine decât în propriile sale cuvinte. Şi nu cuvinte 
conectate la fenomenele circumstanţiale care ne barează 
drumul spre adevărata literatură şi artă, nu gusturile 
îndoielnice ale preopinenţilor zilei, snobi şi ghiftuiţi cu 
kitsch-urile aducătoare de venituri grase în buzunarele 
doldora, ci cuvinte descălţate şi primenite, pentru a intra 
curate-n altar, acolo unde are loc adevărata epicleză. 
 Înainte de a citi primul vers, sorb o gură de apă 
sfinţită pentru ca gândurile şi cuvintele să ne fie în 
consonanţă, în empatie firească şi să le culeg din pagină 
ca pe cireşele de pe creanga copilăriei. 
 Imediat se instalează în mine o stare specială de 
graţie. Mă molipsesc şi trec prin odăile cărţii pe vârfuri, ca 
să nu tulbur odihna îngerilor. 
 În clipa aceasta, nimic nu mă poate face mai 
fericită.  Aştept parcă să treacă Dumnezeu prin dreptul 
uşii mele, şi eu să-i simt respirarea. Şi poeta-mi spune, 
încă de la început: „O firimitură din viaţa mea / Stă în 
oglindă cu felia ta de pâine albă” (Şunca şi vinul). 
 O firimitură şi încă o firimitură, până se adună 
douăsprezece coşuri pentru vrăbii şi ciocârlii, resturi de la 
festinul de pe munte, când Isus a hrănit cu 5 pâini şi doi 
peşti, cinci mii de oameni adunaţi să-l asculte, fără să 
mai pună la socoteală femeile şi copiii. 
 Aidoma filozofului care spunea: „ştiu că nu ştiu 
nimic” – concentrând în această frază cel mai cumplit 
adevăr, acela că nu vom putea cunoaşte niciodată lumea 
îndeajuns şi că, oricât ne-am strădui, rămân atâtea lucruri 
neînţelese, Melania Cuc îşi începe aventura mersului pe 
apă, cu o constatare menită să arunce o privire fugară 
asupra condiţiei umane: „Nu ştiu mai nimic despre lume”. 
Şi asta, după ce o viaţă întreagă s-a aflat printre oameni, 
în calitate de ziarist, de scriitor, de artist. 

 
  

 Sfântul Francisc, în ceasul morţii şi-a chemat 
frăţiorii în chilia lui şi le-a spus: „Fraţilor, e bine să în-
cepem să facem câte ceva, căci până acum, n-am 
făcut mai nimic”. Exemplară probă de smerenie, într-o 
lume în care, dacă cineva ouă o mărgică, cotco-
dăceşte de parcă ar fi făcut un ou de aur. 
 În schimb, trimiterea la lumea înţesată de 
Irozi şi Irodiade, de Salomei despuiate de tot, în care 
viciul, incestul, prostia şi trufia biruie aproape 
întotdeauna, Melania Cuc spune cu simplitate: „Eu? / 
Eu sunt o ignorantă, / Nu ştiu nimic despre lumea în 
care / Chelnerul poartă pe o tavă de aur / Capul lui 
Ioan” (Şunca şi vinul). 
 E limpede că, între idealurile urzite o viaţă 
întreagă şi realitatea care te sugrumă, te înăbuşă, te 
plesneşte peste faţă, după ce ţi-ai părăsit până şi 
visele de copil şi nu mai crezi nici în legende, al căror 
înţeles îţi scapă mereu, e preferabilă comoditatea 
rutinei, de vreme ce toate orizonturile de aşteptare s-
au întunecat de-o vecie: „Locul este vacant în 
legendă / Şi alt Manole o aşteaptă / Pe Ana / Să 
fiarbă ceaiul la bucătărie. / Cea mai mare parte din 
mine / Ţipă, se revoltă, apoi se împacă cu toate / 
Precum o cadână / În faţa pruncilor noi de mătase. / 
În zorii mahmuri ca poetul alcoolic, / În capod negru şi 
un strop de Aqua Guerlain / Sufletul meu se furişează 
/ Prin oraşul cu felinarele / Stinse de un lampagiu 
nevăzut.” (În papuci noi). 
 În acest caz, e preferabil să spui: „Plec de 
acasă, /Evadez / Pe când tu dormi fericit / În patul cu 
baldachinul ciuruit de molii.” (În papuci noi). 
 E uimitor cum autoarea reuşeşte să con-
struiască, precum copiii pe plajă castele supraetajate 
de nisip, din elemente simple, ca de pildă: „geanta 
burduşită cu vise interzise copiilor”, dintr-un flacon cu  

