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       Mihail GĂLĂȚÄNU 
 

S-A DAT EL [LA MOARTE] 
 

S-a dat el la moarte? 

S-a dat. 

S-a asmuţit 

pe ea, 

s-a făcut 

asupra ei. 

A încercat să se pună 

faţă în faţă 

cu ea, 

să o sperie, 

să îi arate că nu îi pasă, 

că îi e greiere 

Să îşi lase 

ghearele pe ea, 

ca un animal, 

să îşi lase 

urmele 

unghiilor 

adânc 

înfipte 

în carnea ei 

să o doară şi pe ea 

să vadă 

cum e durerea 

Oare, dacă Tu, moarte, 

ai şti 

cum e să te doară 

cumva 

aşa-i, moarte 

că nu mai 

m-ai lua? 

mama mea e o scrisoare a lacrimilor mele către mine 

mama mea e o scrisoare a lacrimilor mele către mine 

mama mea e o scrisoare a bunicilor mei către mine 

împreună am scris-o 

împreună 

împreună am stat până în zori 

şi am ticluit-o 

cu boare cu brize cu nori 

împreună au stat şi s-au sfătuit cum să fie 

scrisoarea lor către mine 

cum să înceapă 

ce să pună în ea 

ce să spună 

 

 

 

şi cum s-o formuleze 

mai pe înţelesul meu 

dacă să ne spună c-o duc bine 

sau adevărul 

nu, nepoate n-o ducem rău 

dar la urma urmei nici nu cred să o fi dus 

prost 

fiindcă, altfel, nu-i aşa 

nici nu ne-ar scrie scrisoare 

de dragoste 

nici nu le-ar mai ajunge 

timpul 

să se pregătească 

de mormântare 

păcat, însă, îmi spun 

că mi-au scris 

numai o singură dată 

cealaltă soră a murit din întâmplare 

pur şi simplu 

din întâmplare 

sau oare la urma urmei cine ştie de ce au 

scris atât de puţin o singură scrisoare 

care a izbutit 

să ajungă la noi 

din întâmplare 

pur şi simplu 

din întâmplare 

poezia pură 

am iubit 

lirismul pur 

fantasma pură 

floare roşie pe gură 

dulce prescură 

cuminecătură 

Am iubit anafura poeziei 

ruptă de la săraci şi dată mai departe 

din gură în gură 

N-a fost lucru mai presus 

în afară de dumnezeu 

pe care să îl iubesc 

mai mult 

planul divin 

planul ocult 

Ca şi alţi poeţi 

de dinaintea mea 

m-am închinat cercului 

şi l-am spart cu capul 

Cercul s-a întors şi m-a mântuit. 

Acum, sunt doar poezie pură. Care, mai 

înainte de naşterea mea, 

mă bufneşte pe gură 

acum, sunt doar vers împlinit. 
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Gălățenii Denisa Lepădatu și Răducu Popa 

 

au fost scrise special pentru aceste fotografii. Totul 
creat de membrii comunității Gifted Youth, cu vârste 
între 13 și 17 ani”, declară Laurențiu Iancu. 

În distribuția proiectului sunt menționați: a) Fo-
tografie: Răducu Popa, Maryam Dimofte (ambii din 
Galați), Iulia Iancu (București), Dana Guțu (Chiși-
nău), Ioana Ariana Borza (Oradea), Beatrix Her-
mann (Timișoara), Ioana Tărăbășanu Mihăilă (Bu-
curești); b) Poezie: Denisa Lepădatu (Galați), Dana 
Guțu (Chișinău) și Beatrix Hermann (Timișoara); c) 
Au mai colaborat: Dragoș Pop, Delia Băluță, Clau-
dia Luca, Robert Ilina și Sorana Burcușel; Coordo-
nator: Laurențiu Iancu (București). 
 

 
 

Redacția 

 

 

 

Expoziție MENSA de fotografie și poezie,  

la Nisa și la Galați 
 

Recent, membrii MENSA (organizația celor care au un 
IQ foarte ridicat, ce-i încadrează ca inteligență între primii 
2% din lume) au organizat o expoziție de fotografie și 
poezie, proiect internațional intitulat “Romania Sea & See”, 
primul de acest gen desfășurat în cadrul Mensa Gifted 
Youth . 

Scopul dedicat al proiectului a fost acela de a promova 
România prin frumusețile pe care le deține și oamenii de 
calitate care au un simț artistic special în domeniile mențio-
nate. 

Cu o echipă de proiect ce a inclus opt copii cu vârste 
cuprinse între  13-17 ani și șase adulti, sub coordonarea lui 
Laurențiu Iancu - coordonator Gifted Youth la Mensa România, 
proiectul a fost unul de succes, reușind în primă fază să 
câștige concursul Proiect Mensan II, desfășurat în cadrul 
Mensa România, apoi proiectul a reușit să ajungă în inimile 
mensanilor din toată lumea, odată cu prezentarea sa în ca-
drul IBD Nisa 2017 (Franța).  
 

 
Expoziția de la Nisa (Franța) 

 

 Expoziția Romania Sea & See a ajuns și în România, 
la Galați, în preajma Zilei Naționale, mai precis în perioada 
25.11.2017-02.12.2017, și a putut fi fi vizitată timp de opt zi-
le la Palatul Copiilor din localitate. 
 

 
Expoziția de la Galați 

 

„Povestea noastră și-a propus să prezinte România așa 
cum o văd copiii ei. În cadrul expoziției au putut fi admirate 
douăzeci de locații, fiecare surprinsă în câte două ipostaze. 
Cele patruzeci de fotografii au fost însoțite, fiecare, de câte  
o poezie. Versurile au surprins esența poetică a locurilor și 

https://www.facebook.com/MensaRomania/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002933439602
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SENTIMENTE TRUCATE 
 

Ai zâmbit în umezeala crepusculului însângerat 
când gândurile mele erau concentrate  
în tine caustice  
şi le-am rostit pe îndelete 
ca pe nişte exploziv de adevărate versete 
picurătoare din Sfânta Scriptură… 
Fiecare cuvânt îmi devine lespede la temelia unui 
templu de adâncită-n istorie 
cugetare-amintirea căreia îmi ţăndăreşte 
momentul… 
 

O muzică serafică îmi cercetează amănunţit 
împrejurul 
pogorând dintr-un schit zămislit între două suspine 
în înceţoşarea duhului bălţii unde furnicăresc 
inşi complet derutaţi în interpretarea filosofiei… 
Uneori am sentimentul negativului 
străin de fotografia trucată… 

 
ÎNSERARE LILIACHIE 
 

Eu calc pe tavan pentru că tălpile gândurilor mele 
inversate 
împărtăşesc pe pardoseala trăirilor mozaicate 
retrase tiptil 
în culorile pătrunse în mine din prelingerea 
curcubeului printre 
înţepenirea monumentului majestuoasă şi zăpada 
cărnii tale  
adăstătoare fremătătoare şi ea aidoma 
zvâcnetului furtunii încopciată în stridii… 
 

Câte amintiri portuare ruginesc în ancore amorţite 
de somn 
zbuciumat în tangaj 
Câte alge flutură dezmăţate – armuri – cruste  
frunzoase pe pereţii 
carenei sărate ca de o amărăciune timpurie 
cuprinsă de aripa morţii 
perfidă unde respiră culoarea mea de înserare 
liliachie 
care mă disculpă… 

  
ABIA AŞTEPT CAPCANA 
 

Abia aştept să-mi reiau în tine tronul ca-ntr-o 
cetate devastată prăduită 
în care arborii de sentimente-s jefuiţi şi urbea mai 
de demult este 
depopulată şi tot mai mult sărăcită 
Pe străzi defilează manechine şi roboţi militarizaţi 
le picură din ochi lacrimi de cenuşă fierbinţi 
îndurerând enigma răbdării 
şi tirania desfătărilor tale îmi adânceşte regretul 
multiplicându-mi 
clipele singurătăţii lăsându-mă să mă zvârcolesc 
ca un limbric 
în măruntaiele zilei copleşit subjugat de ultima 
capcană a nedumiririi 


 
 
 
 
 

 Ion TUTUNEA-HERCINICUL 

 

LEGĂNARE 
 
Se închid pleoapele linse de viscolul stelar  
în zăpada viselor unde dispar rănile şi orice legătură 
cu lespedea temeliei încetează… 
Bandajat cu o moarte banală 
îmbelşugat cu o noapte prelungă 
îmi peticesc rupturile trăirii… 
 
Fisura din mască - îţi spune: 
este valea ridului 
valea trăirii 
valea plângerii 
în care mă legăn pânditor 
în hamacul secundei… 
 
 
ALGE  
 
Porţi un costum provocator 
ţesut din cuprinzătoare primejdii 
într-o lunecare sentimentală abruptă 
orbitor de albastră 
unde se lemnifică tăcerea 
în noaptea de porţelan chinezesc 
ce-mi perforează adânc acalmia… 
şi departe dispare tot ce e omenesc… 
Şi dintre sute rătăcitoare rătăcite catarge 
trupul mi-l recompun melodios 
din muzicalele meteorice alge… 
 
 
NECUNOSCUTUL MEU SUFLET 
 
Urbea surpată în mine ca o algă secretă 
lăbărţată pe şapte coline inundate de mii de lumini  
precum cetatea eternă 
şi tot atâtea destine picurate pe pleoape de lut galben 
desfăşurate în arc cu turnuri părăginite năpădite  
de fire de volbură 
învolburată pregătită să croşeteze cuvintele-n gură… 
 
Un gând potrivnic mă ţine prizonier  
în unicitatea strâmtă a trupului 
trecător care-mi inventariază iubirile neîmpărtăşite  
în catastife 
 învechite uitate în sarcofage adăpostite  
în piramida memoriei… 
De mine unde să te ascund mai bine mai sigur  
decât în străfundurile 
Necunoscutului meu suflet săpat în rumeguşul tăcerii… 
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Ignatie GRECU 
 

Aici, pe Tabor 
 

Până şi pasărea se opreşte din zbor 
Aici, la noi, pe Tabor. 
Îngerii vin păşind pe tăcute 
Haina Domnului să o sărute. 
Poala veşmântului 
În bătaia vântului. 
Şi cuprinzând să bea 
Pe cât ar putea 
Din lumina orbitoare a Feţii 
În ceasul înalt al dimineţii. 
Când clopotul bate şi cheamă 
Şi pe toţi la rugăciune ne îndeamnă. 
Când clopotul bate şi sună 
Şi pe toţi la rugăciune ne adună. 
 
Mireasmă şi vis 
 

Iarăşi coboară 
Îngerul zorilor 
Ca pe o scară 
În lumea erorilor, 
Făcând să tresară 
Aura florilor. 
 

Trandafiru—şi pleacă 
Sigiliul culorilor 
Sărutând din mers  
Umbra călătorilor. 
 

Vine şi adună 
Scumpă-n potire, 
Lacrima norilor. 
Mireasmă şi vis, 
Plâns, licărire, 
Rugăciune şi vers, 
Lumină de lună. 
 
Lăsaţi să vină zorii 
 

Lăsaţi streşinile să plângă întruna. 
Ochii stelelor de argint s-au închis 
Peste răcoare, tăcere şi vis. 
 

Numai plopii şi luna ridică 
Făclii pururea aprinse. 
Un înger stingher 
Arată cu mâinile întinse 
Drumul ce duce subţire la cer. 
 

Nimeni nu vede, nimeni nu ştie 
Câte lacrimi pe frunze au curs, 
Câtă durere, câtă bucurie,, 
Odată cu trilul revărsat al privighetorii 

 

Din întuneric, de foarte de sus. 
 

Lăsaţi să vină peste lume zorii! 
 

Zâmbind 
 

El vine de foarte departe 
Prin înserarea care se lasă, 
Abia ducându-şi aripile grele 
De mers prin văzduh. 
 

Luând-o încet pe cărare 
Se-opreşte însetat la fântână. 
Scoate din adânc ciutura plină  
Cu răcoroasă, limpede apă. 
 

Când dă să bea 
Îşi vede chipul oglindit 
Şi scoate un ţipăt prelung, 
Uimit de ceea ce vede. 
 
Stol după stol 
 

Stol după stol se-ntoarnă 
Obositele păsări acasă. 
Tremură frunza pe creangă 
Gata să cadă, duioasă. 
 

Cărările pe care tu vii 
Sunt pline de cioturi şi spini. 
Te-apleci şi săruţi câte–o piatră 
Ş trecând mai departe, suspini. 
 

Crai nou încoardă şi trage 
Înaltă săgeată subţire. 
Sângeră departe văzduhul 
Străpuns în coastă, asfinţire. 
 

Brazdă răsturnată de gânduri, 
Sufletul în tine tresare: 
Culcă-ţi făptura pe Cruce 
Şi inima-nsuliţată pe zare. 
 
Bogată toamnă era 

 

Bogată toamnă era 
În aur şi purpură îmbrăcată. 
Un covor antic, de preţ,  
lumina sub picioarele noastre 
Se aşternea moale şi caldă. 
Copacii, împăraţi porfirogeneţi, 
Cu inele solare în degete de ramuri, 
Intrau cu bucurie în biserica imensă a toamnei 
Să se mărturisească Ţie,  
Dumnezeului Celui Preaînalt, nevăzut. 
 

Veșmânt auriu duce frunze călătoare 
Încununa ziua cu nori de văpaie  
peste gropi de argint. 
Din caer de umbră torcea la izvoare,  
Nevăzută, o boare, fir subţire, somnoros. 
De parcă un șirag de perle s-ar fi rupt. 

 

Păsări cu îngeri laolaltă 
Coborau în iureş luminos 
Peste noi şi se înălţau fără-ncetare. 
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         Vasile MANDRIC 
 

AVENTURA CUVÂNTULUI 
(scrisoare adresată prietenului meu din oglindă) 

 
Că prea sună a confidenţă amoroasă aceste cu-

vinte, că nici un demon nu seamănă cu tine când te încă-
păţânezi să crezi că cineva îţi va citi opera. Uneori susţii 
că şi moartea are nemurirea ei,  iar tu poate ştii mai bine 
ca mine, căci eşti călăreţul încercat care struneşte frâul 
acestui cal în buiestru, ce ne umple nopţile de insomnie cu 
tropotul lui, acest cal nărăvaş care nu umblă niciodată pe 
o singură cărare. 

Cineva ca tine l-a numit în joacă, când poezie, 
când proză, cântec, descântec, bocet, epigramă sau chiar 
înjurătură, la care mă pricep şi eu destul de bine. 

Parcă am băut amândoi vin negru din vaza cu flori, 
parcă am fript pe făraş rărunchii şi inima căprioarei 
prietenului meu de demult, că prea îmi scormoneşte ceva 
dureros prin buzunarele amintirilor şi mă plimbă cu trenul 
timpului între Dolhasca şi Fălticeni, unde doi poeţi tineri şi 
nemuritori jucau ţintar, ghiulbahar, truca-truca cu literatura 
proletcultistă. 

Prea scormonesc aceste amintiri ceva necurat şi 
urât prin sertarele inimii şi prea mi se par neputincioase 
vorbele ca să le rostogolesc şi să plonjez cu ele în adân-
curile copilăriei. 

Poate că într-o zi voi visa că o să scriu pe prispa 
casei unde ne usca mama izmenele, prinse pe-o aţă de 
cânepă şi de-acolo am să ţip către cele patru zări colţu-
roase ale pământului: Trăiască poezia şi marii visători! 
Aşa striga un prieten de-al meu, cu suflet frumos şi faţa ca 
un bidon turtit pe străzile oraşului Iaşi, oraşul pe care l-am 
iubit aşa de mult şi pe care l-am pierdut cu tot ce aveam 
mai scump, înclusiv virginitatea. 

Am să plec undeva, am să plec, nimeni nu ştie în 
afară de mine. 

De-aceea am încă nerăbdarea tulbure, ca Dună-
rea, primăvara şi mă simt ca o pisică în călduri, mereu 
gata să-ţi mulţumesc pentru atâtea lucruri frumoase pe 
care le-am făcut împreună în acest mic infern ce se 
cheamă viaţă şi, în ultimă instanţă, oraşul Brăila. Iată deci 
că un poet ca mine scrie că în acest oraş, care totdeauna 
mi s-a întors precum curva cu spatele, vin lupi îmbrăcaţi în 
piele de oaie, codiniştii şi terentienii, scamatorii literari şi 
alte secături, care umblă zevzeci prin pieţe să cumpere 
struguri şi femei frumoase cu fosfor în sânge şi mă ame-
ninţă, volens-nolens, că mă va transforma în Spirit al Nop-
ţii. Să nu uiti să respiri...o să-mi spui! 

O, suflet bolnav, împătimit schizofren, ce ne leagă 
pe noi de acei care ar vrea să slujim frumosul diavol, când 
Dumnezeu ne uită şi pleacă câteodată în concediu de 
odihnă sau când Dunărea umple bălţile cu apă, peşte, mai  

 

ales, şi cu speranţe pustii? Nu dau nimic şi nu mă 
dau la schimb pentru aventura cuvântului lăsată 
blestem de la mama. 

Mă chinuie în visuri, negura munţilor şi, 
credul cum sunt din vina exuberanţei zăpezii şi a 
singurătăţii, voi înhăma Pegasul amintirilor la oiştea 
Carului Mare, care a rămas în pană de boi, deoarece 
aceştia au făcut numai măgării. Cei din dreapta, 
trăgeau spre stânga, cei de stânga, trăgeau la 
dreapta, confundând voit totdeauna, hăis cu cea şi 
invers; au lepădat jugul, iar unii au ajuns la abator, 
alţii, la gherlă. Ce-a mai rămas dintre ei, s-au retras 
în Parlament, având un C.V. cu expertiză cosmică. 

Eu... am să plec undeva, am să plec! Mi-e 
dor de o călătorie în zodia Scorpionului, unde am 
mai spus că mă aşteaptă colega din banca întâi a 
Şcolii primare, plecată pe Calea Lactee. De-acolo 
ţine neapărat să-mi trimită sexul, cel de atunci, prin 
telepatie, rugându-mă ca în rolul lui Adam, să creez 
pe planeta Pământ o specie de poeţi cu adevărat 
umană. Prea târziu! Dar, până una alta, mai am timp 
de-o beţie poetică, soră cu moartea împreună cu 
nebunul meu prieten genial din Brăila, T.G., cu care, 
în tinereţile noastre, ne împrumutam prietena amân-
doi, fără să ştim unul de altul. Dacă ne-ar afla neves-
tele noastre geloase pe amintiri, ne-ar arde cu 
lumânarea visele năuce. 

Pe vremea aceea limpede, limpede, de-o 
anumită frumuseţe, reuşeam tot, ştiam tot, admiram 
tot şi eram cu adevărat un fel de vis şi un fel de OM. 

Acum am să plec undeva, am să plec. Aici 
pe planeta asta buimacă nimic nu mai este posibil! 
PUNCT! 
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         Dumitru ANGHEL 
 

TAINĂ SĂGETÂND RUBIN  

de Valentina BALABAN 
 

Volumul de versuri „Taină săgetând rubin”, 

Editura PIM, Iaşi, 2017, 85 de pagini, întregeşte 
palmaresul de creaţie literară al scriitoarei Valentina 
Balaban, după debutul editorial cu placheta de poezii 
pentru cei mici „Copilul ca o primăvară”, Editura 
Enos, Brăila, 2007, urmată de „Salvaţi copilăria”, la 
aceeaşi editură, în 2009; „Filosofia vieţii”, Editura 
Olimpiada, 2010; „Lumea Ta...”, Editura „Danubius”, 
2011; „Pe-o clipocire...”, Editura Lucas, Brăila, 2014” 
; „Plămadă stelară”, în 2015 şi „Sfere de vis”, în  
2016, la aceeaşi editură, din care a rezultat o 
literatură lirică pe un registru de-o intimitate 
învăluitoare, cu o dinamică remarcabilă în plan 
ideatic şi pregnant prozodic, „strunită de un ludic 
programat, din care nevoia de frumos şi de adevăr 
se justifică pe deplin”, cum afirmam cu alt  prilej. 

Opt cărţi, aşadar, cu volumul de faţă, în care 
poeta Valentina Balaban scrie o poezie pe portative 
uşor imprevizibile, aparent scăpate de sub control, 
dar pe un romantic şi zvăpăiat Zvâc!, scutind-o de 
explicaţii şi de fixare pe un canon liric, şi-i impune o 
rigoare şi o determinare să încerce mereu altceva, 
potrivit expozeului orgolios: „De jos.. vă iubesc şi de 
sus... / Lăsând dâra poemelor în Sfera de vis, / Pe-o 
clipocire prin adieri şi gânduri / Lumea Ta... se 
frământă / pe-o Plămadă stelară. / fredonând în 
oglinzi curgătoare / cu isonul muzelor despletind / 
prin pana binecuvântată Filosofia vieţii / din Copilul 
ca o primăvară / într-o regăsire a purităţii, / implor! 
Salvaţi copilăria! / ce dăinuie vârstele în candoare. / 
Către ţărmul crinului duios, / peste punţi, vă şoptesc: 
/ că de sus... eu v-am iubit şi jos” („De jos... de 
sus..., p.66), un poem ca un curriculum vitae de 
creaţie literară, cu titlurile volumelor publicate, 
pentru un cod al vocaţiei poetice şi o interesantă şi 
originală bibliografie de autor. 

Şi în noua sa carte de poezie, tonalitatea 
intimă, deşi păstrată, pe aceiaşi parametri 
sentimentali, ca o răzvrătire, şi decentă, şi 
protestatară, înregistrează mereu alte supape de 
respiraţie creatoare, cu noi contururi în planul valorii  
expresive. Volumul „Taină săgetând rubin” se 
detaşează de toate mijloacele de seducţie lirică, deşi 
poezia aceea rămâne sinceră şi spontană, şi, cu un 
surplus de vitalitate, poeta Valentina Balaban este... 
o altă poetă, pe un alt algoritm de creaţie literară. A 
renunţat la lirica cuminte şi uşor demodată a 
catrenelor sale cu rimă împerecheată (1-2; 3-4), cu 
muzicalitatea doinelor populare, pe diapazonul unor  
 

 
 

agasante capricii, pe care l-a modificat cu o 
frenezie a vitalului şi cu o detaşare emoţională, 
direcţionate spre alt registru stilistic, cu o poezie 
nouă, viguroasă, într-o alternativă de contrast, 
dar sigur potenţială şi cu tenta unei originalităţi, 
care va convinge şi-o va salva din capcanele 
manierismului. 

Şi, chiar declară tranşant şi programatic 
că renunţă la clişee, nu dintr-un banal răsfăţ 
stilistic, ci pentru a se alinia la moderna prozodie 
şi la afluxul ideatic, chiar şi când pare uşor 
virusat de o anume... „dezordine controlată” în 
plan literar, după cum poeta declară în poemul 
care deschide volumul: „Mă las atinsă de un har / 
ce mă aprinde.. / Pe noi drumuri, taine ce mă 
cuprind, / în caruselul gândului, plăsmuiri.. / 
ţâşnesc din călimara cu lacrimi / lumini licărind... 
/ Aprind pană nouă scrisului / pe aleea Căii 
Lactee” („...aprind”, p. 13).  

Şaizeci şi una de poezii postate fiecare 
pe câte o pagină „aerisită”, până în 10-11 
versuri, cu titluri venite din etimologii îndrăzneţe 
şi convingătoare, e liberate din chingile prozodiei 
tradiţionale. De altfel, şi următoarea poezie 
reprezintă declaraţia de crez poetic a Valentinei 
Balaban: „Dorm... / Muza se leagănă-n cord / 
caută... / ... / Trezită-n delir, fire nouă / cu ochii 
în roua zorilor, / mă-ncepe o cale nestinsă” 
(„Dorm...”, p.14), ca-ntr-un Madrigal de 
coloratură şi o alunecare în braţele emoţiei ne-
stăpânite. 

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

Într-un alt poem, afirmă ritos, „cu mâna pe 
inimă”, noile coordonate programatic-lirice, valenţele 
spirituale ale poeziilor sale, cu un mesaj modern, pe 
care-l îmbracă în amplitudinea dodecafonică a unei 
versificaţii la fel de moderne: „Valenţe elucidate în 
prezenţe, / Aparenţe prin clipe jucate, / piscuri 
atinse, arzând, / luminând, umbrind, unduind...” 
(„Valenţe”, p.16). 

Orgolioasă, îşi declară şi-şi motivează ape-
tenţele scriitoriceşti: „Îmi îngân şoaptele divine... / 
din razele răsăritului ridic geană, / vâd semănătorul 
cuvintelor / ce încolţesc prin rouă... / Însetată de -al 
cerului curcubeu / spre nou” („Semănătorul”, p.18); 
şi speră să fie în pas cu poezia modernă şi cu ade-
renţa la cititorul şi mai modern prin aşteptări: „Din 
astral, informaţii schimbă destinul, / inovează cli-
pele, spre ferestrele muzelor / ... / enigme astrale 
prin noi... / către voi...” („Cu voi”..., p. 19). 

Din perspectivă tematică, există în noua liri-
că a doamnei Valentina Balaban o percepţie filo-
sofică majoră, indiferent de sursa de inspiraţie, dar 
cu o insistentă trimitere spre o mistică riguroasă, nu 
neapărat ecleziastică, dar cu atât ma i convin-
gătoare: „Decăzuţii triunghiului, evadaţi din cuie, / 
scot spinii pictaţi pe rugi însângerânde / către Tatăl 
Nostru, Cel ce spală nevoi, / prin şuvoaie de ploi...” 
(„Prin şuvoaie de ploi”, p. 25).  

Este atât de abruptă trecerea de la poezia 
cuminte şi tradiţională din primele cărţi ale poetei 
Valentina Balaban şi avalanşa prozodică modernă a 
versului său din acest volum, încât reacţia de prim 
contact a cititorului va fi, sigur, una de contrarietate, 
poate şi de nonaccept dar, ca-ntr-o Cavalcadă 
wagneriană sau pe partitura unui Nibelungen Lied, 
acceptul se va produce împăciuitor, cu o frenezie a 
vitalului, ca un pariu dintr-o Loterie a şanselor: 
„Identităţile răstoarnă nimicul, / pe scântei ce 
materializează văzduhul / într-o taină săgetând 
jumătăţile” („Pariul...”, p. 31), exact ca în magica şi 
încrâncenata dilemă shakespeare-iană, pe care 
scriitoarea şi-o asumă, din considerente de etică 
majoră şi de educaţie morală, de-o delicată 
intimitate: „Veşnicia noului, cu labirintul întrebărilor, 
/ pe scene biliare, sub măştile lutului...” („To be or 
not to be...”, p. 35). 

Prudentă, înţeleaptă şi cu simţul eticului, 
izvorât din echilibru, Valentina Balaban oferă un tip 
de literatură nouă, modernă şi de valoare,  împletind 
percepţia corectă a realităţii cu o simbolistică 
tematică dintr-o perspectivă multiplă şi ipotetică, 
chiar şi atunci când plusează, ca din amvonul unui 
altar sau din sanctuarul unei Justiţii rigide: „Simţiri 
dezlegate din ochiul Ziditorului / zugrăvind instan-
tanee şoptite / pe umerii dilemelor, căutând scuza 
acarului / în triajul decalogului spre scopuri...” („Scu-
za acarului”, p. 41), Ba, chiar mizează pe şanse 
astrale venite din irizări cosmice, cu o nonşalantă 
acceptare a hazardului: „O inimă rătăcită prin două 
zaruri / jonglează în auzul Tău ce arhivează / replica 
restricţiilor cu palpitaţii confuze” („Şansa curcu -
belului”, p.44). 

Dar are şi cel puţin două alternative pentru  
 

 

toate dilemele existenţiale care-i bântuie sufletul: 
„Plâng... / Ceruri gri mă strâng / în uneltiri de 
gânduri, sfidând nouri hoinari” („Plâns Bacovian”, 
p. 48), în nota nostalgică şi resemnată a 
Simbolismului de altădată; sau: „În arome amfibii, 
lotcile separă / nuferii ce poartă brotacii spre 
chindie, / ce aşteaptă plinul năvoadelor / din 
veselia cherhanalelor” („Veselia cherhanalelor”, p. 
49); din atmosfera baladescă a ostroavelor din 
Bălţile Brăilei, cu Terente şi Tanti Elvira...  

Ori o paranteză în planul filosofiei 
elementare, OMUL, ca o conştiinţă existenţială, 
factorul primar al vieţii, între ideea canonică a 
creaţiei divine, Adam şi coasta din care a apărut 
Eva, care să explice din ce motive Femeia a ajuns 
egala bărbatului, cu drepturi electorale şi nu 
numai, atât de târziu, spre mijlocul secolului al 
XIX-lea, sau nici măcar astăzi, în plin mileniul III, 
în universul bigot musulman: „De meserie... OM... 
precipitat prin instincte, / ridicat dintr-un atom şi 
un ton rostit pe ape / Navigator terran pe coasta 
lui Adam, / în plămada Oceanului Luminat” 
(„...OM”, p. 51). 

Noua tehnică prozodică şi imprevizibilele 
tematici de-o derutantă structură ideatică din 
volumul „Taină săgetând rubin” sunt motivate de 
poeta Valentina Balaban în planul creaţiei 
superioare lirice dinspre Columna brâncuşiană: 
„Trufandalele gândurilor dezlănţuite / prin nebunia 
atingerii piscului cu tridentul / algelor pe fluxul 
nopţilor / trena Rebelei / ... / luminând columna 
creaţiei  / în harismă” („Columna creaţiei” , p. 53); 
cu trimiteri insistente spre zone ale unor culturi 
literare, plastice, muzicale şi de Istorie a 
civilizaţiilor, ca o terapie a Esteticului regenerator: 
„Magenta apusului reflectă în inimă / tăria astrelor, 
ce-mi clipocesc / tainele sufleteşti prin terapia 
frumosului” („Magenta apusului”, p. 56).  

Pe coordonatele asiguratorii ale unui 
testament sentimental, ca o motivaţie şi ca o 
speranţă de creator şi frumos, poeta renunţă la 
toate clişeele prozodice şi afirmă cu un entuziasm 
melodios: „Calc pe durere cu plăcerea viitorului, / 
Ocolesc banalul, sunt exaltat să fac. Să fiu, / să 
mistui energiile în plăceri creatoare, / ... / să prind 
muza-n pană pulsată prin file... /Ocean de idei pe-
o suflare difuză” („Să...”, p. 60). Există şi o erotică 
stăpânită, cenzurată decent în poezia doamnei 
Valentina Balaban, pe care şi-o asumă poziţionată 
în lumea feerică a lecturilor sadoveniene din 
copilărie: „Prin rădăcinile gândului, scanez 
neantul... / Înotând în afluenţii iubirii, sub umbra 
salciei, / ce leagănă lăstar ii genealogici prin 
foşnetul / Dumbrăvii Minunate...” („Dansul 
inelelor”, p. 63). 

Poezia de dragoste, moment festiv, unic şi 
miraculos al unui suflet însetat de fiorii celui mai 
uman şi nobil sentiment, încheie într-un registru 
intim şi o notă melancolică volumul de versuri 
„Taină săgetând rubin”: „Nu uit... că uneori, iubim 
/ cănd nimeni n-a ştiut suspinul / din ochi o 
lacrimă ştergeai / îmbrăţişându-mi disperarea / ...  

(continuare în pag. 33) 
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          Marian HOTCA 
 

spectru #2 
 

am auzit lumina cum s-a desprins dintr-o creangă 
cu frunzele vii cu tot 
ce poartă în clorofilă 
tot morbul putregaiului 
 

aici în palma mea uscată  
țin ultimii stropi de lumină înmuguriți 
și-n orice moment aș privi zăresc 
numai un soare gol-goluț 
gata să-mi cadă în ochi 
spulberându-mă 
 

poate că zborul  
ce nu mai are hotar 
îngreunat de adâncul luminii 
e suficient să-mi ardă visul 
când mă voi trezi din ultima moarte 
 

din spectrul păcatului ascuns  
în ghimpele perfecțiunii  
un miraj răcoros mă lasă iarăși viu 
într-o incertitudine tandră  
 
spectru #3 
 

mi-e plânsul tot mai crud 
în amintirea aripilor fluturilor de mai 
ce mi-au lăsat în suflet 
galbenul pal 
un evantai zbătându-se să facă vânt gândurilor 
când roua înmugurește 
pe obrazul bujorilor târzii 
 

și stau diminețile pustiit în lumină  
nemișcat 
de parcă aș prinde rădăcini adânci 
până în inima pietrei 
să-i sorb tăcerea 
 

respir singurătate  
în galbenul jertfit în flori 
și scâncete ascete de frunză 
atârn în același păcat și mă forțez să visez ceva 
de parcă n-ar mai fi nopți între zile  
 
poem spectral 
 

sunt doar o rană vie 
ținută deschisă prin cuvinte 
trăiesc în spațiul crud  
umbrit doar de rugăciuni fără ecou 
 

un galben tardiv născut din uitarea soarelui 
îmi apasă melancolia pe umărul stâng 
doare -  
mi-am spus eu 
ruinele aprinse din voi 

 

mă defineau 
drept o față  
întoarsă cu ochii către sufletul ars 
 

am simțit ploaia  
cum îmi hrănește urletul 
sfredelitor  
 

și mă zbat atârnând într-un fir păcătos de lumină 
zicându-i unei frunze adânci  
cum aș putea oare 
să-mpart un cuvânt plin 
unui infinit gol 
ce mă îneacă  
 

deocamdată  
 

deocamdată nu se întâmplă nimic deosebit 
bolile unora au devenit o sursă de existență pentru 
ceilalți 
vin întrebări tot mai cutremurătoare 
dar timpul le prăbușește instantaneu  
să nu rămânem personaje în haine de cerșetorie 
 

vreau să vorbesc despre disfuncția întunericului 
nu știu ce s-a întâmplat 
că noaptea visez numai anomalii 
și nici visele nu mai funcționează cum trebuie 
 

mai am răbdare cât să îmi mișc umbra jilavă 
printre crestăturile vieții 
soarele pune o parafă decisivă peste zi 
opresc curgerea vremii timp de o rugăciune zisă la 
repezeală e dimineață  
și praful mă acoperă iar într-o lumină îmbâcsită  
 

mă repet cumplit în fiecare zi 
ca o sinestezie dulce-ucigătoare îmbrăcată  
în sunete de ambulanță 
deocamdată deocamdată  
 

stare 
 

un soc înflorit pe o cărare albă  
e drumul acestor zile 
cu capete de umbre tăiate ce-ascultă  
doar gândul 
 

mai departe în trupul unei insecte 
ard un cuvânt 
și-aud țipete dintr-o colonie de furnici  
iar mâna se lasă înfrântă 
fără contur și fără pix 
mă pedepsesc încă de la începutul vieții 
să scriu poeme în aer cu dalta 
 

și de fiecare dată  
când zămislesc câte un poem placid 
în aerul acesta oțelit ca răsuflarea morții de mâine 
spaima vântului 
îmi soarbe zarea 
cu poem cu tot 
 

rămân fără senin  
trec peste pagini nescrise în vânt  
suspendat în grozăvia unui vis scăpat 
în vacarmul acestei lumi nedefinite  
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       Adi G. SECARĂ 
 

Pe un nou drum, poate pe urmele de aer  

ale păsării cu cioc de rubin 
 

Încercând și reușind în bună măsură o desprindere 
de interesantul trecut liric, asupra căruia am mai avut câte 
ceva de spus altădată, Valentina Balaban propune 
cititorului însetat de frumos și de avatarurile acestuia o altă 
cale, dând unui anume abstract și unui anume ermetism o 
notă autentică. 

Vestală a unui misterios templu, de la primul poem 
își recunoaște dăruirea, fără îndoială: „Mă las atinsă de-un 
har/ ce mă aprinde…/ Pe noi drumuri, taine ce mă cuprind,/ 
în caruselul gândului, plăsmuiri…/ ţâşnesc din călimara cu 
lacrimi/ lumini licărind…/ Aprind pană nouă scrisului,/ pe 
aleea Căii Lactee.” 

Titlul manuscrisului, „Taină săgetând rubin” ne 
trimite cu gândul la ultimul poem al regretatului Nicolae 
Labiș, „Pasărea cu cioc de rubin”. Și poeții sunt, de ce nu, 
întotdeauna, preoți ai Poeziei înaintașilor lor, cântându-le 
pomenirea, și pentru că, nu-i așa, cărțile se nasc din cărți. 
Poate involuntar, urmașii încearcă să-i răzbune frumos pe 
cei care, într-un fel, nu au avut noroc. Desigur, stilistic, 
poate Valentina Balaban nu are prea multe în comun cu 
poetul născut la Mălini, dar hermeneutica găsește uneori 
astfel de legături surprinzătoare! Poate mult mai aproape 
de adevăr am fi, dacă este să căutăm asemănări, păstrând 
proporțiile, să ne gândim la un Ion Barbu sau un Cezar 
Ivănescu sau, ca să ne raportăm la spațiul brăileano-
gălățean, la cele două quasi-eretice recente cărți ale 
profesorului de matematică Ioan Toderiță ori la Valeriu 
Valegvi, ca să nu zicem și de brăileanca Adelina Pop: 
„Dorm.../ Muza se leagănă-n cord/ caută…/ O mantră mi-
ngână şi bate/ la uşi cu trei chei ruginite./ Pe Crucea 
Luminii aşteaptă;/ pecete de mir…/ Suvenir?…/ Trezită-n 
delir, fire nouă/ cu ochii în roua zorilor,/ mă-ncepe o cale 
nestinsă./ Deschid patru uşi cu trei chei/ din rugul de 
cruce,/ mă duce…/ Dorm?...” 

Cert este că nu, poeta nu doarme, chiar este sur-
prinzătoare prin tensiunea textelor, însetate de o certitu-
dine a sacrului, implicit a magicului, dacă nu de una 
metafizică: „Poteci peste punţile şubrezite,/ trăiri rătăcite în 
neguri oftate,/ târâte pe colbul zidirii,/ tot urlă…/ E fiara ce-
nvârteşte Karma./ Magul veacurilor/ corijează spre trecere/ 
nota la purtare/ cu media gândului nestins/ de lacrimi…” 

Am ales să citez în întregime primele trei poeme 
pentru o mai optimă intrare în atmosferă și se observă cum 
totul stă sub semnul unui Foc de Lumină, care nu arde 
decât sufletul celui care nu și l-a pierdut încă. Este un 
îndemn la un anume ritual, și nu degeaba mai târziu, în 
poemul „Până când...”, se amintește de un ritual al Luminii. 
Încercarea dramatică de esențializare, de situare a sinelui  
 

 

vizavi de adevărata ființă, duce la o anumită nestin-
gere (poate nici lacrimile Cerului nu o pot face!), 
ceea ce se observă imediat, forța neologismului 
nefiind stridentă: „Valenţe elucidate în prezenţe,/ 
Aparenţe prin clipe jucate,/ piscuri atinse, arzând,/ 
luminând, umbrind, unduind…” 

Este, desigur, un anume ludic, pe care l-am 
mai subliniat, care se bazează pe un onirism 
„rezonabil”, care nu are forța suprarealismului deja 
consacrat, poate dintr-o prea mare temere de ceea 
ce vor putea zice eventualii critici. 

Dar aș putea afirma aproape fără greșeală 
că Valentina Balaban este o bachelardiană aproape 
incurabilă (cu toate inserțiile mitologice!), dacă va 
continua așa, precum în poemul care urmează, 
intitulat „Stelarii visului”: „Hotarele materiei însămân-
ţate/ prin amnarul iubirii.../ Cupidon timpului săge-
tează,/ perpetuând Roza Vântului/ în colbul crucilor/ 
povestea erelor./ Din ape către munţi ţâşnesc/ 
Stelarii visului,/ pe orbitele văzutelor prezente/ spre 
Tine...” 

Desigur, este un drum abrupt, care 
presupune un cititor care acceptă riscurile unei 
prăbușiri în comoditate (din partea sa, a cititorului), 
dar pierderile vor fi ale sale, dacă nu va accepta să 
vadă cum Semănătorul aruncă plin de dărnicie 
cuvintele, cum acesta „vibrează-n oglinzile firii 
eterne/ dintr-un bob”, cum „clepsidrele se-ntorc din 
ecou în ecou”, dacă nu va auzi Lupul Alb, trâmbița 
norilor prin labirintul ursitoarelor sau cum ticăie suflul 
Zorilor, dacă nu va observa „candoarea făcutelor 
prin aripile dorului”. 

Există o anume ispită blagiană, a păstrării 
tainelor (ca modele V. Balaban și-i asumă, aici, în 
acest volum, pe Bacovia, Eminescu, deși, stilistic, 
aici, nu le este îndatorată): „Din astral, informaţii 
schimbă destinul,/ inovează clipele, spre ferestrele 
muzelor/ pe puntea prezentului, angelice cioburi,/ 
enigme astrale prin noi…” (poemul „Cu voi”), este un 
anume „du-te, vino”, versurile par a fi o incantație a 
Sacrului certitudinii și, influențat de lirica populară 
sau nu, de fragmente pre-scocratice sau nu, poate 
apărea un vers cutremurător precum „lăuntric e Totul 
şi Totu-i şuvoi.” 