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

parfum preferat, din lucruri mici care-ţi pot aduce dramul 
de fericire sau cel puţin de mulţumire, - un edificiu superb 
unde să adăpostească, de privirile viclene, ce e mai 
preţios pentru ea şi cei scumpi ai ei: speranţele încă 
treze, visele încă nevisate, cuvintele nescrise şi necitite, 
gândurile nerostite, gesturile neduse la capăt - averi ne-
preţuite care nu încap pe nici o terezie. 
 Cine să mai ştie gustul acelui fruct al pământului, 
de vreme ce, culegătorii de cartofi au adormit pe lan, 
toropiţi de soarele lânced, oploşiţi de răsuflarea bourilor 
din însemnele heraldice? 
 Parcă sunt ţăranii lui Corneliu Baba aţipiţi între 
răzoare cu mâna dreaptă sub cap, cu pălăria decolorată 
pe ochi, cu picioarele strânse, perpelindu-se pe ţărâna 
fierbinte. Asociaţii neaşteptate de imagini, dau un efect 
spectaculos acestor mici tablouri după natură, cu 
oameni, bouri şi ceai de soc fiert la primus. 
 De fapt, ce sunt aceste mici instantanee lirice 
altceva, decât bucăţi sfâşiate din pânza vieţii, atârnată pe 
un catarg? Până şi „dimineaţa e răguşită şi cu albeaţă pe 
ochi”. Notaţii lapidare precum îmbucăturile de pâine la o 
cină frugală. Fapte diverse. E clar că Melania Cuc are un 
stil inimitabil, format în jumătate de veac în care s-a 
bucurat de prietenia cuvintelor. 
 Ea ştie să esenţializeze în chip magistral, a 
dobândit exerciţiul perfect al graiului aproape sibilinic, 
sugerat, inefabil, dincolo de vorbăria practicată acum, 
precum cea de pe stradă, de poeţii care socot o virtute 
să-şi deverseze frustrările-n pagină. 
 Lumea ei este un amestec subtil de verosimil şi 
neverosimil, de realitate şi vis, de cele mai îndrăzneţe 
construcţii din cărămizi de aur şi diamant, înfipte-n 
gingiile de lut ars ale sinelui. 
 Bijuterii. Pandantive. Văzute şi nevăzute, aşeza-
te la piept, la încheietura mâinii, la glezne, la lobii 
străvezii deveniţi rozalii, în soarele dimineţii. Acestea 
sunt poemele găsite în urma Mersului pe apă. Pe Marea 
Tiberiadei, vecină cu Dunărea noastră. 
 Altădată, Melania Cuc afirmă: „Sunt proprietarul 
unui lan de ovăz înflorit”. Cu Melania Cuc aluneci direct 
în poveste când nu te aştepţi, când despre un mânz cu 
corn în frunte, când despre „un câine bătrân în lanţul 
ruginii”.  Într-o sumedenie de ipostaze se prezintă poeta 
sub ochii noştri: când executând piruete de jucărie meca-
nică sau spunând: „sunt un trişor care joacă zaruri la 
stâlpul infamiei”; „fumând cu chiştocul ascuns în palmă”, 
când îmbracă „aceeaşi ginşi / Din piele de şopârlă 
sintetică”, sau vânzând „petrol lampant la promoţie!” 
 Un univers straniu, plin de personaje la fel de 
ciudate, în care poeta e un observator acribic al 
realităţilor pe care le dezvăluie răspicat, în stilul 
jurnalistic, atât de familiar: „La fereastra fără muşcate, / 
Cu literele scurgându-se dintre pagini / Încerc să citesc 
ceea ce a mai rămas / Din generaţia ce umblă pe stradă / 
Cu sacoşa goală şi capul tras / Între umerii paltonului de 
la second-hand.” (Generaţie). 
 Se observă multe detalii ale unei existenţe 
banale. De altfel, poeta spune: „Aflu cam tot ce-i negru 
sub unghie în această lume”. 
 Dar mai există o speranţă, pentru că, spune 
Melania Cuc: „Eu încă alerg după fluturi prin lume / Cu 
drezina gâfâind după mine ca scoasă din minţi”. 

 

 Sau: „La urma urmei sunt ceea ce sunt, / 
Umbra unui obiect de lux / Înghesuită în cutia de 
scule / a unui insignifiant salahor,” 
 Intri neinvitat în lumea creată parcă anume 
pentru tine, ignorând Turnul Babel, Arca lui Noe, 
Deşertul din Galileea, smulgi „floarea vinului” oţetit 
peste care planează un roi de efemeride beţive. 
„Mergi parcă pe picioroange de sticlă” – până-ţi apar 
în privire: „Un şoim, / Un cal, / Un cavaler”. 
 Şi ce altceva este cartea aceasta decât, încă 
„o lecţie de supravieţuire / În cadrilaterul meu din 
ipsos comun” (Cadrilater). 
 Un spaţiu de graţie unde poeta declară: „Aici 
voi ridica mănăstire cu rugăciunile mele” (Serenada). 
 Bucuria scrierii, a consemnării faptului divers, 
trecut prin filtrul personal, îi dă puterea să spună: 
„Sunt în pace cu mine / Aici, sub cupola de sticlă a 
menajeriei / În care tigri adulmecă carnea vie / Ca pe 
o floare matură de hibiscus sălbatic” (Cufărul cu 
nituri de aramă). 
 Monologuri, dialoguri fictive cu o persoană, 
de bună seamă inexistentă, un fel de alter-ego care-i 
stârneşte închipuirea. De fapt, tot scrisul pe hârtie 
rămâne: „Şi tot ceea ce îţi spuneam la micul dejun / 
Este poezia pe care o voi scrie / În genunchi, pe un 
trandafir de hârtie.” (Mersul pe apă). 
 În ton mereu autopersiflant, autoarea scrie 
un poem magistral, „Pe înţelesul cailor”: Mi-ai dăruit 
un dicţionar cu copertă / Din iarbă. / În fiecare zi învăţ 
pe de rost / Câte o pereche de cuvinte / Pe înţelesul 
cailor care dansează / Vals vienez. / Un singur circ, 
în oraş / Şi drumul meu către casă e alb. / Sandalele 
umblă fără tălpi şi fără picioare / Trag chenare în 
discul / Pieţei cu fântâni strălucind de monede. / Doar 
un turist şi o mie de griji / Traversează pe culoarea 
roşie / Norocoşii stau în ultimul rând / La spectacolul 
care începe. / Clovnii zăvorăsc uşile. / Amazoanele 
îşi fac numărul fără cravaşă // La noapte voi întinde 
singură cearşafuri / Şi cu argint picurat voi sufoca 
lumânările. / Voi ciocni până la cântatul cocoşilor / 
Porţelanuri fine, de Mainssen”. 
 Crâmpeie de aventuri existenţiale în care 
nota personală e dată de harul extraordinar al 
autoarei de a selecta ineditul, neprevăzutul, din 
banal, în asemenea măsură încât te fac să-i 
împărtăşeşti aceste stări de graţie şi să te cufunzi în 
ele cu voluptate, până aproape de identificare. 
 Aceasta este Melania Cuc, jucându-se iscusit 
de-a cuvintele în fermecătoarele ei tablete-şotron. 
Fiecare săritură-ntr-un picior, o nouă ocazie de a 
descoperi viaţa întruchipată-ntr-un om uriaş, desenat 
pe asfalt, cu cretă albă. Care copil n-a jucat şotronul? 
E un joc de mişcare, de echilibru, de atitudine, vioi, 
dezinvolt. Poţi să-l joci singur sau în grup. 
 În orice caz, tabletele-poeme oferite de 
Melania Cuc în „Mersul pe apă” – aduc un suflu nou 
în poezia de azi, sufocată de trivialităţi, de vulg, de 
limbajul de gang şi de şanţ, prea puţin muzicală. 
Ignorând faptul că poezia înseamnă şi eufonie, ritm, 
muzicalitate, chiar dacă e scrisă în vers alb. 
 Ipostazele surprinse de autoare sunt de do-
meniul fanteziei, o fantezie debordantă, densă, cu 
inserţii onirice, dar cu rădăcinile în realul acesta  

(continuare în pag. 37)     
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 (urmare din pag. 36) 