Când am amintit numele lui Ioan Toderiță, 
mă gândeam la „Ereziile mirării” și sunt câteva texte 
care iau tangența revoltei existențialiste în serios: 
„Creatorul unelteşte,/ deformează zodiile,/ prin 
cioburi extinse/ fiinţând prezentului/ Rug.” (chiar 
poemul „Rug”!). Dovada că poeta se mai și joacă și 
cu cititorii, nu numai cu propriul ego, deloc 
supradimensionat, ci realist ( dincolo de „palma 
itinerariilor către noi”; la un moment dat se scrie 
frumos omarkhayamic despre anularea „ego-ului din 
Ulcica străbunilor, olăriţi de Timp”), este poemul 
„Descifrați?”: „Cifraţii jocului cu ecuaţii necunoscute,/ 
incifraţii scripturii apostolilor,/ descifraţi de un jude 
printr-un număr de aur,/ înclinând balanţa unui gâde, 
ce în hohote râde,/ speculând deraieri eretice spre 
focuri profetice/ prin jocul mulţimilor permutate de 
timp/ într-un puzzle teatral socotit pe-un egal/ din 
zero, pornind matriţa vântului revoltat/ pentru a dez- 

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

bina frăţiile...” 
Dincolo de acest joc al ereziei, rămâne o credință 

care dictează: „Decăzuţii triunghiului, evadaţi din cuie,/ 
scot spinii pictaţi pe rugi sângerânde/ către Tatăl Nostru, 
Cel ce spală nevoi,/ prin şuvoaie de ploi...”, iar Aleea 
Golgotelor există în geografia sentimentală a scriitoarei. 
Bref, de pe „esplanada văzutelor”, Valentina Balaban ne 
încântă cu buna nemăsură a celor nevăzute, care se 
oglindesc prin munca, nevăzută și ea, a poetei/poetului, 
în cuvinte care pot fi și necuvinte, când harul, amintit în 
primul poem, atinge! 

Este și o hărțuire a clipei (unul dintre cele mai 
interesante poeme se intitulează „Hărțuind clipa”, putând 
fi și o altă variantă de titlu pentru carte, deși spiritul de 
harță nu este chiar o caracteristică definitorie, dar sună 
bine!), a Clipei care are uneori cioc de rubin și poate fi și 
o provocare la o vânătoare, precum aceea a mistrețului 
având colți de argint! 

Cartea este o pecete, deloc patetică, deși se 
spune despre „plânsete”, este un ort bun la marea 
judecată de apoi a literaturii: „Crusta neantului se sparge 
în paşii/ punţilor rostite spre piscurile/ răsfrânte în nourii 
lăcrimaţi./ Din sărutul serilor, un Brutus/ aduce mirarea în 
seva ce susură/ veacul, sângerând tăcerile ce ară...” 

Brutusul nu este însă Valentina Balaban, în 
această luptă pentru poezie de la Philippi (unde Brutus 
este învins, dar orașul este și primul oraș european 
creștinat!)! Un final de poem precum acesta („Spre 
efecte”) este o mărturie a faptului că viața poeziei merge 
înainte, indiferent de aparența masacrelor istoriei: 
„Deşertăciunile vibrează,/ în fâlfâitul fluturelui, săgetat de 
Cupidon.” 

Este vorba și despre „veșnicia noului”, și de 
„duelul apelor din creaţii bumerang”, „clipe contorsionate 
în artificiile gândului”, „supernova destinelor ce vântură/ 
algele, hrănind rugul monitorizat al/ întrupărilor…”, „un 
eden ferecat într-un fruct”, „trilul cucuvelei” care „anunţă 
fazele neştiutului”... 

Da, ținând cont de parcursul literar al Valentinei 
Balaban, care a plecat de la literatură pentru copii (deloc 
facilă, însă!) și a ajuns la această tainică săgetare de 
rubin, Neștiutul se anunță un zeu favorabil liricii sale, 
maturizate, dar care poate încă să ofere plăcute surprize 
în continuare! 

Este... „Șansa curcubeului” (alt titlu de poem!) 
care se ascunde în orice om care mai crede în forța 
poeziei de face lumea mai frumoasă, chiar dacă nu mai 
putem fi siguri dacă, atunci când va salva lumea, 
Frumusețea va salva și Omul! 

Un dor orb, care poate odată se numea Homer, îi 
poate fi călăuză în acest multivers de care este 
conștientă! Nu este puțin lucru să semnezi „coregrafia 
polilor”! Și nici să șoptești „taina Elfilor, fredonând/ notele 
curcubeului peste Oceanul/ privirilor crepusculare”! 

Cu o eleganță aparte, Valentina Balaban chiar a 
dezlănțuit Lumina prin întunericul încercărilor! Împreună 
cu domnia sa, pe un catwalk quasi-metafizic, putem cu 
toții admira „rochiile ielelor”, deoarece, nu-i așa, precum 
altădată un Camil Petrescu, cu siguranță și poeta a văzut 
cândva jocul ielelor... Dar și-a păstrat ghidușia unei 
anumite detașări („Şi sunt... şi sunt... până unde sunt?.../ 
Un Sine ghiduş cuprins de pământ...”) care o apără de  
 

 

acele bumeranguri atât de periculoase în poezie, care 
o face să aprecieze în continuare „gânguritul primă-
verii” (titlul de poem dinspre finalul volumului), deși, 
cum am mai spus, mereu există pericole... critice (nu 
numai de la Wedekind citire) când este vorba de orice 
„deșteptare a primăverii”! 

Sonetul dedicat tatălui deschide o altă poartă 
hermeneutică, deloc oedipiană, dar care face legătura 
cu textele sale mai vechi, ca și „Grădina Maicii”! Sunt 
poeme emoționante, care-l scot poate pe cititor dintr-o 
anumită „vrajă” a scanării abstracte a Ființei, întorcân-
du-l la „taina firilor” umane, atât de umane... 

Rubinul se rostogolește a taină, „Cod roşu de 
lume nouă”! 


 

 

 

 

 
 

 



    Boem@  (106)  12/2017 13 

                                                                                                                   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

Dan Drăgoi şi interogaţia fascinaţiei poetice 
(Dan Drăgoi – „Picături de rouă”, Editura Tipo 

Moldova, 2017) 
 

Aflat evident sub presiunea existenţialismului 
poetul Dan Drăgoi scrie cu naturaleţe dezarmantă despre 
tot şi toate, depăşind cu uşurinţă toate tensiunile aventurii 
sale poetice. 

Dan Drăgoi îşi supune scriitura unui vădit echilibru 
în care elementele creaţiei pot fi percepute ca frumuseţe 
în sine a unor imagini desprinse dintr-un întreg armonios. 

Un filtru cognitiv veghează asupra texturii 
poemelor, iar el alege astfel să-şi exprime deschis 
atitudinea eului aflat în faţa acestui existent, efortul de 
iluzionare fiind uşor decriptabil. 

Ca o adevărată deschidere a ochiului interior sunt 
paşii făcuţi de el înspre cunoaştere şi recunoaştere, o cale 
prin care alege ca procesul de convenţionalizare a 
limbajului poetic să devină motiv în sine pentru a putea să 
contureze o poetică a consecinţelor şi stărilor acestui eu. 

Simplul discurs este marcat de astfel de mutaţii şi 
reacţii în planul ideilor şi al limbajului creaţiei sale lirice, 
autorul doar asumându-şi o anume libertate din desprin-
derea de enunţul prozodic tradiţional, dar nu tradiţionalist. 

Volumul „Picături de rouă” e girat de Dumitru 
Augustin Doman, iar acesta vede-n poezia lui Dan Drăgoi 
„un paradis regăsit”, prefaţa sa dând greutate şi 
(i)luminând scriitura acestuia. 

Un îndemn la lectură şi o adevărată poveste de 
viaţă, o vizibilă trecere de la versul clasic înspre expre-
sionism spun eu, deşi Doman se fereşte să sublinieze 
asta. 

Poemele lui sunt scurte, reduse la esenţe, con-
centrate, aproape cât o fulguraţie de gând uneori, multa 
încărcătură filosofică apăsând pe imagine, definind o 
poveste  a trecerii prin lume şi viaţă. 

Marile teme poetice sunt aceleaşi pentru Dan Dră-
goi, timpul tăcerii sale marcând dorinţa de esenţializare, 
iar din ele nu lipsesc ilustrarea morţii, sublinierea iubirii, 
reflecţia pe marginea vieţii, raportarea la divinitate, etc  

„Da, Doamne, trec hotarul iar la Tine,/Ascuns în 
flori, petale sau stamine./Eu sunt un nor într-un decor cu 
îngeri,/Când sub coroana grea de spini Tu sângeri” (Hota-
rul), sau: „Mai dă-mi lumină, Doamne, din cea eternita-
te!/Şi-adună-mă din cioburi în ora renăscută./Alerg azi prin 
frunzişul ce freamătul străbate,/când îngeri dorm în stânca 
misterului, tăcută.” (Ora renăscută). 

Urmărind forma poetul cade pradă uneori 
versificaţiei, iar accentele dure în mijloc de vers nu numai 
că trădează indiscutabila intervenţie cerebrală în text, dar 
şi îngreunează redarea acestuia din punct de vedere 
fonetic. 

Apar versuri inegale, loc şi context în care poetul 
devine tributar ideii iniţiale şi nu iniţiatice, această uşoară 

reveniri în forţă în lumea de vârf a literaturii. 
Dan Drăgoi preferă-n astfel de pagini o inexplicabilă 
solemnitate a comunicării stărilor sale sufleteşti, iar 
distanţarea aceasta de cititor îngreunează receptarea 
emoţiei strecurate în vers, enunţurile echilibrate cumva cu 

 
 
superficialitate (ne)justificând decât în parte dorinţa 
unei reveniri în forţă în lumea de vârf a literaturii. 

Dan Drăgoi preferă-n astfel de pagini o 
inexplicabilă solemnitate a comunicării stărilor sale 
sufleteşti, iar distanţarea aceasta de cititor îngreu-
nează receptarea emoţiei strecurate în vers, enun-
ţurile echilibrate cumva cu un limbaj ridicat la un 
anume grad de incantaţie cu vădite tendinţe cere-
monioase trădând intervenţia sa cerebrală în text, 
imixtiunea nu întotdeauna fericită în actul inspirativ. 

Aici devin particularităţi evidente divagaţia 
şi digresiunea lirică, iar prin lărgirea ariei de 
contraste limbajul său aparent comun şi familiar 
devine propriu unei poezii însufleţite tocmai de 
această susţinută interogaţie poetică. 

Ales în limitele cunoaşterii poetice acest 
limbaj generează un climat liric încărcat afectiv, ide-
ile şi sentimentele sale desprinse din largul exis-
tenţei cotidiene permiţându-i poetului să împrumute 
tonuri grave, să particularizeze, să împingă spre 
absolut stări, emoţii şi trăiri altfel banale. 

Ei bine, tocmai din aceste „exagerări 
poetice” capătă forţă şi substanţă scriitura sa, iar 
din această interogaţie existenţială se întrezăresc 
tendinţe de calm, versul menţinându-şi nealterată 
starea lirică vibrantă. 

La Dan Drăgoi realul este prelucrat în 
spiritul unei modernităţi ponderate, el făcând la tot 
pasul dovada unei măiestrii poetice care aminteşte 
de îndelunga trudă a bijutierului şlefuitor, tăieturile 
sale în vers având precizia unui chirurg. 

Aceste adevărate disecţii în imagine dau 
forţă şi acurateţe scriiturii sale, toate stampele 
poetice odată adunate împreună formând un  

(continuare în pag. 26) 
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nu mă mai calmează. Vreau să cer sprijinul sfântului 
zilei, dar în calendar găsesc cinci mucenici al căror 
nume nici nu le pot rosti: Achindin, Pigasie, Aftonie, 
Elpidifor şi Anempodist! 
 Este şedinţă la bloc: o ţigănie de mahala. 
Sunt criticat, întrucât dintre cei peste 100 de locatari, 
doar eu plătesc un loc de parcare, dar acela este 
mai mult liber, drept care este ocupat la miez de 
noapte de un tupeist, astfel că atunci când sosesc 
acasă, târziu, deşi am loc rezervat de ADP 2 contra 
cost (sin-gu-rul din tot imobilul) n-am unde parca! 
Uneori chem poliţia (locală) care vine a doua zi 
(dacă vine) şi ridică din umeri( dacă ridică). 
 

Vineri, 3 noiembrie 2017 
 Pare bine, deşi e foarte frig. Frig ud şi 
gălbejit, cu picuri de frunze muribunde. 

S-au născut Benvenuto Cellini şi Andre 
Malraux, şi s-au stins Georg Trakl, Karel Capek şi 
Henri Matisse,  

Azi e Ziua Vânătorilor de Munte. Munţi (fără 
păduri) mai avem, dar vânătorii de munte au cam 
dispărut. Tot mai multe cazărmi devin puşcării! 
 Trimit două texte (bucăţi din autointerviu) la 
Vatra Veche şi la Constelaţii diamantine. Completez 
fişierele active cu texte de parc-aş turna apă în 
vasele din Caana Galileii pentru a fi prefăcută în vin. 
 Fac şi câţiva paşi în zonă. Pornesc motorul 
maşinii cu care vreau să evadez mâine la ţară.  
 Nu-s mulţumit de lucrarea de la baie, dar nici 
n-am altă soluţie decât să mă stresez şi să fluier a 
pagubă după bani. Meşterii mari, calfe şi zidari, 
doctori, capşunari sunt pe meridianele lumii. La noi 
au rămas paralelele goale! 
 Trimit invitaţii către cei ce cred c-ar trebui să 
fie prezenţi la lansare triplă pe 16 noiembrie, din 
cadrul ediţiei a XXI-a, a Salonului de carte civică, 
juridică şi poliţistă organizat de MAI. 
 

Sâmbătă, 4 noiembrie 2017 
 Matinaliadă cu preparative de evadare la 
ţară. E ceaţă şi răcoare. Sper să reuşesc. Albena 
Opelină (Corsa) a răspuns la prima cheie. Drumul a 
fost ok. L-am ţinut drept până la Priboieni, unde am 
pus anvelopele de iarnă şi le-am lăsat la iernat pe 
cele de vară. Am luat şi ceva simboluri de toamnă 
destinate burţii de la amicul cu nume de floare gata 
de drum, am făcut un popas la Topoloveni pentru a 
completa necesarul şi, via cimitirul Călugăriţa unde 
se află sătenii de sub sat, am ajuns în Valea Seacă. 
Fiecare la locul lui natal. Mama mea mai respiră, 
mama soţiei e acum ... sora cea mare.  
 Am tors nostalgii, am constatat că ţuica din 
pod s-a epuizat (bănuitul principal, sora mea!) am 
mers pe Valea Cursei şi am tors alte nostalgii de 
rugină vegetală, am revenit nervos până la 
Dumnezeu fiindcă un vecin pe care l-am tocmit să-mi 
taie pomii uscaţi, a tăiat pe cei verzi, ca să nu-şi 
strice drujba! M-am abţinut să nu-l ucid, de teamă 
că-ncheiam aici acest jurnal. Când vecina (handi-
capată) pe care am lăsat-o să supravegheze lucra-
rea mi-a spus să nu mă mai supăr că merii tăiaţi  

(continuare în pag. 15) 

 
 

 

Nicolae ROTARU 
 

NOTE DE TRECERE 

(Jurnalul intim al lui NICOLAE ROTARU) 

 

NOIEMBRIE 2017 
Miercuri, 1 noiembrie 2017 

 Noiembriada se declanşează ciugulindu-mi din 
existenţa terestră încă un dram de sănătate şi aducându-
mi în trup alt bagaj de neputinţe. Azi, după creierul cu o 
singură circumvoluţie a unui agent de poliţie de la Buftea, 
ar fi trebuit să se-ncheie suspendarea de permis de con-
ducere. S-a produs cu două luni mai devreme, prin exa-
men. Ce folos: maşina nu mai porneşte! Mă resemnez, 
fiindcă Mihai Viteazul, care azi, la 1599, după victoria de la 
Şelimbăr, a intrat triumfal şi  doar cu un cal (breaz!) putere 
în Alba Iulia. Notez că este Ziua Morţilor şi Sărbătoarea 
Tuturor Sfinţilor, iar numai la noi e Ziua Radioului Naţional. 
Pentru cei care se hrănesc cu golgoaze este consemnată  
Ziua Internaţională a Vegetarianismului. Deci, vorba cuiva, 
nu mâncăm decât carne de vită, de oaie şi de capră, care-
s ierbivore! Eu am gustat: salam cu şuncă, şniţel de cur-
can, caşcaval afumat, brânză dulce, măsline verzi şi buline 
matinale. 
 Mi-au cana cu cafea şi trec la butoane, unde no-
tez: azi s-au născut Lascăr Catargiu, Nicolas Boileau, Sal-
vatore Adamo ş-au murit Mihaela Runceanu, Dale Carne-
gie, Ezra Pound. 
 A apărut ediţia 13 a revistei ADER la România, 
unde se află şi invitaţia mea la lansarea din 16 noiembrie, 
în cadrul Salonului de carte al MAI. 
 Dau o fugă-n peisaj. Piaţa Obor este romantică. 
Strigăte, zarzavaturi, teascuri şi must, fructe, brânzeturi, 
pastramă, arome, mici, covrigi, şuţi, cerşetori, tarabagii. 
Cumpăr ochelari şi-nghit în sec la celelalte. 
 Revin în stres şi hărmălaie la bloc. Nu pot dormi, 
nu pot scrie, nu pot citi. Cade şi curentul electric. Plec la 
plimbare. De la ţară – jale. De la facebook – năbădăi. 
 

Joi, 2 noiembrie 2017 
 Ziua se naşte uşor şi e luminoasă, dar eu sunt 
foarte chinuit de nesomn şi dureri de cap. Şi va fi o zi 
(dacă va fi) cu aglomerări nemaipomenite. 

Până una-alta să notez: născuţii sunt Cincinat 
Pavelescu, Dimitrie Paciurea, Luchino Visconti, Burt 
Lancaster şi nobeliatul Odysseas Elytis, iar morţii sunt: 
Anton Pann şi George Bernard Shaw. 

Vin la rând: programul de la Salonul de carte al 
MAI, unde miercuri şi joi sunt piua-ntâi; pornirea maşinii cu 
curent furnizat de un vecin a cărei zi e azi, drept care-i ofer 
o sticlă de vin vechi şi străinez, după care fac un drum la 
Voluntari şi un plin cu motorină, contra 250 de lei; vecinul 
inundat, cu care merg să cumpăr o nouă cabină de duş (îi 
dau o sticlă de ţuică pentru asta), pe care doi instalatori ai 
lui, mi-o instalează, dar mi-o lasă neterminată, deşi 
afacerea m-a costat 1000 de lei; merg la cercul de la ex-
Lumina unde am puţini cursanţi, dar îmi ţin cursul; de la 
ţară veştile sunt tot negre, de la Radu care-i la Buşteni, 
telefonul este tot aiuristic, de la editor nu primesc nici o 
veste; 

Nurofenul şi algocalminul nu-şi mai fac efectul 
asupra cefaleei mele enervante. Nici măcar facebook-ul  
 



    Boem@  (106)  12/2017 15 

                                                                                                                     
  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 14) 
 

cresc din nou, iar când eu i-am spus că şi de-ar fi aşa, nu 
mai trăiesc eu să mănânc fructe din acei puieţi, ea a 
continuat: şi aşa, s-au stricat merele pe jos că nu le-aţi 
adunat să le mâncaţi! Atunci m-am calmat. Tâmpiţii nu 
merită să moară. Ei trebuie ajutaţi să sufere. 
 M-am închis în camera unde m-a întâmpinat un 
liliac captiv, am făcut focul şi am consemnat că născuţii 
zilei sunt Barbu Ştirbey, Lucreţiu Pătrăşcanu, Ion 
Vasilescu şi Traian Băsescu, iar morţii acesteia: Tudor 
Muşatescu şi Gabriel Faure. Am mai citit o proză de 
Alecu Ivan Ghilia şi am scris câteva poeme lacrimogene. 
Mama urlă ca-n gură de şarpe, are vedenii, audenii şi 
manifestări stranii. Mă gândesc cu groază la momentul 
tăcerii. 
 Mă străduiesc să adorm şi mai ales să dorm. 
Soba e fierbinte, dar odaia e rece. S-au trezit din letargie 
vietăţile. Parcă locuiesc într-un stup. Totul bâzâie. 
 