 

acerb care nu ne lasă timp şi nici spaţiu pentru visare. 
 Nu există clişeistică, autoarea nu calcă pe cărări 
bătătorite, ea preferând suişurile pe potecile proprii, 
îndeosebi în ţinuturi virgine, necercetate nici măcar de 
temerarii exploratori. Vrea să fie cu tot dinadinsul 
neasemuită. 
 Şi reuşeşte. Trimiterile repetate la pericopele 
evanghelice, dau măsura din plin, a spiritualităţii Melaniei 
Cuc, nu în mod manifest, ci implicit, însuşită în mod 
firesc, precum respirarea. 
 Fără îndoială că experienţa copleşitoare în 
gazetărie, a ajutat-o pe Melania Cuc să-şi fixeze anu-
mite repere profesionale care-i înlesnesc exprimarea 
ideii cât se poate de clar şi mai ales, succint. E şi 
aceasta o artă şi autoarea o stăpâneşte perfect. De 
altfel, se mişcă lejer printre cuvinte, alcătuind versuri a 
căror excelenţă nu poate fi pusă la îndoială, nici de 
critici, nici de colegii scriitori, nici de cititori. 
 Oricât ai dori să-i găseşti Melaniei Cuc un cusur 
în ceea ce priveşte acurateţea stilului, expunerea 
metaforică, ritmul susţinut, nu reuşeşti chiar dacă o vei 
lua de la oricare capăt al poeziei ce se poate citi şi de la 
versul ultim, în sus, către început, la fel ca „Oda în metru 
antic”. 
 Spirit enciclopedic, Melania Cuc abordează 
toate domeniile, de la politic, economic, social, cultural şi 
artistic, din toate timpurile  şi toate civilizaţiile. Un univers 
cunoscut, nu doar  pe cale livrescă, ci şi din proprie 
experienţă, ceea ce-i facilitează exprimarea lejeră în 
vers, dar şi în scrierile de largă respiraţie, cum este 
romanul sau cele eseistico-filozofice sau panseistice. 
 Melania Cuc are multiple agilităţi şi modalităţi 
artistice de manifestare a ideilor şi simţămintelor. 
 După o viaţă de scris, nici nu s-ar putea altfel. 
 „Încă sunt unitatea de măsură / A tuturor 
lucrurilor în care am crezut” (Peliculă în alb-negru), 
aluzie la celebrul dicton: „Omul este măsura tuturor 
lucrurilor”. 
 Melania Cuc scrie o poezie bazată pe sugestie 
şi pe un limbaj criptic. Ceea ce e cu adevărat interesant, 
e că din fiecare poezie s-ar putea dezvolta o poveste 
întreagă. Autoarea ne dă doar imboldul şi ne provoacă. 
În rest, depinde numai de imaginaţia şi de apatenţa 
fiecăruia. 
 O poezie lucidă, de stare, o poezie tăind în 
formă de cruci de lumină oglinzile în care ne-am putea 
contempla sufletele: „Unităţile de măsurat sufletul / Sunt 
necunoscute” (Rândaşii zarafilor de odinioară). 
 O carte. O revelaţie. Că şi omul poate fi creator, 
zămislind o lume de cuvinte-şotron, o lume în care să 
încapă adulţi şi copii, vietăţi, lucruri şi fenomene, deo-
potrivă. 
 


 
 
 

 
 
 
  
  
 
 

 

Ioan Dumitru TEILEANU 

 
Vidul deschis 
 
Un aer de mazetă aprinde proiectoare 
În teatru anodin, E vraja unei rovine 
Vibrantă în iataganul zilei.Tăişul 
Tenebrelor despică firul început în patru 
Orator scoarţă rece umblă prin labirintul 
Durerii după victime, pasăre logodită 
Pasager cu aripi în mişcare ce scutură 
Stele hermafrodite, penele habitatului 
Devin trena înfruptărilor. 
Pe bolta furiei o palisadă solară 
Flutură coama cailor saga într-un vălmăşag 
Prin lanul grânelor păzit de lupini incendiari, 
Zâni tânguitori şi rusalimi în zahăr electronic 
Şisturile virginale ale trecutului încă 
Prezente bat la poarta infinitului 
Cu râvnă. Hilarul expansiv în straie 
Nechemate, sunt răni babilonice, 
Caste morganice şi caligrafii pestriţe 
O mângâiere angelică curge din streşina 
Arborilor. Piu! Piu! un ou după lumină  
În rostogolire strigă cu dinamita nerăbdării 
Şi respiră intens până la râvnă 
Unde-i valea cu lutul nubil ce-şi caută 
modelatorii 
Având degetele privirii în ungherele 
necunoscutului? 
Păcatul din cântul omului e descântec originar. 
 
 

Sentiment ascuns 
 
Mamă, ţi-ai spălat hiatul cu buzele 
Stăpânite de umbra fericirii, 
Atlas pulsativ cu imagini intime 
Până la perfect, 
Geografie interogativă ai căutat, 
Ai găsit pietre rotunjite de 
Genunchii umilinţei, 
Genunchi albi adunaţi în cărarea 
Rătăcirilor precum o stea tremurând 
În ochii tatălui meu. 
Eşti jertfă sub ritual vestalic, 
Atlas rătăcit în imagini trandafirii 
Sentiment ascuns între a fi şi a nu fi. 
Eşti confruntare, cine învinge, cine-i 
Învinsul la sânge prin lava timpului, 
Lichidul ochilor stăpâneşte zâmbetul 
Cu iertare, 
Prezentul trenă curtezană ascunde 
Tinereţea evantai trecutul anafor, 
Prezentu-i un jude trece prin zidul 
Nepătruns al tăcerii. 
Ooo!, uitare destrăbălată de ce 
Ascunzi sentimente-n floare? 
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Marius ZAHARIA 
 

Cum a apărut muzica pe pământ 
 
 Nu mai reţin exact, ori domnişoara Fine, profa 
de muzică, ori bădăranul de biologie - ăla dispus să îţi 
arate planşe cu intestinul gros taman după pauza de 
masă (avea o obsesie cu aceste planşe; era un frustrat, 
marcat de faptul că în copilărie nu văzuse atâtea planşe 
cât i-ar fi poftit inima lui neagră, formată din atrii negre şi 
ventricule şi mai negre) - ne dăduse ca temă un eseu: 
Cum a apărut muzica pe pământ. 
 Domnişoara (fusese şi doamnă, dar soţul îi fugi-
se cu un cantautor; ştiu bine că m-am cam îndepărtat de 
subiect; nu mă iritaţi însă, că altfel vă iau frumuşel de 
mânuţă, vă târâi până în Indochina şi discutăm despre 
minunatul melc vietnamez) zicea că ne puteam referi la 
orice tip de muzică, însă să nu luăm în calcul imbecili-
tatea lui Teddy, colegul meu de bancă, cum că în Mozart 
regăsim, dacă o căutăm cu lumânarea, influenţe ale 
muzicii moderne (da, aveţi dreptate, am folosit până 
acum cuvântul muzică de vreo zece ori; dacă sunteţi aşa 
isteţi, daţi-mi voi un sinonim). 
 La cei 15 ani ai mei eram complet dezarmat. 
Ştiam de crearea omului de către Dumnezeu, cu sau 
fără ajutorul teoriei evoluţioniste, originea focului şi a 
noului tip de Iphone care, prin funcţiile sale, înlocuieşte 
cam toată aparatura electocasnică, cu excepţia maşinii 
de spălat, dar nimic despre subiectul cu pricina. Şi, după 
beleaua cu profu' de religie (obţinuse prin matrapazlâcuri 
sau poate prin rugăciune un ordin de restricţie împotriva 
mea; nu aveam voie să mă apropii la 200 metri de el 
decât recitând psalmi), aş fi vrut tare mult să iau un 
calificativ bun; ai mei îmi promiseseră, dacă terminam 
anul cu bine, o vacanţă de vis în Cecenia, desigur într-o 
zonă în care atentatele de tip kamikaze erau mai răruţe. 
 Am văzut în internet o cale facilă, e drept şi 
ruşinoasă, de a rezolva problema; am găsit acolo doar 
nişte tâmpenii: una, cum că o navă extraterestră din 
constelaţia Beta X