Duminică, 5 noiembrie 2017 
 Trezire pe plai natal după o noapte de coşmar. E 
frig. Mă tem pentru Albena Opelină,  care are geamurile 
ude. Fac câteva poze selfie.  
 Gust o-nghiţitură de lapte şi un coltuc de pâine. O 
forţez şi pe muribunda urlătoare să-nghită ceva. Vine şi 
liota de pe vale. Alt prilej de stres, mofturi, acuze pe care 
nu ştiu de ce şi cât o să le mai tolerez. 
 Mă pregătesc de plecare. Am noroc. Motorul se 
lasă înduplecat s-o ia din loc. La revedere, Vale Seacă! 
Rulez bine. E soare. De la Titu-ncolo se mohorăşte 
vremea. Opresc pe la curţi, de unde cumpăr varză, 
ceapă, cartofi, dovleci turceşti, ţelină, conopidă, morcovi. 
Că-s ecologici şi mai ieftini, motivează Zoe. 
 Până la Voluntari (alt loc de staţie de unde am 
luat-o pe consoartă şi-am trecut-o calea ferată, în 
Bucureştii de altădată!) mai e un pas. Îl fac cu brio. Apare 
din nou soarele. E o melancolie lugubră. Ajung, în fine, 
acasă, găsesc locul de parcare liber, descarc şi car cu 
greu cele aduse: zarzavat, fructe, conserve, sticle cu apă 
de izvor şi băutură de... obligaţii. 
 Zoe vrea, brusc,  să facă varză cu mici. Dacă toc 
eu materia primă, cât timp ea merge după mititei. Purced 
la acea îndeletnicire. Aranjez şi o parte din marfă, după 
care trec la masa mea de lucru. Consemnez născuţii zilei:  
Mihail Sadoveanu, Mihai Sin, Vivien Leigh, şi morţii 
Adrian Păunescu, Radu G. Ţeposu, Iancu C. Vissarion, 
James Maxwell, Maurice Utrillo. 
 Aduc la zi postările facebook şi scriu, pentru 
Certitudinea  „Cronica furiosului”, care are următorul 
conţinut: (Trăiri) „Trăim într-o continuă stare de optimism 
curajos ca-n zicerea-îndemn adresată de mai marele 
casei-curţii (Porţii!) adresată găinii sortite sacrificiului 
(poate fi şi cobai, dacă nu avem oare: găină, curcă, raţă, 
bibilică sau gâscă) în maniera: „Curaj, că te tai!” 
 Trăim într-o incertitudine temporală (de azi pe 
mâine) ca-ntr-o aşezare fragilă de popice la capătul unei 
piste de bowling, sugerată de zicerea-espectanţă în faţa 
rostogolului bilei aruncate de jucătorul plătitor: „Pe mine 
mă loveşte!” 
 Trăim (dacă asta se cheamă trai!) într-o con-
stantă improvizaţie managerială (schemă tactică stabilită 
de antrenori etranjeri, dar finalizată de jucători autohtoni 
mediocri şi adepţi ai măsluirii de dragul arginţilor mituirii) 

 

 

numită program de guvernare, ce vizează mai binele 
casei nevoiaşului şi mai multului în buzunarul rânda-
şului! 
 Trăim (’tu-i sufletul – ori suflengherul, cum în-
jurau ţăranii mei văliseceni! – ei de viaţă amară!) într-o 
incredibilă epocă, într-o nemaipomenită ţară euro-
atlantică, într-un habitat frământat de dihonie, discor-
die şi dezbinare fără precedent, unde la loc de virtute 
se situează delaţiunea, corupţia, delincvenţa, furti-
şagul, puturoşenia, sfertodoctismul, necurăţenia. 
 Trăim (foşti legumicultori în Grădina Maicii 
Domnului conduşi cu pricepere şi osârdie din Micul 
Paris) într-un iad sau junglă a fărădelegii şi liberului 
arbitru, pricepuţi la lăudăroşenia fudulă şi la iuţeala de 
mână, gata oricând să urmăm pildele de inşi fără nici 
un Dumnezeu ale aleşilor noştri, coordonaţi cu sârg 
global şi democraţie multilateral dezvoltată de sforarii 
îndelungului exerciţiu al profesionalismului capitalist, 
care oferă, contra profit maxim, asistenţă şi implicare 
în valorificarea către ei a patrimoniului (mai ieri) al 
nostru: de la aur galben, negru şi verde la cupru, 
uraniu şi gaze naturale.  
 Trăim, vedem, pricepem, icnim, blestemăm, 
răbdăm şi ne pipăim sau ciupim de mâini, dimineaţa, 
când auzim cum se bat şoarecii (alţi cobai!) în burţile 
flămânde, să ne-ncredinţăm că suntem încă vii! Şi că 
avem, iată, şi trăiri. Pe care le şi invocăm şi le spunem 
după convingerea existenţei certe a libertăţii de 
expresie, în tandem cu incerta libertate de după 
aceasta a celui care a practicat-o!”  
 Restul duminicii se scurge în post (de creator) 
şi rugăciune (de a nu mă durea capul) fiindcă am 
mâncat varză călită cu mici şi am băut un pahar de vin 
negru. 
 Mai umblu brambura pe internet şi dau 
extravaganţele la ralanti, pentru a încheia ziua 
sărbătoreşte.  
 Bucureştii şi oraşele emblematice (mai ales 
Timişoara soroşistă) sunt în vâlvătăi, flăcări, vâlvori 
protestantiste. Majoritatea rezistacilor nu ştiu ce vor, 
dar strigă adverbe de loc precum cunoscutul Jos!  
 

(va urma) 
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timpul se-opreşte prin iarba nopţii,  
suave cântări  
par să se-audă din templul zeiţei Demeter. 
 

– De ce eşti trist, de ce te temi? te-ntreb,  
– De moarte, de clepsidra 
în care suntem închişi! îmi şopteşti. 
 

Un parfum sublim  
îţi ameţeşte sângele prin pleoape,  
priveşti un zâmbet răsfrânt,  
respiri mirajul iubirii 
– o emoţie până la cer şi dorul primordial –, 
simţi cum un zid al uitarii se prăbuşeşte,  
simţi cum viscolul scormoneşte prin sângele tău.  
 

Plângi, asculţi cântecul,  
n-ai vrea ca melodia să se termine... de parcă  
ar fi venit acum toamna sau primăvara,  
un alizeu printre roşul-galbenul-verdele frunzelor  
nedesprinse din mâinile copacilor,  
albastrul gândului unui nou cer şi noi, două 
oglinzi. 
 
A te supune mereu dorinţelor, noilor dorinţe!  
Ştii că nu poţi să rupi petala unei flori  
fără să deranjezi undeva o stea... 
 
 
Tu... Eu 
 
Alunecăm ca două iluzii, 
suntem în acelaşi gând şi nu ne vedem, 
traversăm aceeaşi undă scăldată-n câmpiile din 
vis 
şi flăcările ei în faţa noastră se înalţă.... 
 
Dincolo de tânguirea trestiilor, dincolo de pietre, 
doar forţa singurătăţii în mireasma vântului şi-a 
ierbii... 
 
Uşor ţi-e numele, ca briza mării. 
Totul începe cu marea, acea sălbatică mare, 
Calmă, dar în adâncuri de nestăvilit! 
Un ţărm de mare de care valurile 
se sparg în mii de bucăţi-destin! 
 
Ştiu că dacă mi-ai strânge mâna ai fi fericit. 
Ştii că dacă te-aş zări aş plânge... 
 
Tu... Eu, 
poem nocturn plutind într-un vis, 
fără a şti cum lacrima mea te-ar reda întreg, 
iar moartea ar mirosi a salcie, 
mereu prea devreme, 
mereu prea târziu... 

 


 

 

       Irina Lucia MIHALCA 
 

Printre nori de cuvinte, ploaia a înflorit tăcerile 
 

În ziua acelui straniu reflux, 
dansând foarte aproape de moarte, 
au plecat zeii. 
 

Capetele lor devin tot mai mici, 
două puncte la orizont,  
o boare de tăcere, 
o zbatere, abia perceptibilă, de apă. 
În urma lor, marea redevine lină, 
închizându-se deasupra. 
Retrase, apele au oprit vântul  
într-un timp încremenit. 
Dezlegând moartea de viaţă, 
în ultima noapte, 
marea păstrează sărutul  
şi morţii  
unui trecut tot mai îndepărtat. 
 

Peste mări,  
un albatros rătăcit purtat de valuri... 
 

Cu gust de ceaţă, 
o împletire între tristeţe şi soare 
respiră ritmuri mareice. 
Câinele negru muşcă adânc, 
încă puţin şi-i devorează inima. 
 

Ploaia a înflorit tăcerile celor două fluvii: 
- dor şi cuvânt -  
în aer, printre nori de cuvinte, 
zborul pierdut al unui fluture... 
 

Sufletul-copil  
amestecă în pumni culori de foc  
şi sunete de lumină, 
la o margine de stea îşi înalţă iubirea. 
 

Mâine va ajunge la fântâna visată! 
 
Spre Efes de la Troia pornim 
 

În jurnalul călătoriei, pe drumul vieţii, 
într-un poem liber, e desenat un nou decor...  
 

Pornim spre Efes de la Troia,  
pe drumul fără de întoarcere pornim. 
Furtuni de nisip trec pe lângă noi,  
un înger de zăpadă ne însoţeşte,  
doar piatra cerului, încrustată în inelul tău,  
ne luminează drumul.  
 

În trecere, macii înroşesc dealurile din Pergam, 
ne semnalizează umbrele regilor attalizi ce bântuie, 
fără odihnă, printre coloanele din evantaiul acropolei.  
 

În seara înflorită, în amfiteatru întinzi cortul,  
în zbor, o pasăre sparge tăcerea... departe, în zare,  
sclipesc luminile corăbiilor  
ce-şi poartă încărcătura pe apele Egeei, 
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Lică BARBU 

 

,,Moşulică” 

 
Se apropiau sărbătorile de iarnă. Dom’ Profesor, 

un pensionar care locuia într-o garsonieră la etajul zece, 
umblând prin casă, se tot frământa cum se va descurca 
cu cheltuielile ce vor veni năvală de sărbători. Pensia lui 
mică abia îl ajută la facturi şi medicamente. Privind spre 
biblioteca lui imensă, cât un perete, plus stivele de cărţi şi 
reviste rânduite pe jos, îi veni o idee: „Eu ce fac cu ele?... 
Le-am citit pe toate. Mâine-poimâine mă duc şi se vor 
risipi. Copiii nu le vor, de cinci ani nici nu mi-au mai călcat 
pragul... şi nici nepoţii. Au internet... ce le mai trebuie cărţi 
prăfuite?... Nu e mai bine să le vând?... Cum să le vând? 
Ce am? Am înnebunit?...O „comoară” se păstrează şi se 
dăruieşte altor generaţii, nu se vinde... Cred căăă... Da! 
Aşa voi face.” 

A doua zi, Dom’ Profesor, şi-a umplut doi saci cu 
cărţi, plus două sacoşe mari de rafie, i-a cerut cu 
împrumut un cărucior şi o masă pliantă vecinei sale, tanti 
Zamfira, cea care vinde ciorapi la colţul străzii şi, astfel 
încărat, a plecat pe străzi căutând un loc pentru acţiunea 
lui. Era în ajun de Crăciun. A găsit un loc mai retras pe o 
stradă principală. S-a organizat repede şi pe măsuţa 
pliantă a aşezat câteva cărţi şi un anunţ pe care scria: 
„Cerşesc pentru a supravieţui. Fiecărui om milostiv, îi voi 
dărui o carte. Crăciun fericit!”  

Oamenii treceau, priveau miraţi anunţul şi cine se 
oprea la acest cerşetor inedit, fie că luau sau nu o carte, 
dăruiau un bănuţ sau o bacnotă de un leu. Dom’ Profesor 
era bucuros că stocul de cărţi se subţia, iar buzunarul se 
umfla. Nu conta suma pe care o primea şi nici valoare 
cărţii pe care o dăruia... Le dăruia la rând, necondiţionat. 

Doi tineri, i-au dăruit o bacnotă de un leu şi au 
primit o carte. După câteva clipe s-au întors şi au repetat 
gestul. Dom’ Profesor a înţeles. Pentru că s-au întors, le-
a dăruit cinci cărţi refuzând să le ia bani. Era bucuria lui 
că ceea ce el dăruieşte este primit cu bucurie. Spre 
seară, lumea s-a rărit. Mai avea un sac plin cu cărţi. Să 
se întoarcă acasă cu ele, nu prea se potrivea cu planul 
său. A dat jos anunţul şi dăruia gratuit oricărui trecător 
interesat, o carte, două...A mai rămas o carte: „Poveşti 
nemuritoare” de Petre Inspirescu, cartea lui de suflet din 
copilărie. Ce bucurie! Tocmai, cartea lui preferată. E o 
minune! gândi el fericit. 

Când era aproape de plecare, a apărut în faţa lui 
un biet om. Acesta l-a văzut cu cartea în mână şi cu glas 
milostiv i-a cerut: „Îmi dai mie cartea aia?” Dom’ Profesor 
l-a privit surprins. Era un om bătrân, îmbrăcat cu haine 
rupte, vechi şi în picioare avea cisme de şantier, pline de 
noroi. În mână avea un toiag din lemn rupt dintr-o 
scândură, iar pe piept, legat cu o sfoară, avea un carton 
pe care scria: „Ajutaţi-mă!” „Eu sunt, Moşulică! Aşa mă 
strigă lumea. Îmi dai sau nu-mi dai?” Dom’ Profesor nu a 
stat pe gânduri şi i-a dăruit cartea... apoi, privind omul 
sărman din faţa lui, a scos din buzunar un pumn de 
bacnote şi i le-a dăruit. I-a mai rămas şi lui câţiva bănuţi. 
Îi erau de ajuns. Moşulică a dispărut pe stradă printre 
fulgii de nea ce albeau întunericul ce se lăsase...  

 
Abia acum a observat că începuse să ningă 

ca-n poveşti. A plecat spre casă. În urmă paşii săi 
erau acoperiţi iute de omătul venit din cer. Fulgii de 
nea erau calzi şi pufoşi. Pe drum, Dom’ Profesor, 
dărui unor copii colindători ce-l înconjuraseră, 
ultimii bănuţi din buzunare... ”Am să mă rog de tanti 
Zamfira pentru o juma’ de pâine. Am să-i spun că 
am uitat să cumpăr... şi cu restul de margarină, mă 
scot! Voi cina boiereşte... Miţu, motanul meu, va fi 
fericit mâncând odată cu mine.” 

Ajuns la scara blocului, urcă pe scări. Liftul 
era mereu defect. Obosit şi gâfâind, deschide uşa 
garsonierei. Obişnuit cu întunericul lui, din econo-
mie, a rămas din plin surprins că garsoniera lui era 
inundată de o lumina puternică. În mijloc, masa era 
încărcată cu bunătăţi culinare, iar în mijloc, un 
trandafir galben colora masa. Cum, cine?... nu 
înţelegea. De după colţurile camerei au apărut unul 
câte unul: fiul lui, Ion, fiica lui, Lenuţa şi nepoţeii, 
Ştefan, Dora şi Tania... S-a aşezat liniştit pe scaun 
şi le-a spus copiilor: „Hai, copii! Veniţi la masă!”... 
de parcă de o veşnicie aştepta clipa asta. S-au 
îmbrăţişat de bun găsit, ştergând în fugă câte-o 
lacrimă. „Cred că tanti Zamfira m-a pârât. Şi totuşi, 
prea repede. Am să aflu eu tot după sărbători” se 
frământa, a concluzie, Dom’ Profesor. Nepoţeii a-
veau ochii mari, nedumeriţi. Cine e moşul cu ochii 
aşa de blânzi?  “Ce nepoţei frumoşi am!” îşi spuse 
şi mai nedumerit, Dom’ Profesor. Ce minune? 
Cum? De unde?... Plutea o magie fără cuvinte.  

În plină nedumerire, sună soneria. Fuguţa 
la uşă. În prag era un curier. „Aveţi un cadou!”, spu-
se repezit un tânăr drăguţ îmbrăcat specific unei 
firme de curierat. Dom’ Profesor a semnat de 
primire pentru pacheţel şi a desfăcut cu nerăbdare 
fundiţa simbolică. În pachet era cartea lui de suflet 
pe care o dăruise lui Moşulică: „Poveşti nem-
uritoare”. Sub copertă, două bacnote de cinci sute 
de lei şi un bileţel scris caligrafic: „Minunea eşti tu, 
prin dăruirea ta. Cartea pe care ai rupt-o din sufletul 
tău pentru mine, ţi-o înapoiez să o citeşti nepoţilor. 
E a ta şi a ta va rămâne. Eu, un trecător printre 
oameni, m-am oprit o clipă să regăsesc oamenii în 
iubire pentru oameni. Eşti un om minunat, ca şi 
copii tăi. Te aştept de Anul Nou în baraca mea, la o 
porţie de cartofi prăjiţi de stă Miţu al tău în coadă. 
Restul bucuriei, va veni de la sine”. Moşulică. 

P.S. „Pe coperta trei a cărţii, sunt numerele 
de telefon ale  copiilor tăi. Na! Te-ai dat de gol. 
Crăciun fericit!” 

O lacrimă căzu lin peste bileţel. 
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curge  din ea timpul îndepărtat  
pe care l-am atins vreodată, 
curgem ca două ape sprijinindu-ne  
una de cealaltă 
ca de propria matcă. 
 
Am curs unul în celălalt, bătuţi de arşiţă,  
de ploi şi de furtuni; 
am urcat, am coborât şi am urcat din nou  
răniţi din dragoste de viaţă  
până am luat înfăţisarea 
pământurilor călătoare în vânt. 
Oasele ni s-au albit în iernile  
care ne-au pătruns 
şi ne pătrund şi azi 
în numele timpului, 
în numele pământului. 
 
Dacă a existat cu adevărat Dumnezeu,  
m-am închinat dinaintea ta în numele fericirii.  
Dacă n-a existat Dumnezeu,  
te-am creat ca pe o zeiţă  
cu chip de suflet şi m-am închinat dinaintea ta 
în numele mamei,  
în numele nopţilor înduioşate de glasul ei, 
în numele divinităţii. 
 
 
Asfinţit  
 
Înserarea îşi  dezlănţuie întunericul; 
ziua se peschimbă în ceaţă,  
înălţându-se la ceruri, 
sfâşiată pe alocuri   
de soarele îngropat într-un dezastru neclintit  
care îşi trăieşte iluzia  cea din urmă  
în norii căptuşiţi de  întuneric - 
asfinţit... 


 

 

      Ștefan Radu MUȘAT 
 

Unsprezece elegii după 
 
Iată cum anotimpul ne întâmpină  
cu semnele aducerii aminte; 
suntem  două umbre bântuite de nostalgii. 
Sentimentul nedezlipit de aripi s-a stins 
şi ne-au unit două părţi asimetrice  
într-o frunză de piatră,  
rămânând în așteptarea zborului din elegie; 
poate cel mai îndepărtat timp  
pe care l-am atins vreodată.  
  
Fluxul toamnei goleşte aleea trecătorilor  
cu frunțile plecate 
şi număr băncile pustii ale celor ce s-au despărţit. 
Urmez calea frunzelor, scufundându-mă în gânduri, 
fără putinţă de îmbrăţişare, mereu trăită de altcineva. 
Urc din gânduri, bătut de visuri, 
scuturându-mi noaptea de nesomn; 
umerii îmi sunt de gheaţă şi nu au nici măcar prezent. 
 
Străbat un spaţiu îngrădit  
de artere necurgătoare de viaţă,  
refuzând toamna care-și caută orbita  
în respiraţia noastră; 
exist şi exişti atâta vreme cât ne adăpostim  
unul în celălalt. 
Nu ţi-am vorbit despre sentimente, 
n- am fost niciodată fericit  
pentru că mi-am amânat fericirea. 
Când ţi-am văzut zâmbetul  
ca pe un fluture pătat de soare, 
am devenit aer şi m-am lipit de zborul tău  
ca de o durere dulce de care nu mă pot despărţi. 
 
Braţele tale subţiri  urcară prin ruinele nopţilor mele,  
înlocuindu-mi mâinile cu  două aripi în numele zborului. 
Am zburat împreună deasupra  ninsorilor  
care nu străbătuseră încă iernile pământului ; 
eram două umbre absorbindu-se una pe cealaltă. 
 
Aleseserăm totul pentru a îmbrăţişa  
totul  în numele apelor, 
amestecându-ne până la sânge  
ca două fluvii de păsări. 
Şi  iată-ne curgând din ploi într-un singur trup  
ce a sfărâmat frunza de piatră;  
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Mare de Dimitrie Bolintineanu. Iată cum începe Lucia 
Pătrașcu – În fereastra tristă, la casa din colț,/ plânge 
în batistă soața după soț,/ căci de dimineață Gogu ei 
iubit/ a pleacat de-acasă și n-a mai venit. Se va 
vedea că numitul Gogu vine acasă după o seară de 
jucat cărți unde a pierdut o mică avere. E normal ca 
finalul să nu fie puternic ca la Bolintineanu și deci 
Gogu – să-și câștige pâinea...Că, unde s-ar duce?/ 
Poate pe centură, ori pe la răscruce?/ ar fi fost mai 
bine dacă Gogușor/ nu era golan și prea cartofor!... 