2
 s-a oprit deasupra planetei noastre 

şi, deschizând o trapă, a aruncat, pur şi simplu, muzica 
pe pământ iar cealaltă, că drăguţa de muzică e un 
produs marca Illuminati, destinat să ne tâmpescă pe noi, 
iar noi, aşa tâmpiţi, să muncim ca robi pe plantaţiile lor 
secrete de orez şi ovăz. 
 Aşa că am apelat la persoanele din jurul meu. 
Tata, primul pe listă, auzind întrebarea, mi-a dat de înţe-
les prin gesturi că semnase chiar cu două minute înainte 
un nu ştiu ce legământ al tăcerii. 
 Prietena mea, Jeanine, mi-a spus pe şleau că, 
dacă vreau să mă culc cu ea, să i-o cer direct, nu să 
umblu cu preludiul ăsta atât de ciudat. 
 Cât despre prieteni, nu prea mai aveam, fiindcă 
refuzasem să devin ca ei, anarhist sau măcar satanist; 
ca o dovadă a revoltei lor faţă de societatea uniformi-
zantă, atunci când foloseau closetul şcolii, nu trăgeau 
apa. 
 Îmi pierdusem orice speranţă. Îmi venea să mă 
duc la profă şi să-i mărturisesc, ca unei surori mai mari, 
că am o tumoare uriaşă pe creier, care nu se vede din 
cauza fesului, şi un ficat făcut ţăndări. 
 - Domnişoară, visam eu să adaug, suferinţa mea 
e prea mare pentru un puşti care, pe deasupra, e plin şi  
 

 
de coşuri. 
 Apoi, ţinându-mă cu o mână de cap şi cu 
cealaltă de zona greu încercată a stomacului, urma 
să ies împleticindu-mă şi să cad pe scările blocului. 
Ea mi-ar fi şters sângele, spunându-mi să-l las 
dracului de eseu. 
 Rezolvarea am găsit-o, până la urmă, unde 
mă aşteptam mai puţin - la mama. De ce mai 
puţin?! Fiindcă nu mai asculta muzică de când se 
căsătorise; spunea că omului de lângă ea îi oferea 
atâtea bucurii, de cele mai multe ori prin simpla lui 
prezenţă, încât nu mai avea nevoie de alte plăceri. 
 Ce se întâmplase de fapt? Firma la care 
lucra era pe cracă, aşa că o parte din salariu i l-a 
plătit sub forma unui bilet la un concert. Nu era un 
spectacol oarecare, ci concertul extraordinar cu cei 
3 MARI tenori. 
 M-am dus şi am rămas vrăjit, ascultându-i 
pe toţi trei şi pe fiecare în parte. Întors acasă, eseul 
a curs de la sine. 
 Iată-l: 
 
 ”După ce a creat Pământul, Dumnezeu, 
odihnindu-se, dorea să audă ceva care să-i încânte 
urechea. Aşa că, a făcut un om ce avea ca dar divin 
o voce sublimă. 
 Când avea chef să cânte, păsările cerului 
se opreau din zbor, în aer, ca să-l asculte, iar tigrii 
şi panterele se transformau în biete pisicuţe ce se 
cereau mângâiate. Chiar leul, regele animalelor, 
mişcat de sensibilitatea muzicii, lăsa baltă 
demnitatea coroanei, împrietenindu-se cu gazelele 
şi căprioarele. Florile se desfăceau, iar mugurii 
copacilor lăcrimau. 
 Prin comparaţie, trilul privighetorilor părea 
râgâitul unor haimanale. E şi motivul pentru care 
acestea se lăsau să cadă de la înălţime, zdrobindu-
şi capul de stânci.  
 Dar această voce minunată stârni mânia 
îngerilor. Aceştia i-au cerut Creatorului să facă 
ceva, pentru că trubadurul dobândise o putere 
uriaşă, ajungând să fie adulat de orice vietate. L-au 
convins, prin tehnici de manipulare, că vocea aceea 
e prea frumoasă pentru a aparţine unui singur om. 
 Auzind acestea şi temându-se ca, din 
cauza invidiei, să mai cadă şi alţi îngeri în afara lui 
Lucifer, Dumnezeu şi-a distrus propria creaţie. Dar, 
ca pământul să nu fie văduvit de bucuria muzicii, în 
locul acelui om a făcut alţi trei cărora le-a împărţit 
minunata voce. Ei se numesc X, Y şi Z”. 
 Aţi observat că nu le-am dat numele; mă 
gândisem că poate voi folosi o parte din eseu şi la 
matematică. 
 Ce notă credeţi că am luat? Vă salut din 
Cecenia! 
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CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE 

  
Tudor Petcu – Câteva baliverne metafizice 

Edtura InfoRapArt, 2014 

Cezarina Adamescu - Zâmbind spre infinit 

Editura InfoRapArt, 2014 

  
Viorel Darie - Povestiri creştine  

Editura InfoRapArt, 2014 

Melania Cuc - Mersuzl pe apă  

Editura Nico, Bistriţa, 2013 
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