Citite într-un moment de relaxare aceste 
Catrene pe ...r(â)zătoare ale Luciei Pătrașcu pot 
descreți unele frunți. Nu gășiți creații demne de 
istoria literaturii române a lui Nicolae Manolescu dar 
sigur veți avea câteva clipe reușite. În fond, nici 
autoarea nu dorește altceva decât să obțină un 
zâmbet și dacă după citirea acestui volum a reușit 
înseamnă că și-a atins țelul.  
 

(Lucia Pătrașcu, Catrene pe ...r(â)zătoare, Brăila, 
editura Lucas  2017, 184 pagini) 



 

 

           Mihai VINTILĂ 
 

Catrene râzătoare 
 

Se spune că cel mai greu este să scrii cu umor. El 
nu este la îndemâna oricărui autor și de aceea marile 
spirite au atacat acest domeniu tocmai pentru a-și arăta 
măiestria. Lucia Pătrașcu nu are astfel de pretenții. 
Dumneaei ne spune că fără nicio intenție discriminatorie 
de natură socială, etnică sau religioasă (doar, toți suntem 
egali în fața lui Dumnezeu!), așez aceste gânduri 
împăciuitoare în câteva rime (zburdalnice, uneori!), pe 
care vă rog să le îngăduiți!  Ne mai atenționează că dorind 
să aduc un zâmbet în șotronul celor scrise ...se oprește la 
râs ca fiind ca soarele după expresia lui Victor Hugo. 
 Toate bune și frumoase doar că autoarea face 
aceste precizări într-un cuvânt de suflet publicat la finalul 
cărții adică, după ce cititorul a trecut prin totul și prin toate! 
O luăm drept o altă formă de umor ... 
 Prefața este semnată de un greu al epigramei 
brăilene Alexandru Hanganu care face din punctul de 
vedere al unui umorist profesionist o frumoasă invitație la 
citit. Desigur că ochiul său format sau deformat se oprește 
cu mai mare atenție asupra epigramelor unde apreciează 
unele înțepături.  
 Trebuie să remarcăm faptul că volumul nu este 
unitar în sensul abordării umorului. Prima sa parte conține 
Epigrame și ca...trene de unde o selectăm ca foarte 
reușită pe următoarea: Parlamentarii – Stau acolo reuniți/ 
Soarta să ne-o hotărască/ Și sunt foarte odihniți,/ Dar mai 
obosesc când cască!  
  A doua parte conține  sub titlul Cu dedicație (șarje 
amicale) catrene, epigrame și alte versificații umoristice 
care au fost concepute și citite de autoare la diverse 
evenimente literare – cenacluri, lansări de cărți etc. Sunt 
dedicate unor autori locali, în cea mai mare lor parte și 
conțin referiri la evenimentele unde au fost citite.  
 A treia parte conține așa numitele Flecăreli?... 
unde într-un stil baladesc Lucia Pătrașcu intră pe teritoriul 
umorului care își are ca sursă o creație literară cunoscută 
căreia i se schimbă fie unele cuvinte, fie perspectiva 
printr-o abordare a unei probleme a timpului de azi. 
Personal această parte mi se pare cea mai puțin reușită 
din tot volumul. Ca exemplu aș puncta Recalcularea care 
într-o formă de tip cuplet patentată de Constantin Tănase 
încearcă să ne stârnească râsul. Nu reușeste și iată de 
ce: Stai acasă, taci și tai.../ Tai din pâine, măi nenică,/ o 
felie cât de mică, / să ajungă pentru toți,/ la bunici și la 
nepoți,/ că de unt și mizilic,/ nicio vorbă nu-i! Nimic!...  
  Ultima parte conține Parodii. Sunt luate în răspăr 
creații ale unor clasici precum Mihai Eminescu, George 
Coșbuc dar și a unor autori contemporani precum Emilian 
Marcu, Gheorghe Lupașcu, Petre Rău, Nicolae Băciuț etc. 
Trebuie să notăm reușita parodiei intitulată  Mama lui Go-
gu după cunoscuta și tot parodiata Muma lui Ștefan cel  
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Aș fi vrut să recitesc versul unui profet 
când toamna-și cobora zestrea  
peste pământul cald, 
dar cine poate atinge cerul prea înalt? 
Timpul se ascunde în măduva spinării,  
ziua ia locul dezmierdării, 
toamna înaintează vioi. 
 
 
 
PICURĂ DIN CER CUVÂNTUL 
 
Picură din cer cuvântul bolnav  
de atâta zare albă, 
s-a desprins de nicăieri un crâmpei de zi sterilă 
dintr-un ciob de nerăbdare,  
glas fierbinte de sudoare. 
S-a lăsat în zare praf de cerneală din cerdac 
peste un pui de om cuminte  
ce aduna în pumn cuvinte 
să le pună mai la umbră. 
 
Picură din nori dulceață  
luminând crâmpei de viață 
dintr-o lungă așteptare adormită la răcoare 
și chemând toamna să adune 
sâmburi moi cu gust de alune. 
E parfum de crizanteme  
de când timpul nu mai geme!   
 
 
 
PALME CRĂPATE 
 
S-au crăpat palmele când a suflat vântul, 
nucii și-au aruncat fructele necoapte, 
ciulinii pe vale s-au ascuns în șoapte, 
toamna a lăsat picuri peste crestele înalte. 
Floarea nu s-a temut să privească pământul. 
în ea se ascundea cuvântul dintâi și din urmă, 
poetul o ferea cu haina de brumă... 
 
S-au crăpat palmele când a suflat vântul, 
peretele nu s-a mai putut zgâria cu degetul, 
unghia a putrezit în versuri necoapte. 
Floarea nu s-a temut să privească pământul. 
în ea se ascundea cuvântul dintâi și din urmă, 
poetul o ferea cu haina de brumă... 

 

 

 

  Elena Andreea COJOCARU 
 

 
FLOARE DE TOAMNĂ 
 
Cât de ciudată pare femeia când plânge, 
cât de sensibilă, de slabă, fără veșmânt, 
cât de frumoasă și crudă la un loc! 
Cât de ciudată pare femeia când râde! 
Ca floarea de toamnă în roua dimineții 
în brațele tale simte răcoarea vieții 
aerul nebun ce o înveselește, 
surâsul ce poate-l vezi 
când te privește. 
 
O floare cu parfum de toamnă 
e o femeie ce devine mamă 
își freacă brațele să-l simtă aproape  
pe cel ce-i e soț, prieten, frate 
și viitor tată. 
 
 
 
BOB DE ROUĂ 
 
A-nceput așa să cânte 
vântul, printre frunze mute, 
soarele dormea într-o parte 
ținând ochii între coate 
tot șoptind mărunt din buze. 
 
Bob de rouă, tremurând, 
s-a trezit parcă râzând 
dintr-un somn adânc, cumplit, 
parcă zorii l-au ciupit 
numai versul betegit 
a rămas încremenit 
nu mai știe să mai scrie 
rând cu rând o poezie. 
 
 
 
PESTE  PĂMÂNTUL CALD 
 
Toamna-și coboară zestrea peste pământul cald, 
soarele își ascunde dintele cariat 
printre frunzele de nuc ce cântă 
un cântec dintr-o rugă sfântă. 
Șoapta bătrână a adormit la umbra unei sălcii, 
se mai aude chemarea din adâncul scoicii 
strânsă în pumn de poet. 
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               Viorica ALECU 
 

Din lumea copilăriei 
 

 Nimic nu poate înlocui CARTEA, prieten de nădej-
de al fiecăruia dintre noi. Oricât ar evolua societatea, o 
carte rămâne peste timp şi, dacă ai răbdare, între coperţile 
ei găseşti orice te-ar interesa. 
 Consider că în acest mod a gândit şi autoarea, Ma-
ria Tirenescu, ce revine, după  Un zâmbet pentru fiecare, 
apărută în 2014, cu un nou titlu Copii de ieri, copii de azi  
în 2017. Informare şi recreere pentru toate vârstele, rede-
venim, şi noi adulţii, copii.Sub pretextul unor întâmplări ve-
sele din viaţa unor copii, începând cu grădiniţa, despre ca-
re un personaj literar spune că „la grădiniţă era mai fru-
mos”, în raport cu prima zi de şcoală, unde dascălul clasei 
întâi pare „un bunic”. 
 Cunoscătoare a sufletului copiilor, atât din familia 
de cadre didactice din care face parte şi autoarea, cât şi 
din propria experienţă ca dascăl şi mamă, ştie să umble cu 
delicateţe la sufletul copiilor, suflet pe care îl înţelege atât 
de bine şi pe care-l prezintă şi cititorilor cărţilor sale. Dova-
da ce demonstrează puterea acestui act este răbdarea cu 
care se apleacă asupra fiecărui „eveniment” din viaţa 
personajelor pe care ni le prezintă şi în acest volum nou 
apărut. 
 Copilăria este un izvor nesecat de „evenimente”, 
aşa cum ne-a demonstrat-o şi povestitorul Ion Creangă în 
„Amintirile”, atât de cunoscute fiecărui cititor, spune „...Hai 
mai bine să vorbim despre copilărie, căci ea singură este 
veselă şi nevinovată. Şi, drept vorbind, acesta-i adevărul”... 
Acelaşi lucru îl afirmă şi Tudor Arghezi în „Cartea cu jucă-
rii”, precum şi Lucian Blaga în „Hronicul şi cântecul vârs-
telor”, clipe pline de adevăr scrierile Mariei Tirenescu. 
 Prin simpla lectură deconectează şi educă prin 
întâmplări mai mult sau mai puţin amuzante. 
 Viaţa oamenilor şi animalelor de companie se 
prezentă şi în cartea Copii de ieri, copii de azi unde Don-
donel – Câine rău – un cocker bătrân şi „pistruiat” mănâncă 
biscuiţi şi bomboane jucându-se cu copiii.  
 „Merită să încerci” ne prezintă pe cele două surori 
care, cu doar 8 bani, au mâncat seminţele pe care le cum-
părase sora mai mare, datorită bunăvoinţei unei vânză-
toare care a înţeles că fetiţa voia seminţe, dar nu avea bani 
suficienţi, devenind deosebit de darnică. 
 Andrei şi Cornel erau „singuri acasă” încercându-şi 
talentul de bucătari gătind „mămăliguţă” pe care găinile 
vecinului au mâncat-o chiar dacă a fost fierbinte şi vecinul 
i-a certat: „Mâncaţi voi şi lăsaţi-mi găinile în pace!”. 
 Fetiţa din clasa a cincea, mai mare, pregăteşte 
„pături”, o mâncare bazată tot pe mămăligă, dar cu brânză. 
Cu toate peripeţiile prin care au trecut, „Păturile voastre 
sunt foarte bune”, a apreciat tata, munca fetelor ce sunt  
 

 
 
deosebit de încântate de lauda primită. 
 Tendinţa moralizatoare nu iese în evidenţă, 
deşi este prezentă şi în „Concertul”.  
 Vocabularul utilizat de autoare face posibilă 
trecerea cu uşurinţă în inima cititorilor cărora le este 
destinată în mod deosebit această carte plină de 
trăiri intense prezente în „Vânt de libertate” text ce 
contribuie la educaţia patriotică absentă parcă în 
zilele noastre din literatura pentru copii şi, pot afirma, 
că şi din şcoală. 
 Interesant este că totul „curge” uşor, încât 
cititorii rămân cu plăcerea simţită în primul rând 
datorită talentului de povestitor al autoarei pricepută 
în a înlănţui fapte „banale” şi a le transforma în 
adevărate „evenimente” deosebit de palpitante.  
 Cititorilor nu le rămâne decât să parcurgă, în 
clipe de răgaz, aceste bijuterii adevărate ale unei 
literaturi destinate „copiilor” de toate vârstele. 
 Lucian Blaga spune, în „Trei feţe”: „Copilul 
râde: «Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!»”. 
 Copiii iau în serios orice ar face şi, dacă nu 
mă credeţi, parcurgeţi alături de personajele din 
carte întâmplările respective şi veţi redeveni copii.  
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         Lucia PĂTRAȘCU 
 

Lansare de carte: DENISA LEPĂDATU – Compoziție în alb 
 

Denisa Lepădatu este elevă în clasa a IX-a la Colegiul 
„Vasile Alecsandri” din Galaţi, profil matematică-informatică. 
După debutul literar cu o proză scurtă în revista literară 
"Boem@” (august 2012), când şi-a descoperit pasiunea 
pentru scris, a început să fie remarcată la concursuri lite-
rare, în unele cercuri şi cenacluri de profil. A publicat poe-
zie, proză şi eseu în numeroase reviste literare româneşti şi 
străine. Este membră a câtorva cenacluri literare online şi 
este prezentă pe mai multe site-uri literare. A apărut în mai 
multe antologii de creaţie literară. În timp, a devenit  redac-
tor şi colaborator permanent la revista literară “Boem@” din 
Galaţi, la revista "Micul Prinţ" din Chişinău şi „Literatura co-
pii” din Bucureşti. 

Pentru activitatea literară de până acum (deja i-au văzut 
lumina tiparului opt volume: "Şoapte de catifea" (proză 
scurtă, 2012), "Şoapte esenţiale" (poezie, 2013), "Vampirii 
din poveste" (poveşti, 2013), "Primăvara fără sigiliu" (poe-
zie, 2013), "Simfonia cuvintelor inocente" (poezie, 2014), 
"Orfani în haine de duminică" (roman,  2014), "Compoziţie 
în alb" (versuri, 2015), "Poveşti în pijamale cu fluturi" (po-
vestiri, 2015), şi ed. a II-a volumului „Compoziţie în alb”, 
Este deţinătoare a peste 60 de premii la concursurile locale 
şi naţionale şi a 15 medalii, dintre care nouă sunt de aur 
(limba română, matematică, informatică, engleză). Pe  lân-
gă cele peste 60 de diplome la competiţiile şcolare, tânăra 
mai deţine peste 30 de premii naţionale şi internaţionale la 
concursurile literare. În octombrie 2015 a fost aleasă mem-
bru în comitetul de conducere al Organizaţiei Mondiale a 
Copiilor Talentaţi, WOTC/OMTC. Din decembrie 2015, De-
nisa Lepădatu este membră cu drepturi depline a societăţii 
MENSA, Organizaţia Mondială a celor mai înteligenţi oa-
meni de pe Planetă, unde se ştie că singurul criteriu de ad-
mitere este un scor care îl plasează pe candidat în pro-
centul de 2% al populaţiei, în urma efectuării unui test de 
inteligenţă aprobat de instituţie.  

Lansarea volumului „Compoziţie în alb”, ediţia a II-a, 
semnat de tânăra scriitoare Denisa Lepădatu, a avut loc la 
Colegiul „Vasile Alecsandri”din Galaţi în data de 20 
noiembrie 2017. Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa 
unui public numeros format din colegii săi, elevi ai 
Colegiului, profesori, oameni de cultură, scriitori. Doamna 
profesor Gabriela Ciubotaru, iniţiatoarea proiectului, a 
prezentat publicului cartea autoarei, învitând colegi care au 
dorit să-i recite versurile poetei.  Apoi Denisa Lepădatu a 
vorbit despre felul în care se poate scrie bine şi frumos la 
această vârstă. Poeta a explicat cum trecând prin nelinişti 
şi curiozităţi inerente, a înţeles că „pentru a face lucruri 
mari, vârsta nu este un inconvenient, atâta timp cât ai 
talent şi pasiune”. Desigur, „talentul fără muncă nu duce 

la rezultate remarcabile”, susţine autoarea, dar tot ea ştie 

 
 

că „niciun vis nu este irealizabil” şi că „dorinţa 
de cunoaştere nu trebuie să aibă limite”.  

La invitaţia moderatoarei, profesor de limba şi 
literatura română, care prin acest exemplu întărea 
îndemnul încurajator: „voi sunteţi arhitecţii pro-
priului destin”, nu au întârziat întrebările şi ob-
servaţiile venite din public. Colegii au ridicat ches-
tiuni importante în legătură cu talentul şi îndrăz-
neala de a scrie, construind ad-hoc un adevărat joc 
al întrebărilor şi răspunsurilor, ce a culminat cu 
prestaţia Andrei Moise, care a citit în premieră un 
lung poem. Au urmat apoi scurte alocuţiuni ale 
celor prezenţi. Domnul Profesor Ghiţă Nazare, lău-
dănd devenirea tinerei scriitoare, a încheiat cu o 
constatare elocventă: „Denisa creşte!” Domnul 
Petre Rău, Mentorul din totdeauna şi pentru tot-
deauna al Denisei, vizibil emoţionat, a conchis: „un 
suflet de copil care şi-a etalat nonşalant sinceri-
tatea sufletului”. Cele două scriitoare venite de la 
Brăila au perticipat cu emoţie la eveniment. Doam-
na Valentina Balaban a precizat că fiecare poet 
adevărat are nevoie de „har, iubire şi dăruire”, iar 
doamna Lucia Pătraşcu a arătat că Denisa „a 
intrat precum Lizuca în Dumbrava minunată a 
poeziei, ca o lacrimă de înger ce înfloreşte în 
versuri alese bucuria pentru toţi ceilalţi”. 

Încântată, doamna Gabriela Ciubotaru a invitat 
participanţii la sesiunea de autografe ce încheia 
astfel un evenimnt de excepţie. 

Felicitări tinerei poete Denisa Lepădatu, cea 
care ne încântă cu frumuseţea trăirilor sale expri-
mate atât de armonios în versuri delicate şi pline de 
prospeţime! Felicitări Mentorului său, scriitorul Pe-
tre Rău, cel care a înţeles sufletul acestui copil mi-
nune şi a sprijinit-o pe cărarea sinuoasă a creaţiei! 
Felicitări celor care au organizat acest frumos eve-
niment, doamnei profesor Gabriela Ciubotaru, cea 
care a înţeles valoarea acestui exemplu pentru co-
legii autoarei, elevii acestei şcoli, mulţi şi entuziaşti 
participanţi în această zi de sărbătoare aniversară 
a Colegiului Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi. 
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Maria Mădălina BĂLU 
 

INCURSIUNE ÎN ANALIZA DISCURSULUI 
 

            O analiză oarecum exhaustivă a discursului presu-
pune conceptualizarea  în mai multe feluri, ca abordare ge-
nerală, ca metodă concretă, ca grup de metode, ca 
domeniu de cercetare. În acest fel, discursul se analizează 
prin metode cantitative de analiză, dar mai ales prin cele 
două modalități calitative – abordarea pragma-retorică și 
analiza discursului (facem aici referire la aspecte ale enun-
țării, argumentarea, aspectele textuale și retorice). 

Din perspectiva pragma-retorică, trebuie reținută 
opinia, susținută de majoritatea cercetătorilor din secolul 
trecut, care sugerează ideea cooperării dintre diferitele do-
menii ale științelor umaniste, dar și exacte, luate separat 
sau în același domeniu de referință. 

Analiza pragmatică, asupra căreia vom reveni pe 
parcursul studiului de față, face distincție între  funcțiile alo-
cutive și delocutive ale discursului, iar retorica diferențiază 
cele trei coordonate logos, ethos și pathos.   

Dintr-o perspectivă  pragmatică, discursul reprezin-
tă ”o enunțare ce presupune un locator și un auditor, și 
intenția locutorului de a-l influența pe celălalt” (Benveniste). 

Modul în care discursul îl convoacă şi îl (re)prezintă 
pe celălalt este sugerat de ontologia relaţiei, promovată de 
Martin Buber şi asumată de Eugeniu Coşeriu. Natura lim-
bajului implică modul de a fi al alterităţii. Prin intermediul 
limbajului avem acces la ceilalţi. Instituţiile sociale sunt cre-
aţii de limbaj; după cum afirmă John Searle, realitatea 
apare ca un proiect social şi o construcţie participativă a 
actorilor ei. 

Cele două serii de categorii structurale utilizează 
aceleași resurse lingvistice, doar că pragmatica urmărește 
efectul acestora asupra formei și efectelor ulterioare ale 
discursului, în timp ce retorica le interpretează din punct de 
vedere al efectelor prezente și ulterioare asupra 
destinatarului.  
     Analiza pragma-retorică se concentrează asupra definirii 
unor aspecte privind nivelul macro-, respectiv, micro-
structural al discursului. Pentru nivelul macrostructural, sunt 
relevante: respectarea sau încălcarea normelor şi con-
strângerilor instituţionale, orientarea discursului (consen-
suală/confruntativă, concepute scalar; eventuala mediere a 
posibilelor conflicte), modul de gândire reflectat (raţio-
nal/emoţional), tipuri de argumentare şi de argumente; 
structurarea ansamblului discursiv (forme monolo-
gice/dialogice; în al doilea caz, distribuţia rolului de emi-
ţător: reguli generale şi încălcări ale acestora, tipurile 
preponderente de perechi de adiacenţă etc.) ( Ruxăndoiu- 
Ionescu Liliana : 2005) 

Pentru nivelul microstructural sunt relevante: 
tehnicile de monitorizare a discursului, cuvinte cheie şi 
clişee, structuri metadiscursive, tipuri de modalizare, 
conectori logici şi pragmatici, strategii ale politeţii, uzul 
strategic al structurilor parantetice etc. 

D. Maingueneau (1996) propune următoarea defini-
ție: “analiza discursului reprezintă analiza articulării textului  
și a locului social în care acesta se produce”. 

 Textul reprezintă  obiectul de studiu al lingvisticii 
textuale; în timp ce discipline ca sociologia sau etnologia 
studiază  locul social. Analiza discursului se va situa deci 
într-o poziție transdisciplinară  în care va încerca să armo- 
 

 

nizeze diverse perspective. Textul și locul social sunt 
precum părțile recto și verso ale unei foi de hârtie: 
discursul va reprezenta deci un text, un loc social și 
un mod de enunțare care le articulează. 
       Această  definiție se opune definiției analizei 
discursului în cadrul sociolingvisticii care se inte-
resează, în primul rând, de varietatea lingvisti-
că prezentă în cadrul unei societăți. Definiția este 
diferită și de perspectiva analizei conversaționale ca-
re studiază  modul de cooperare și regulile de con-
versație determinate de norme culturale chiar în inte-
riorul aceleiași limbi. 

Considerăm necesar a începe acest demers 
printr-o încercare de a defini discursul, finalitate 
pentru care am consultat nenumărate surse biblio-
grafice, care au încercat să contureze o definiție 
cuprinzătoare, având în vedere polisemia terme-
nului, identitatea dintre discurs și text, pe care mulți 
cercetători o indică. 

Termenul ”discurs” se referă mai mult la 
problematica vastă a unui câmp de cercetare decât 
la un anumit mod de înțelegere a limbajului. Faptul 
că termenul presupune relația limbajului cu 
parametri ai realității nonlingvistice face ca ”discur-
sul” să fie un domeniul al cercetării interdisciplinare. 
În acest caz, termenul ”discurs” nu are plural, el 
desemnează un domeniu generic. 

Dihotomie dintre cele două concepte-discurs 
și text- concură la eliminarea diferențelor dintre 
accepțiunile lor, întrucât, ambele sunt rezultatul 
manifestării controlate a competențelor cognitive și 
lingvistice, fiind deci produse lingvistice elaborate. 
Totuși, textul poate fi definit ca un ansamblu de fraze 
coerente, emise cu un scop, actualizate prin structuri 
lingvistice, în timp ce discursul presupune cu mult 
mai  mult, constituindu-se într-un grup individualizat 
de enunțuri, cu o anumită intenție comunicativă, așa 
cum reiese din perspectiva pragmatică. De aseme-
nea, domeniul general al interacțiunii verbale este o 
componentă intrinsecă a discursului. 

În sprijinul ideii de identitate text-discurs, 
este indicată chiar de Sf. Augustin, care investește 
limbajul cu două funcții fundamentale, aceea de 
instrument al gândirii și de instrument al comunicării, 
iar Christian Brassac traduce gândul filosofului 
medieval, afirmând că ”Producția discursivă realizată 
de individ într-o situație monologală este un proces 
cognitiv”. 

Chiar și un simplu dicționar uzual (Petit Ro-
bert:1978) consacră nenumărate accepții ale terme-
nului discurs: „conversație”, „dialog”, „întrevedere”, 
„exercițiu oratoric în fața unor persoane”, „alocuțiu-
ne”, „conferința”, „expozeu”, „proclamație”, „speech”, 
„apologie”, „elogiu”, „panegiric”, „rechizitoriu”, „tratat” 
(”Discurs asupra metodei”, de R. Descartes), „orice 
enunț lingvistic observabil” etc. 

Rezumându-ne fie și la enumerarea amalga- 
mată de mai sus, vom observa că toate sinonimele 
discursului definesc o trăsătura esențială: emisie 
verbală adresată unei persoane sau unei mulțimi 
concrete. Tocmai acest lucru îndreptățește pe unii 
teoreticieni (Ducrot: 1984) să considere că orice 

 (continuare în pag. 24) 
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constituită dintr-o succesiune de fraze. Din perspec-
tiva acestei definiții, studiul discursului va fi numit de 
Harris (1952) ”analiza discursului”, în timp ce alți 
cercetători consideră mai potrivită sintagma ”grama-
tica discursului”. Acestei ramuri de cercetare a dis-
cursului și a obiectului său de studiu îi sunt atribuite 
astăzi conceptele lingvistică textuală - text. 

 Opoziția discurs/enunț rezidă din faptul că, 
dincolo de caracterul sau de unitate lingvistică (adi-
că de ”enunț”), discursul reprezintă o unitate de co-
municare legată de condiții de generare strict deter-
minate (cu alte cuvinte, reprezentând un gen deter-
minat de discurs; de exemplu, discursul mediatic, 
discursul romanesc, discursul publicitar, discursul 
știrilor etc.). Din această perspectivă, termenii ”dis-
curs” și ”enunț” au sensuri diferite: enunț acoperă 
sfera conceptuală a ”textului ca structurare în cadrul 
limbii”, în timp ce discurs va desemna ”studiul 
lingvistic al condițiilor de producere a acestui text” 

 
. 

  Opoziția discurs/limbă relevă faptul că limba 
este definită ca sistem de valori virtuale se opune 
discursului, adică folosirii limbii într-un context speci-
fic, care poate restrânge aceste valori, sau poate 
genera, la fel de bine, noi valori. Această distincție 
este relevantă, în special, pentru domeniul lexicului. 
Astfel, neologia lexicală aparține domeniului discur-
sului. Pe de alta parte, limba definită ca sistem 
folosit de membrii unei comunități lingvistice se 
opune discursului, considerat ca folosire a unei 
secvențe a acestui sistem. Această utilizare secven-
țială a sistemului se poate referi la aspecte diverse, 
cum ar fi plasarea într-un anumit câmp discursiv: 
discurs comunist, discurs ecologist, discurs supra-
realist, discurs postmodernist, discurs socialist. 

M. Foucault (1969:153) face următoarea 
precizare: ”Se numește discurs un ansamblu de 
enunțuri care aparțin aceluiași mod de formare 
discursivă ”. Așadar, condițiile definitorii ar fi: apar-
tenența la o tipologie discursivă (discurs jurnalis-
tic/publicistic, discurs pedagogic, discurs romanesc, 
discurs administrativ, discurs juridic etc.), aparte-
nența la o categorie specifică de locut-ori (discursul 
medicilor, discursul sociologilor, discursul mecani-
cilor etc.), privilegierea unei funcții a limbajului (dis-
curs polemic, discurs prescriptiv etc.). 

Charles Morris, în cadrul semioticii,  reali-
zează o distincție  între semantică, bazată pe relația 
dintre semn și referentul lui, sintaxă, relațiile între 
semne diferite, în cadrul unui enunț și pragmatica, 
ce stabilește legăturile dintre semne și utilizatorii 
acestora.( Morris:2003) 

Teun van Dijk  este adeptul ideii de iden-
titate între text și discurs, considerându-le indiso-
ciabile, deoarece discursul , așa cum am mai afir-
mat, nu are caracter static, ci este caracterizat de un 
context fizic, social și cultural, care contribuie la des-
fășurarea lui (van Dijk apud Carmen Vlad). 

Discursul are, așadar o dimensiune simbo-
lică, care se orientează spre interpretarea sensurilor 
lumii, născută din impulsul fundamental spre cu-
noaștere, spre interpretarea sensurilor lumii, deci o 
tendință de afirmare și definire a propriei identități. 

(continuare în pag. 25) 

 

(urmare din pag. 23) 
 

discurs este argumentativ, de vreme ce este capabil să 
modifice - agresiv sau nu, declarat sau indirect - opinia, 
starea de spirit, valorile interlocutorului. Având un emițător 
și un receptor în carne și oase, plus un mesaj concret și 
lizibil, bazat pe un cod nemetaforic (neliterar), putem spune 
că discursul este un eveniment, pentru că e produs de un 
anume subiect, într-un loc anume și un moment anume, 
adresându-se unui destinatar precis. 

Discursul ar trebui asociat mai degrabă cu  
caracterul pragmatic al comunicării, mai precis ca un act de 
comunicare în care sunt incluse condițiile concrete de 
producere a acestuia, producție lingvistică și condiții de 
producere. 

Triada lui Ch. Pierce ( semne, gândire, cunoaștere) 
relevă faptul că discursul are un caracter dinamic, nu poate 
fi nicicând terminat sau închis, având un caracter dinamic, 
legat de intențiile și caracteristicile locutorului și ale 
alocutorului, de determinările conjuncturale. 

Teoriile textului identifică  mai multe tendințe 
esențiale care le diferențiază de vechile abordări, referindu-
ne aici la sintază, ca element esențial în producerea 
textelor, la studiul limbii ca sistem guvernat de mecanisme 
ale comunicării verbale, la problematica sensului, dar și la 
nivelele clasice ale limbii, ajuns acum la cel transfrastic și 
la dimensiunea comunicativă a limbajului. 

Limba intervine ca “mediator între două zone amor-
fe: pe de o parte, expresia sonoră și, pe de altă  parte, con-
ținutul noțional. De aceea, limba este considerată o formă 
și nu o substanță, o convenție adoptată de o comunitate u-
mană în care funcționează ca sistem de semne și ca insti-
tuție socială”. Limba reprezintă nivelul istoric al limbajului 
(E. Coșeriu). Din această perspectivă, limbajul reprezintă 
“instituția limbii, ca instituție socială comună tuturor subiec-
ților care o vorbesc, și a discursului, ca realizare individu-
ală a vorbirii în texte sau mesaje concrete. Spre deose-bire 
de limbă, vorbirea are un caracter individual și varia-bil, iar 
pentru unii lingviști (Saussure) vorbirea este echivalen-
tă cu discursul”.  

Tzvetan Todorov (1978) avansează printre primii 
ideea unei științe a povestirii (naratologia) și se ocupă de 
categoriile narațiunii. La nivelul cel mai înalt de genera-
litate, opera literară (știrea, în egală măsură) prezintă două 
aspecte: este în acelașii timp o poveste (histoire) și un 
discurs (discours). Este poveste în sensul că evocă o 
realitate anume, evenimente, personaje care se confundă 
cu cele din viața reală. Această poveste presupune un 
narator și un ascultător (cititor). Din acest punct de vedere 
(pur formal), orice text de presă poate fi considerat o 
narațiune (vezi C.F. Popescu: 2002) 

 Conectorii pragmatici au căpătat un rol mai mare, 
deicticele și funcțiile conative și factice fiind importante în 
relația dintre emițător și receptor, care nu mai este privită 
unidirecțional,ci ca proces de determinare reciprocă.  

Analiza conceptelor fundamentale este utilă pentru 
definirea negativă a termenului discurs (prin delimitări ale 
sale față de acestea). Astfel, termenul ,,discurs” intră într-o 
serie de opoziții în care ia valori semantice precise.  

Opoziția discurs/frază reflectă faptul că fraza repre-
zintă un ”enunț în structura căruia se cuprind cel puțin do-
uă propoziții", având caracteristica autonomiei sintactice și 
de comunicare. Discursul reprezintă o unitate lingvistică  
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(urmare din pag. 24) 

 

Dimensiunea comunicativă a discursului tratează 
latura socială a individului, nevoia lui de comuniune cu 
ceilalți, fără de care societatea nu poate evolua. 

În concepția lui Umberto Eco, ”limba este con-
stituită dintr-un cod, incluzând un vocabular și o gramatică, 
o enciclopedie, o sumă de cunoștințe rezultate din edu-
cație și experiență. Condițiile esențiale pentru ca un număr 
de enunțuri să se constituie într-un discurs sunt orientarea 
spre receptor și asigurarea coeziunii textuale. 

Pentru semioticianul italian, discursul este un act 
de comunicare, concretizat printr-o interacțiune subiectivă, 
circumstanțială, socio-cultural situată și situantă pentru 
protagoniști, integrând în grade diferite un demers comun 
de simbolizare, care mediază și orientează interacțiunea 
(Eco:1988). 

Competența comunicativă este cea mai importantă 
coordonată a discursului, obligând emițătorul să struc-
tureze discursul prin raportare la context și la receptor, 
care devin astfel instanțe constitutive ale textului. Nu sunt 
obligatorii dimensiunea textului și nici modul de expunere, 
oral sau scris. 

O altă abordare spune că ”discursul este o enun-
țare ce presupune un locutor și un auditor și intenția locu-
torului de a-l influența pe auditor (Beneviste), văzând prin 
aceasta că locutorul este cel care are rolul primordial în 
cadrul discursului, operează cu elementele discursive, se 
folosește de diferitele tehnici de comunicare, de 
persuadare și , de ce nu, de manipulare. 

Discursul este un ansamblu de texte care ilus-
trează o interacțiune între discursuri centrate pe o singură 
temă, alcătuite la rândul lor din mai multe texte. 

Se poate considera că analiza discursului, aşa 
cum se prezintă ea astăzi, a fost pregătită de trei tendinţe 
importante ale anilor 60: 

-lingvistica textuală 
-etnografia comunicării 
-şcoala franceză de analiză a discursului. 
În faţa dificultăţii imense de delimitare cantitativă a 

acestui câmp de investigaţie se pune în primul rând 
problema definirii conceptului analiză de discurs. Cercetă-
torii au propus mai multe formule metalingvistice, care ar 
putea fi circumscrise tipologiei următoare: 

1. Definiţii explicite extrem de cuprinzătoare, vagi, 
Dijk (1985):“studiul enunţurilor efective în situaţii efective”. 

2. Definiţii exclusive, cum ar fi cele date de şcoala 
americană pentru care discursul este în relaţie de sino-
nimie cu interacţiunea orală (ceea ce conduce inevitabil la 
echivalarea analizei discursului cu analiza conversa-
ţională). 

3. Discursul este un obiect de studiu pe care şi-l 
dispută un ansamblu de discipline cu identitate puternică, 
precum analiza conversaţională, sociolingvistica, retorica 
argumentativă, analiza lingvistică etc. Aceste discipline 
constituie faţete de abordare specifică a discursului. 

4. Refuzul definiţiei poate reprezenta o reacţie de 
apărare la imposibilitatea circumscrierii noţionale a imen-
sităţii şi diversităţii faptelor de analizat. 

Refuzul unei definiţii poate fi suplinit însă şi de o 
explicaţie: analiza discursului este suma tuturor practicilor 
analitice care prezintă interes într-un anumit spaţiu şi la un 
anumit moment. 

O importanţă deosebită în promovarea studiilor  
 

 
despre analiza discursului o are Şcoala franceză ale 
cărei caracteristici ar putea fi sintetizate astfel: 

Şcoala franceză apare în anii ‘60 şi se 
caracterizează printr-un discurs critic. Astfel, afirmaţia 
potrivit căreia “ideologia şi inconştientul locuiesc 
incognito în limbaj şi că trebuie să fie înlăturate“ era 
un reflex al alienării într-o epocă dominată de 
ideologia burgheză. 

Maniera de abordare a Şcolii franceze se 
poate caracteriza prin: 

- Un interes mai mare pentru discursurile mar-
cate de “constrângeri” din partea unor norme, 
faţă de interacţiunile orale spontane. Acest 
interes pentru “rutine” cum ar fi, de ex., 
cursul universitar, jurnalul tv etc. reprezintă 
fixarea ca obiect de studiu a unui corpus de 
discursuri care au în comun realizarea după 
modele. Aceste modele se caracterizează 
printr-un grad mare de stabilitate şi se supun 
unor constrângeri puternice chiar dacă au o 
dinamică proprie, o tendinţă spre schimbare, 
spre evoluţie etc. 

- Insistenţa pe materialitatea lingvistică Analiza 
discursului nu poate să nu se sprijine pe ling-
vistică. Dacă analiza discursului se intere-
sează de funcţionarea unui semn o face mai 
ales pentru a căuta o legătură cu substanţa 
sa lingvistică. 

- Interesul pentru teoriile de enunţare lingvis-
tică. 
Teoriile care privesc enunţarea lingvistică 

reprezintă un curent pragmatic, dar o pragmatică mai 
puţin fondată pe teoriile lingvistice. De fapt, este 
vorba despre trecerea de la analiza lingvistică la 
folosirea propriu-zisă a limbii. 

Şcoala de la Palo Alto este reprezentată de 
grupul de cercetători care în anii 1950-1960 au 
dezvoltat în SUA“pragmatica (în domeniul) comuni-
cării umane” şi au influenţat semnificativ evoluţia ana-
lizei discursului. 

Prin analiza unor paradoxuri care însoţesc 
comu-nicarea, studiul lor s-a concentrat pe “cum 
indivizii pot să ajungă să întreţină raporturi delirante, 
precum şi diferitele viziuni asupra lumii care rezultă 
din acestea” (Watzlawick 1978:7).  Pe lângă Bateson, 
Watzlawick şi Jackson, “noua comunicare” include 
cercetători ca Goffman sau Birdwhistell (interesat în 
special de studiul gestualităţii-kinestică) şi Hall (preo-
cupat de proxemică – studiul percepţiei şi al folosirii 
spaţiului de către om). 

Watzlawick introduce noţiunea de “noua co-
municare” care schimbă perspectiva clasică asupra 
comunicării. Comunicarea nu mai este o alternanţă 
de emitere-recepţie ci: “un sistem cu multiple canale 
la care actorul social participă în fiecare secundă, fie 
că vrea, fie că nu; prin gesturile sale, prin privirea sa, 
prin tăcerea sa, şi chiar şi prin absenţa sa…În 
calitatea sa de membru al unei anumite culturi, el 
face parte din comunicare, aşa cum muzicianul face 
parte din orchestră. Dar în această mare orchestră 
culturală, nu este nici dirijor, nici partitură. Fiecare 
cântă “acordându-se” cu celălalt”.  

(continuare în pag. 26) 
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(urmare din pag. 13) 
 
 

ansamblu capabil să configureze o stare sufleteas-
că personalizată şi ea. 

Dan Drăgoi se revoltă şi este resemnat în ace-
laşi timp în poezia sa, iar din amestecarea unor 
stări şi emoţii altfel comune el creează un întreg de-
a dreptul vizionar tocmai prin simpla plasare a a-
cestora la îndemâna lectorului, într-o zonă de inter-
ferenţă a realităţii cu ficţiunea, act ce implică o 
prealabilă trecere prin filtrul propriei viziuni despre 
lume şi viaţă. 

Aşa a obţinut poeme de forţă, reprezentative 
tocmai prin atmosfera creată, uşor vizibilă dar 
marcată evident de intervenţia cerebrală, oarecum 
tehnică, din momentele în care poetul urmăreşte 
mai mult forma decât fondul. 

E un discurs poetic manevrat cu iscusinţă, o 
stare ce subliniază amplificarea şi tulburarea lumii 
lăuntrice, un soi de cod numai de el ştiut în baza 
căruia vine la întâlnirea cu cititorul aducând în faţa 
acestuia ideea de simplitate, de naturaleţe în tot şi 
în toate. 

Paradoxal, tocmai de acolo unde se întrezăresc 
aceste formulări familiare versul său capătă sub-
stanţă şi forţă, scriitura în sine devenind o adevă-
rată investigare a ramificaţiilor simbolice în care cu-
vintele (a)par uşor integrate în largul unui volum 
scos în condiţii grafice deosebite. 

Una peste alta, polarizările (re)făcute la diferite 
grade de intensitate emoţională fac din această 
carte una în care poetul acumulează energii şi îm-
prăştie în acelaşi timp substanţa acestora, context 
în care unda metafizică ce le străbate frapează 
îndeosebi prin această unică asumare. 

 

 

(urmare din pag. 25) 
 

Metodă de analiză a corpusului, impusă de lucră-
rile Şcolii franceze de analiză a discursului, metoda terme-
nilor cheie s-a inspirat din cercetările lingvistului american 
Harris (1952). 

Metoda constă în a selecţiona a priori câteva cu-
vinte-cheie, considerate a fi reprezentative pentru o for-
maţiune discursivă, iar apoi a construi un corpus cu toate 
unităţile lingvistice în care apar aceste cuvinte. Metoda se 
bazează pe o serie de procedee destinate reducerii 
diversităţii sintactice. Confruntarea termenilor-cheie cu veci-
nătăţile se face comparativ, de exemplu, se studiază 
aceleaşi cuvinte în discursuri de acelaşi tip. 

Disciplină auxiliară a analizei discursului,  lexico-
metria îşi propune să caracterizeze o formaţiune discursivă 
prin raportare la alte formaţiuni discursive care aparţin 
aceluiaşi câmp discursiv prin realizarea unei reţele 
cuantificabile (informatizate) de relaţii semnificative între 
unităţile sale. 

Abordarea este comparativă iar rezultatul calculului 
este destinat să facă obiectul unei interpretări care 
plasează ideologic locutorii unui enunţ. Acest tip de 
cercetare a fost sistematizat pentru spaţiul francez de 
Laboratorul de lexicologie politică de la Şcoala Normală 
Superioară de la Saint-Cloud, devenită mai târziu echipa 
“Lexicometrie şi texte politice”. 

Etnometodologia a apărut în SUA ca direcţie de 
cercetare care are ca obiect implicitul social (dobândit) 
(Garfinkel 1967). Scopul cercetării îl constituie metodele 
care permit actorilor sociali să stăpânească actele de 
comunicare în viaţa de zi cu zi. 

Etnometodologia se bazează pe “interacţionismul 
simbolic” (Universitatea din Chicago, 1920-1930) al cărui 
reprezentant strălucit a fost G.H. Mead. 

Privind discursul, analiza discursului este ea însăşi 
un discurs prin definiţie, determinată de parametri spaţiali şi 
temporali. Aceşti parametri explică diversitatea curentelor 
care traversează câmpul de cunoaştere a discursului. În 
acest vast câmp problematic se intersectează tradiţii 
culturale şi ştiinţifice diferite: tradiţia europeană marcată de 
tendinţe puternic raţionaliste şi cea americană mai empirică 
şi mozaicată. 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

1.    Antohi, Sorin  Limbă, discurs, societate: proba limbii de 

lemn în Exerciţiul distanţei, Editura Nemira, Bucureşti, 1987 

2. Beciu,Camelia  Comunicare politică, Editura, Buc., 2002 

3. Brassac, Christian, 2004, articol 

4. Breton Philippe, Manipularea cuvântului, Editura Univer-

sitaria, Iaşi, 2006 

5. Cristea Teodora,  Lingvistica discursului, 1983 

6. Dragoş Elena, Introducere în pragmatică, Editura Casa  

cărţii de ştiinţă, Cluj, 2000 

7. Ionescu-Ruxăndoiu Liliana Sugestii privind interpretarea 

pragma-retorică a discursului electoral, Ed. Universităţii, Buc.07  

8. Irimiaş George, Structuri textual ale discursului politic 

totalitar, Editura cluisium Cluj-Napoca, 2003 

9. Marcus Solomon, Semnificaţie şi comunicare în lumea 

contemporană,  

10.  Neşu Daisa, Textul politic. Limite şi deschideri semiotice, 

Casa cărţii de ştiinţă, Cluj, 2005 

11. Rovenţa- Frumuşani Daniela, Analiza discursului, Editura 

Tritonic, Bucureşti, 2005 

12.  Runcan-Măgureanu Anca Aspecte semantice ale constituirii  

 



    Boem@  (106)  12/2017 27 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marius ZAHARIA 
 

Chestii 
 

 Dansul e felul meu de a face faţă stresului pe care 
mi-l provoacă muzica. 

 Când plec de acasă spre vreun bar presar firimituri în 
urma mea. 

 Spray-ul nu îmi omora ţânţarii, dar le provoca boli in-
curabile. 

 Supravieţuitorii de pe Titanic au regretat amarnic 
pentru prostia de a-şi fi luat bilete dus-întors. 

 Azi am tăiat porcul; de-abia acum ne-am făcut timp, 
deşi murise de trei zile. 

 Călătoria cu avionul e periculoasă doar când acesta 
zboară între altitudinile de 10 metri şi 15.000 metri. 

 Prostituata m-a costat 50 de dolari, plus florile. 

 Când mulţi dorm, alţii au conştiinţa trează; probabil 
din cauza diferenţei de fus orar. 

 Înainte de a face sex, mă excitam citind editorialul din 
Playboy. 

 Nu mâncam gras şi în general nesănătos, căci îmi 
menajam ficatul pentru băutură. 

 Am dat ce e mai bun din noi pe un LED.   

 Partea proastă cu speciile rare este că e dificil să dai 
de ele pentru a le ocroti. 

 Eram cumpătat cu moderație. 

 Nu poti lovi un copilaș de 9 ani decât dacă ești in legi-
timă apărare. 

 Reporterul mi-a scos Bună ziua din context. 

 Dacă în viaţa ta nu ai plantat un copac şi nu ai ridicat 
o casă, şansele de externare cresc. 

 În prima variantă a celebrei formule e=mc2, c era vi-
teza metroului din Londra. 

 Moderații sunt cei ce în deplină cunoștință de cauză 
nu iau nicio decizie. 

 Porumbul crește în zonele de câmpie și se culege tot 
acolo. 

 Pentru mulți, taina spovedaniei e un mister. 

 Simțul umorului m-a ajutat să trec peste neplăcerile 
ce mi le-a creat. 

 Când ieşeau de la slujbă, enoriaşii se simţeau mai u-
şuraţi, sentiment ce îl avea şi preotul. 

 Babele satului spun că poartă ghinion dacă se întâm-
plă să cazi de la etajul șase. 

 Dacă Iuda ar fi absolvit un work-shop de marketing, 
Evangheliile ar fi avut trei pagini. 

 Încălzirea globală va face ca ţări întregi să fie acope-
rite de ape, oamenii de acolo urmând să-şi petreacă cea 
mai mare parte a vieții înotând. 

 Am adus, ca antrenor, stabilitate echipei, pierzând 
toate meciurile. 

 Patricidul e atunci când copilul îţi fură ţigările. 

 Nu înţeleg ce poţi vedea la luptele între cocoşi altce-
va decât doi degeneraţi ce se bat între ei. 

 Voiam o schimbare de sex; cu unul mai mare.  
 Cartea s-a vândut atât de bine, încât au fost scoase 

ediţiile a-ll-a şi a-lll-a concomitent. 

 Mergeam la circ cu copiii să văd clownii care aveau 
bilete lângă noi. 
 

  

 

 M-am căsătorit din interes, soţia mea fiind foarte 
frumoasă. 

 Am auzit că dascălul ce a reuşit să mă înveţe ta-
bla înmulţirii, a fost propus spre sanctificare. 

 Biserica era situată într-o zonă care, cel puţin din 
punct de vedere a smereniei, putea fi numită drept 
rezidenţială. 

 Când am absolvit liceul am primit de la tata o 
ma-şină; eu trebuia să plătesc doar ratele la leasing. 

 Numărătoarea inversă pentru lansarea satelitului 
începea de la 1.400. 

 În liceu eram ferm convins că sursa tuturor rele-
lor din lume sunt ecuaţiile de gradul ll. 

 Am avut un vis erotic cu cea mai bună prietenă a 
soţiei. Mă îngrijora mult faptul că sexul era neprotejat. 

 Fetiţa mea era departe de mine, deoarece obţi-
nusem un ordin de restricţie. 

 Reclama povestea că 9 din 10 medici foloseau 
acea pastă de dinţi, al zecelea fiind săltat la psihiatrie. 

 Faţă de clădirea construită, investiţiile în barăcile 
muncitorilor au fost mult mai mari. 

 Să fac 2 km pe zi pentru o viaţă sănătoasă?! 
Cred că e o glumă. Eu nu mă dau jos din pat dacă mi 
se propun mai puţin de 5. 

 Prin anii ‘60, CIA a testat pe oameni, fără ca 
aceştia să fie înştiinţaţi, unele mâncăruri foarte grase. 

 Pentru capturarea mea recompensa era de 
100.000 dolari, la cursul BNR din ziua evadării. 

 Când temperatura depăşeşte 35 de grade, 3 zile 
consecutive, angajatorul are obligaţia să-i încurajeze 
pe salariaţi. 

 Am aflat de la medic că insomnia mea ascunde 
o boală mai gravă: fractură deschisă la picior. 

 Controlul fiscului ne-a prins complet descoperiţi, 
cu puştile descărcate. 

 Am beneficiat de serviciile defribrilatorului, condi-
ția fiind să plătesc energia electrică consumată. 

 Inundaţiile au scos din oameni ceea ce era mai 
bun în ei: grija pentru propriile bunuri. 

 Niciodată nu am participat la o orgie fără un mo-
tiv întemeiat. 

 Accidentul s-a produs pentru că şoferul micro-
buzului adormise pe un fel de banchetă improvizată. 

 Misionarii creștini au reușit să le scoată acelor 
călugări budiști vacuitatea din cap. 

 Nu aş fi stat nicio clipă pe gânduri dacă ar fi fost 
să aleg între prieteni şi chilieni.  

 La mormântul prietenului meu florile creşteau din 
lacrimile ce le vărsam; chestia proastă e că, inevitabil, 
udam şi buruienile. 

 Înotând din greu, am reuşit să ajung pe uscat, la 
marginea bazinului. 

 Ca actor urma să sărut o hidoşenie, aşa că am 
cerut să mă înlocuiască un cascador. 

 În ritmul acesta al încălzirii globale, câinii ce tot 
trag săniile pe la poli vor purta doar ceva lejer. 
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Ioan Romeo ROȘIIANU 
 

ONOARE TÂRZIE 
 

Pasul îi era nesigur în pustiul nopţii de octombrie. 
Alunecase de câteva ori şi era destul de murdar pe 
haine. Totuşi, se vedea de la o poştă, în croiala lor, mâna 
unui meseriaş adevărat. Legănându-se, îşi târa făptura 
pe jumătate dormitândâ pe străzile burgului de la poalele 
muntelui înalt. Bura încet din nori. Era ud până la piele, 
dar nu-i păsa Călca hotărât prin beznele nopţii şi prin 
băltoacele străzilor desfundate de atâta ploaie. Stropi reci 
îi şiroiau pe faţa obosită. Şi el surâdea. Oarecum tâmp. 
Nici el nu ştia de ce o făcea. O făcea şi-i era de ajuns. 
Gândurile i se învălmăşau în mintea îmbâcsită de tutun şi 
alcool. 

Mergea adus de umeri, de parcă toată greutatea 
norilor i se pogorâse pe fâptura-i firavă. 

Sau poate chiar viaţa-i strivea sufletul. îşi mijise 
ochii şi scruta cu ei întunericul depărtării. Zadarnic însă. 
Nu putea zări la mai mult de câţiva metri în faţă. Suliţele 
ploii ce se înteţise-ntre timp erau groase şi dese. Vântul, 
parcă profitând de situaţia creată, îi şfichiuia obrazul 
neras. 

- Mai mult pe cel drept, i-a trecut, ca un fulger 
tăios, prin minte. Şi a râs. 

Gulerul ridicat al pardesiului decolorat de-atâta 
purtat nu-l ajuta cu nimic. Picături rebele de ploaie i se 
strecurau şi după ceafă. îngheţându-l. 

- Mama dracului! a şuierat printre dinţii-i regulaţi. 
Plouă-a pustiu. 

Şi, parcă voind să-şi verifice veridicitatea gându-
lui, şi- a dat capul pe spate, privind înciudat norii. 

- Ce ţi-am făcut Doamne de mă baţi în halul 
ăsta? a mai gemut. 

Nici măcar vântul ce se strecura indiferent printre 
casele scufundate-n beznă nu i-a răspuns. 

Sictirit de liniştea ce domnea în juru-i şi-a 
continuat ceva mai grăbit drumul. Nici el nu ştia prea bine 
unde voia să ajungă, şi nici măcar încotro îl va duce 
drumul pe care se afla Hoinărea de ceasuri bune pe 
străzile îngenuncheate în noapte şi ploaie. Fără nici o 
ţintă. Odată ajuns într-o intersecţie de străzi s-a oprit 
locului. Cu mâini tremurânde a dat să-şi scoată o ţigară 
dintr-unul din buzunarele pantalonilor. A trebuit să se 
cotrobăiască puţin prin buzunare până şi-a găsit şi 
chibriturile. A scăpărat un băţ şi-a încercat să-l ascundă-n 
căuşul palmelor. Strecurându-i-se printre degete, vântul i 
l-a stins. A-njurat şoptit, aprinzându-şi un altul. C-o 
plăcere de narcoman a tras în piept întâiul fum. Simţea 
cum i se dizolvă-n trup rotocoalele de nicotină. 

- Poate şi-n suflet, mai ştii?! i-a străfulgerat prin 
minte un gând. 

Fără să mai privească în juru-i, a luat-o pe 
drumul din dreapta. Călca direct prin băltoacele din ce în 
ce mai dese şi mai adânci. 

- Oraş pustiu al pustiurilor, a mormăit înciudat, ce 
dracului mai caut eu în tine, în măruntaiele tale? De ce 
nu te-oi fi părăsit până acum?! 

Un motan i-a tăiat în fugă calea şi s-a refugiat 
sub strea- şina unei case. A fluierat scurt, dar motanul nu 
s-a sinchisit de el. La adăpost fiind, îşi scutura blana 
neagră. Şi udă. 
 

 

- Săracul! s-a surprins el zicând. E ud tot! 
Dar, după un moment de tăcere, vreme-n care se 
oprise-n loc, şi-a continuat gândul: 

- Ce dracului se întâmplă cu mine, sunt de tot 
râsul lumii. Numai că, spre norocul meu, nu mă vede 
nimeni acum. Şi chiar dacă ar fi să mă vadă vreun 
careva, tot n-ar avea de unde şti acel careva că eu 
compătimesc un biet motan. Fie el şi negru. Nu?!... Şi 
totuşi, am facut-o! De parcă eu nu aş fi tot în aceeaşi 
situaţie. De parcă eu, în aceste momente, aş fi la 
adăpost de răcorile nopţii şi neînmuiat de nenorocita 
asta de ploaie care tot curge din cerurile parcă sparte. 
De parcă-aş fi acum în vreo odaie încălzită, cu o 
ceaşcă de cafea in faţă şi cu vreo femeiuşcă alături. 
Parcă electrizat de propriul său gând, tresărind, a 
continuat: 

- Nu, nu, nici o femeie! Gata!  
După ce a mai privit o dată în juru-i, încă 

temător şi voind să se asigure că, totuşi, nimeni nu l-a 
auzit şi văzut, a mai tras o ocheadă-nspre motanul 
aciuit sub streaşina acelei case şi s-a urnit iarăşi în 
întunericul nopţii, înfruntând rafalele ploii. Ajuns la o 
nouă răscruce de drumuri, o palidă lumină, ce cu greu 
se strecura printre stropii deşi, a răzbătut până la el. 
Scrâşnind din dinţi s-a apropiat de ea. Când a ajuns la 
câţiva paşi, a rămas împietrit locului. 

- Drace! a exclamat. Sunt la „Creaţa“, în chiar 
marginea oraşului. 

O vreme a privit uşa deasupra căreia 
spânzura, legănată de vânt, o firmă gălbejită, de pe 
care vop-seaua căzuse-n mare parte, făcând literele 
greu de distins. Apoi, ridicând din umeri, a păşit hotărât 
prin noroiul din faţa intrării. 

- Oricum, şi-a zis, dacă tot o ştiu, ce-mi mai 
trebuie să citesc?! 

Din interior răzbateau până la el acordurile 
unui pian hodorogit şi vocea Diţei, o femeie pe care-o 
ştia de mai multă vreme, o femeie în patul căreia se şi 
stre-curase de câteva ori. Din greşeală, îi plăcea lui să 
spună. Deşi, continua el întotdeauna când era vorba 
de femei, o făcea de bună voie şi nesilit de nimeni. 
A zis-o şi-acum şi a apăsat, hotărât, pe clanţa uşii. în 
prag s-a oprit puţin, rotindu-şi privirile prin sala joasă, 
ascunsă-n fumul gros şi greu de respirat. 

- închide, bă, uşa! a tunat vocea cuiva. Nu vezi 
că intră vântu-aicea? 

- Intră pe dracu’! i-a răspuns şoptit, închizând, 
totuşi, uşa. 

A păşit încet, ocolind cu grijă mesele, privind 
pe sub sprâncene, cu coada ochiului, pe muşterii. S-a 
rezemat de tejgheaua barului, uitându-se lung la birtaş. 

- O vodcă! i-a zis, după o vreme. 
- Mare, mică? l-a iscodit acesta. 
- Mare, mare, s-a grăbit să-i răspundă. Păi ce,  

eu sunt o juma' de om?! 
După ce şi-a primit paharul, a privit atent spre 

masa cartoforilor. Erau patru la masă, şi-un buchet bun 
de chibiţi în jur. 

Taverna era scufundată-ntr-o semiobscuritate 
plăcută. Muzica gemea trist, îndemnând la băut şi la 
uitarea necazurilor de peste zi. 

Bogdan şi-a plătit „dubla“ şi s-a dus spre masa  
(continuare în pag. 29) 
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(urmare din pag. 28) 

 

de joc. Odată ajuns acolo, după ce-a privit puţin peste 
umărul unui chibiţ, s-a îndreptat spre-o altă masă, acolo 
unde patru zdrahoni trăgeau cu nesaţ din mahorcile de 
proastă calitate, urmărind cu ochi vicleni şi atenţi zarurile 
ce se rostogoleau pe masa soioasă, geluită, din lemn de 
brad. Fumul iute l-a făcut să strâmbe imediat din nas. Şi-a 
scos din buzunar o „domnească" şi, după ce şi-a aprins-o, 
a îndrăznit o întrebare: 

- Am şi eu un loc? 
- Dacă ai biştari, da, i-a răspuns unul. Cum nu?! a 

mai continuat tot fără să-l privească. 
- Am şi vreau să-i joc cu voi, a îngâimat Bogdan. 

Cei care până atunci nici nu catadicsiseră să-i acorde 
vreun pic de atenţie, s-au uitat lung la el. Vreo doi se 
tolăniseră în scaune şi-l măsurau cu priviri viclene. S-au 
uitat şi unul la altul. Cu subînţeles. 

Un chibiţ, la un semn al unuia de la masă, i-a adus 
un scaun. Ceilalţi i-au făcut loc, mişcându-şi scaunele. 

- Şezi! l-a îndemnat unul. Câţi bani ai? 
- Nu-ţi fă probleme, l-a liniştit Bogdan, cred că mai 

mulţi decât ai tu! 
- E bine atunci, a mormăit un altul. Şezi! 
Şi el a şezut. 
- Jumate-jumate, 800! a mormăit careva.  
Era un lungan cu o pălărie de fetru, decolorată, 

trasă pe ochi. Bogdan a apucat să-i descopere, să-i 
observe, la o privire frugală, o cicatrice adâncă în obrazul 
neras. 

- Merge, Albule, merge! i-a răspuns un ţigan gras, 
în care Bogdan l-a recunoscut pe fiul bulibaşei ţiganilor 
pripăşiţi prin marginea aceea a oraşului. Burtică era 
poreclit. Având bani din te miri ce făcuţi, îşi cumpărase de 
ceva vreme o casă arătoasă prin centrul oraşului. Dar tot 
ţigan era! 

Zarurile aruncate s-au rostogolit pe masa de lemn, 
urmărite de ochi holbaţi de-atâta atenţie. 

- Unu-unu, Albule! le-a citit Burtică. Era bucuros. Ai 
pierdut! 

- Perechi, la pace! a cerut acesta. 
- Vax! Mă duc mai departe, i s-a răspuns. 
Ţiganul a adunat cu gesturi încete, regizate, 

zarurile. Şi-a înfipt privirile-n Bogdan, care era în dreapta 
celui numit Albu, şi i-a zis: 

- Zii o vorbă, mă! Dau cu tine acu'. 
- Zic, i-a răspuns Bogdan liniştit. 
- Păi zi odată! s-a răţoit la el ţiganul. Ce tot te 

scremi atât?! 
- Ăştia toţi, ce vine! a ridicai indiferent din umeri 

Bogdan, după ce s-a scotocit prin buzunare şi după ce-a 
pus pe masă un şomoiog de bani. 

O vreme s-a făcut linişte. Nici muzica nu se mai 
auzea Bogdan a putut să audă respiraţiile întretăiate ale 
celor din jur. 

Ţiganul, cu gesturi reţinute, a zdrăngănit zarurile-n 
palmă. 

- Merge, i-a zis. 
Toţi cei din crâşmă, ca la o comandă, se 

strânseseră în jurul mesei lor. Veniseră până şi cartoforii 
să vadă ce se întâmplă. 

Sec au sunat zarurile pe masa de lemn. Bogdan 
le-a oprit cu mâna dreaptă. 

 

- Tăiete! i-a zis ţiganului. 
Ca-ntr-un adevărat ritual, acesta le-a cules, 

cu gesturi încete şi largi. Ca să nu-i intre fumul în 
ochi, îşi dăduse capul pe spate. A bătut iarăşi 
zarurile în palmă. îndelung. 

- Ducă-se! a spus Bogdan. Mai mult pentru 
sine. 

Babaroasele s-au oprit chiar în mijlocul 
mesei. 

- Doi-unu! le-a citit careva. 
- Văd şi io, bă! Ce, sunt cumva chior? l-a 

repezit ţiganul. 
Bogdan a început să numere bani mototo-

liţi. Cei din jur aşteptau cu respiraţii întretăiate. 
- Opt mii patru sute sunt, Burtică. Dacă nu 

crezi, numărâ-i! i-a zis el ţiganului. 
- Da', nu merge tot la pace? 
- Ba da! a aprobat Bogdan lăsând banii jos 

şi apucând zarurile. Merge! 
- Atunci un para-ndărăt! l-a îndemnat Burti-

că. 
Zarurile s-au oprit arătând un şase-şase. 

De nervi, ţiganul şi-a stins pe dosul palmei stângi 
ţigara. Vreme de-o clipă mirosul de came arsă l-a 
înlocuit pe cel de fum. 

- Tot la pace? a întrebat foindu-se în scaun. 
- Merge! i s-a răspuns. 
Şi iarăşi zarurile au arătat un şase-şase 

păgubos pentru ţigan. 
- Noroc! a rostit sentenţios Bogdan, ridi-

cându-se. Plec, Burtică! Văd că nu mai ai nici tu, şi 
că nici alţii nu mai au de joc. 

- Pleacă-n mă-ta! a scrâşnit acesta din 
dinţi. Pleacă, bă, odată! a mai tunat, văzând că 
Bogdan se uită lung la el. 

- Plec! i s-a răspuns. Chiar şi-n mama Deci, 
ca să fim corecţi, nu cu ea ai tu treabă, nu cu ea ai 
avut. 

- Păi pleacă odată! 
- Totuşi... 
N-a mai apucat să-şi împlinească vorba. 

Ţiganul l-a înşfăcat de reverul pardesiului pe care 
nu-l dăduse jos. 

- Pleci acum, când îţi zic io, că altfel o-
ncurci rău de tot! Auzi bă, moacă? 

Aranjându-şi gulerul boţit, Bogdan a păşit 
spre ieşire. Diţa a dat să-i taie calea. Cu mâna stân-
gă a dat-o de-o parte, în palmă i-a îngrămădit un 
teanc de bani. Nici măcar n-a privit-o. 

Bogdan mergea grăbit, cufundat în multele-
i gânduri. Le simţea seci, înşurubându-i-se-n minte, 
înnebunindu-l cu goliciunea lor. Arar treceau 
oameni pe lângă el. Spre centrul oraşului. Dându-i 
bineţe. Unii. Cei care-l ştiau. Şi-l ştiau mulţi în urbea 
răstignită la poalele muntelui al cărui vârf nu-l 
atinsese niciodată în suişurile sale. îl salutau şi 
ceilalţi, cei care nu-l ştiau. Nu-i durea gura. Pe el îl 
durea. Parcă. Le răspundea dând din cap şi imitând 
un zâmbet. 

După ce-a ezitat puţin, Bogdan s-a hotărât 
să facă cale întoarsă Voia să-i dea ţiganului banii 
înapoi, aurul pe care i-l câştigase. Gândul că mai  

(continuare în pag. 38) 
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    Tănase CARAȘCA 
 

BABA ILEANA 
 
 Trăia într-o căsuţă bătrânească simplă, aşa cum 
erau şi ei, pe malul ce se ridica deasupra fântânilor, 
împreună cu Moş Serghei, bărbatul ei dintotdeauna căruia 
baba îi pronunţa numele într-un fel care în urechile noastre 
suna ciudat, şi anume „Sârghii”. Era basarabeancă 
pripăşită prin locurile noastre cine ştie cum şi când, nu au 
avut copii şi odată cu trecerea timpului, s-au petrecut şi ei 
într-o simplitate demnă de felul în care au trăit. Moş 
Serghei, un om cumsecade, era mai tot timpul plecat cu 
treburi, meşterea prin curtea casei sau găsea ce să facă 
prin mica grădină ce se termina brusc într-o prăpastie de 
20-30 de metri, stâncoasă, ce se prăvălea într-un hău 
deasupra fântânilor din mijlocul satului. 

Aici mă simt dator să explic cititorului ce sunt 
aceste fântâni de care pomenesc şi despre care probabil 
că voi mai pomeni pe parcursul depănării amintirilor mele. 
Satul fiind aşezat între dealuri, ca într-un lighean cu o gură 
de scurgere înspre Mânăstirea Celic-Dere, pânza freatică 
pentru grosul satului era şi este la foarte mare adâncime, 
iar săparea unor puţuri care să ajungă la aceasta era 
anevoioasă, dacă nu imposibilă datorită straturilor de rocă 
ce alternează cu cele de argilă. Dacă mai pui la socoteală 
şi mijloacele rudimentare de care dispuneau oamenii pe 
timpul acela, şi anume lopată, cazma şi târnăcop, mulţi 
rămâneau în fază de proiect şi visau toată viaţa la o 
fântână în propria curte. De aceea, în mijlocul satului, 
exact în locul de care am pomenit mai sus, la baza 
grădiniţei lui Moş Serghei, într-o depresiune minusculă, de 
mărimea unui teren de fotbal, aşezată pe o scală de piatră, 
pânza freatică bate spre suprafaţă şi este de ajuns să sapi 
în rocă un metru, doi şi apa ţâşneşte din adâncuri limpede, 
rece şi bună de băut. În acest loc s-au construit, pentru că 
săpat este impropriu spus, 9 fântâni cu ghizduri din beton, 
din care oamenii scot apa cu o frânghiuţă de un metru, cu 
cobiliţa, sau unii cu mâinile mai lungi se apleacă şi umplu 
cu uşurinţă găleţile cu apă. Acest loc se numeşte, normal, 
“La fântâni” şi în jurul lui s-au petrecut multe din ce am trăit 
eu în anii copilăriei, pentru că locuinţa noastră era 
construită pe aceeaşi scală de piatră, la distanţă de cel 
mult o sută de metri. Noi, dacă nu eram la pădure, sigur 
eram aici, unde în apa rece ce se scurgea din fântâni, 
adunându-se într-un pârâiaş care imediat ce trecea pe sub 
un pod, forma un fel de cascadă, ne bălăceam la un loc cu 
raţele şi gâştele sau inventam tot felul de jocuri pentru că 
spaţiul ne permitea şi era un loc unde totdeauna era 
agitaţie. Acum, acest loc încântător cândva, mai conţine 
vreo patru sau cinci fântâni părăginite, neîngrijite şi 
colmatate în mare măsură, pentru că aproape tot satul se 

 
alimentează cu apă de la robinet. Cu toate astea, 
cine vrea să bea o cană de apă adevărată, se duce 
cu găleata “La Fântâni”, se apleacă, o umple, o 
duce acasă şi o ţine numai pentru băut. De la 
robinet foloseşte apă pentru restul necesităţilor din 
gospodărie. 
 Pe buza prăpastiei lui Moş Serghei creşteau 
oţetari, nişte arbori fără vreo importanţă oarecare, 
ce nu cresc foarte înalţi, dar din care noi ne făceam 
puşcuroaie. Este adevărat că cele mai bune 
puşcuroaie ni le meşteream din soc, dar cum în sat 
socul nu creştea, ne mulţumeam şi cu oţetarul, care 
pe mijlocul trunchiului are o parte moale pe care o 
străpungeam cu o sulă, un cui mai lung sau o sârmă 
mai groasă, până când obţineam un fel de tub. Din 
lemnul astfel găurit, tăiam un segment de 12-15 
centimetri, făceam nişte dopuri din cânepă (o fi fost 
cannabis?) ce creştea pe toate maidanele, pe care 
le mestecam până deveneau o masă compactă uşor 
de modelat. După ce realizam două asemenea 
dopuri, le împingeam pe rând cu ajutorul unui băţ 
bine lustruit, ca să circule uşor, pe orificiul 
segmentului de oţetar, pe post de ţeavă a puştii. 
Între primul dop împins la extremitatea îndepărtată 
şi al doilea, aflat la cealaltă extremitate, normal că 
exista o cantitate mică de aer. Al doilea dop împins 
cu putere de băţul lustruit sprijinit în piept, producea 
o presiune ce acţiona asupra primului dop, pe care îl 
arunca la câţiva metri distanţă. Aerul sub presiune 
eliberat prin ieşirea primului dop producea un 
zgomot, un pocnet de dimensiuni mici, dar care 
pentru noi avea semnificaţia unui bubuit de armă. 
Recuperam dopul din ţărână îl modelam din nou, 
după care îl introduceam pe postul celui de-al doilea 
şi tot aşa puşcuroiam cât ne ţineau puterile. Cu 
aceste puşcuroaie ne umpleam timpul, făceam 
întreceri în ceea ce priveşte distanţa ce o străbătea 
dopul, ne mai jucam de-a războiul, ne mai plesnea 
câte un dop pe părţile descoperite, care nu provoca 
nici un fel de leziuni, doar o usturime peste care 
treceam cu uşurinţă, că de, doar eram “în război” şi 
nu puteam să ne văicărim doar din atât.  

 Pentru a face rost de lemnul acesta atât de 
preţios, făceam escalade pe stâncile abrupte cu 
mijloace rudimentare, fără a avea ştiinţă de alpinism 
şi tot ce presupune acesta. Ne căţăram ca nişte 
veveriţe pe stânci până ajungeam la stratul de 
pământ de deasupra, ce măsura ceva mai mult de 
un metru, parte a urcuşului ce o străbăteam mai 
greu, pentru că trebuia să săpăm cu o mână iar cu 
cealaltă să ne ţinem. După ce făceam câteva găuri 
în pământul sfărâmicios, aruncam o funie cu un 
cârlig la capăt, până reuşeam să-l agăţăm de 
trunchiul unui oţetar şi de aici totul devenea floare la 
ureche. În pământul acela îşi făceau cuiburi 
prigoriile, nişte păsări frumos colorate care, printre 
alte gâze zburătoare, vânau şi multe albine, lucru pe 
care noi îl ştiam şi dacă pe traseul nostru întâlneam 
cuiburi de-ale lor, le distrugeam şi băgam în gaură 
câte o piatră în speranţa că locul acela nu va mai fi 
gazda altui cuib. 

(continuare în pag. 31) 
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(urmare din pag. 30) 

 

Când timpul sau anotimpul ne permitea să mergem în 
pădure, îl lăsam în pace pe Moş Serghei cu oţetarii lui şi ne 
făceam provizii din lemn de soc din care după cum v-am 
spus, făceam scule mult mai performante. Socul era mai 
bun, pentru că avea diametrul părţii moi, ce putea lesne fi 
eliminată, mai mare, rezultând un orificiu pe măsură, cu 
calităţi balistice superioare.  
 Moşul era cu ale lui, curte, grădină, oţetari, noi cu 
puşcuroaiele, iar Baba Ileana cu mahalaua, la propriu şi la 
figurat. Ducea vorba de ici-colea, pe timpul acela mass 
media reducându-se doar la posibilităţile de circulaţie orală, 
iar rolul ei cu atât mai preţios. Lua ceea ce auzea de la 
unul, de la altul, mai completa şi de la ea câte ceva ce i se 
părea că lipseşte şi uite aşa afla toată mahalaua noutăţile, 
bârfele şi ceea ce se mai întâmpla prin sat sau prin 
împrejurimi. Pe scurt, din cauza acestei metehne pe care 
mulţi o şi apreciau,  i se spunea simplu, “Mahalagioaica”. 
Când venea la noi era bine primită şi tratată cu ce se găsea, 
pentru că mama, fiind ocupată mai tot timpul, nu avea cum 
să afle ce se mai petrecea prin imediata apropiere, sau cu 
atât mai mult în zonele mai îndepărtate, pentru că aşa cum 
e şi în zilele noastre, existenţa femeii este indisolubil legată 
de ceea ce se petrece în jur, aşa că şi mama simţea nevoia 
să fie informată. Baba intra în curte fără nici un fel de 
probleme, pentru că, venind atât de des, o cunoşteau şi 
câinii şi nu o mai lătrau, aşa că ne trezeam cu ea la uşă de 
unde striga în aşa fel încât să poată fi auzită: 
             -Tasâico, eşti acasă?  
            Nu aştepta răspuns, ci intra în casă, chit că era sau 
nu cineva înăuntru. Nu era nici o problemă şi nici un gest 
care să deranjeze, în mare măsură pentru că pe timpurile 
acelea eram atât de avuţi, că nu aveam în casă nici un lucru 
de valoare ce ar fi putut tenta pe cineva. Dacă plecam de 
acasă pentru mai mult timp, legam uşa cu o sârmă de 
mâner şi de un cui bătut în toc şi asta era toată 
încuietoarea, care mai mult semnala că suntem plecaţi, 
decât să ne apere de hoţi. Ce hoţi? În acei ani, singurii hoţi 
erau pisicile şi copiii care nu rezistau tentaţiei şi mai săreau 
câte un gard după un fruct sau cel mai adesea după pepeni. 
Nu ştiu să fi existat în sat hoţi pe timpul copilăriei mele, nu 
îmi amintesc decât de mici furtişaguri copilăreşti. 
 Odată intrată în casă, Baba Ileana dădea “Bună 
zâua”, după care rămânea în picioare lângă uşă, aşteptând 
să fie invitată să ia loc. Dacă invitaţia nu venea, nu se 
aşeza, găsea un motiv, sau poate îl avea pregătit, pentru 
care chipurile venise, îl spunea, după care pleca şi o 
perioadă rămâneai fără informaţii. De regulă, la noi i se 
oferea un scaun spre a se aşeza, semn că prezenţa ei era 
acceptată, în primă faza refuza, pe motiv că se grăbeşte, că 
a trecut numai aşa ca să vadă ce mai facem, după care fără 
altă invitaţie, se aşeza şi uita să mai plece. Putea să aibă 
mama treabă cât de multă, odată aşezată, Baba Ileana 
trebuia să-şi descarce sacul şi cel mai important pentru ea, 
era absolut obligatoriu să fie ascultată. Ştia tot ce mişcă în 
mahala, ştia ce se întâmplă şi chiar ceea ce urma să se 
întâmple prin sat, dacă a fost sau urmează să vină 
miliţianul, perceptorul, colectorii, oameni în general nedoriţi 
de nimeni în curte, dacă a murit cineva, dacă s-a mai 
născut vreun copil, dacă s-a mai măritat vreo fată, cum şi cu 
cine, dacă au dat-o părinţii, a fugit, a furat-o, când e 
logodna, nunta, cine sunt naşii şi ce dotă i-au pregătit 
 

 
părinţii, bârfele în legătură cu extraconjugalele, 
cine, cum, când, ce şi de ce, tot, tot, tot. Nu puteai 
să te încrezi întru-totul în ceea ce spunea baba, că 
adevărul se afla ca de obicei pe undeva pe la 
mijloc, adică ori veneau, ori nu veneau cei anunţaţi 
şi nedoriţi, dar de care trebuia oricum să ne ferim, 
ori a furat-o, ori a fugit fata lui cutare, că ea 
rămânea tot a celui la care a înnoptat, dacă a murit 
cutare, cum a fost la înmormântare, dar mai ales la 
pomană, cine   l-a plâns şi l-a bocit, ce a spus şi ce 
se poate înţelege din ceea ce a spus, că omul la 
năcaz spune ce are pe suflet. Ce a spus vecinul 
despre mine sau despre cutare, cum o să fie anul, 
ploios sau secetos, sărac sau bogat, o să fie război 
pentru că a apărut o stea cu coadă, semn rău, că 
“nu am văzut aseară?”,  au fost pe cer la asfinţit doi 
sori (nici nu ştiu dacă ăsta o fi pluralul de la soare, 
dacă baba a spus o prostie, iaca, o iau şi eu şi o 
predau mai departe), câte în lună şi în stele, că 
uneori te mai şi plictiseau sau chiar te enervau, de 
îţi venea să-i spui babei: “Mai lasă-le naibii, Babă 
Ileană, că data trecută le-ai spus altfel, le cam coşi 
cu aţă albă”. Baba ştia că uneori le mai încurcă, că 
de, vârsta e de vină şi se scuza, că ea nu vrea să 
facă păcate, că ea nu minte şi avea chiar o formulă 
magică ce îndepărta imediat orice bănuială că s-ar 
putea ca ceea ce spune ea să fie simple baliverne: 
“Am auzit asta de la cutare, dacă a minţit el, mint şi 
eu”, după care urma povestea cu ce i-a spus 
cutare. 
 Baba Ileana era pofticioasă ca o femeie 
gravidă, dar niciodată nu cerea ceea ce vedea şi 
poftea, ci făcea tot felul de apropouri care mai de 
care mai clare să determine pe cel vizat să se 
simtă, mai ales dacă era vorba de ceva de 
mâncare. Cunoscându-i năravul, uneori mama se 
făcea că nu pricepe şi nu îi dădea ceea ce dorea 
nici în ruptul capului, dar de cele mai multe ori îi 
făcea hatârul, că de nu, o povestea peste tot şi asta 
nu ar fi fost mare lucru, dar vorba ceea, “făcea din 
ţânţar armăsar”. 
             Într-o zi a venit la noi cătrănită rău de tot şi 
după ce s-a aşezat pe scaunul indicat de mama, a 
tăcut câteva clipe, ceea ce nu prevestea nimic bun, 
după care a început să povestească cu năduf: 
 -Fa Tasâico, n-am mai văzut fa aşa oameni 
zgârciţi, mânca-i-ar boala de zgârâie brânză ce 
sunt, fa! Am fost la Nichita lui Hărbaci (un vecin ce 
stătea mai jos pe şosea, poreclit Horbaci-mormânt, 
în ucraineană, cu o pronunţie a literei H gâjâit, între 
g şi h) şi coceau, fa, mămăligă pe plită. Nu mi-au 
dat, fa, nici o muşcătură, cu toate că îmi curgeau 
balele din gură de poftă, dar nu mi-au dat. M-am 
dus acasă, felii, am pus-o pe plită, am copt-o, am 
mâncat o bucăţică, dar nu era, fa, ca aia! Am dat 
restul la câine, că nici n-am mai putut să înghit, lua-
le-ar Dumnezeu mămăliga de la gură, că şi acum 
parcă simt gustul ăla de la mămăliga lor, pe care 
nici n-am gustat-o, sta-le-ar mămăliga-n gât, 
Doamne iară-mă! 
 Cât de bună, sau cât de utilă era Baba  

(continuare în pag. 32) 
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afla de unde a pornit focul, cauze, motivaţii, posibilităţi, 
pentru că un foc la o casă este o problemă şi nu se 
aprinde el chiar aşa ca prostul din te miri ce, trebuie să 
se găsească acel ceva care l-a provocat, cum şi de ce, 
sau... cine? 

După locul de unde apăruse focul, după cum s-
a declanşat el chiar sub streaşina casei, după cârpa 
îmbibată în gaz (petrol lampant) găsită chiar sub locul în 
care se aprinsese focul şi stinsă şi ea cu apa din găleţile 
mamei, s-a tras concluzia clară că este vorba de o 
mână criminală şi nu a trebuit prea mult, ţinând seama 
de ce se întâmplase în ziua aceea să se ajungă mai 
întâi la bănuiala, apoi la certitudinea că autorul crimei 
este Baba Ileana. Acuzaţia s-a dovedit a fi cea 
adevărată pentru că, agăţat de gardul de sârmă 
ghimpată ce împrejmuia grădina din spatele casei, a 
fost găsit baticul babei, ba chiar a doua zi dis-de-
dimineaţă, a fost văzută baba căutând de-a lungul 
gardului ceea ce pierduse, sau poate să vadă efectul 
isprăvii sale din seara precedentă. 

De unde până atunci Baba Ileana era acceptată 
peste tot ca o trebuinţă de uz general, de la această 
întâmplare, din diferite motive, reale sau inventate, i s-
au închis porţile şi nu a mai avut acces în nici o curte, 
ba chiar era ocolită dacă întâmplător ieşea în calea 
cuiva, dar cel mai grav, nu era chemată nici la pomeni, 
ceea ce a atârnat mult prea mult. Probabil că nu atât 
întâmplarea cu focul, cât faptul că nu a mai avut 
posibilitatea  să-şi exercite calităţile de purtător de 
vorbe, bârfe, întâmplări care mai de care mai picante, 
au afectat-o în aşa măsură, încât prea mult nu a mai 
suportat situaţia, a găsit că este mai bine să-şi încheie 
socotelile cu lumea rea în care trăia şi şi-a găsit liniştea 
lângă Moş Sârghii al ei, în cimitirul satului unde 
odihneşte în pace şi înţelegere cu toţi cei de acolo, 
acoperită de bălării şi uitată de toţi. 

Gestul de răzbunare al Babei Ileana a avut şi un 
efect oarecum pozitiv, care privit dintr-un anumit punct 
de vedere a fost chiar benefic. De atunci, Ţaţa Miţa a 
rămas cu un fel de psihoză, care odată înţeleasă, i-au 
adus mari avantaje în sensul că a trebuit să fie 
protejată. Nu mai suporta să vadă foc deschis, că o 
apuca bătaia de inimă, şi din cauza asta avea motive 
serioase să nu se mai ducă prin fierărie pe la Nea Nicu 
să tragă la foi, că i se făcea rău, ducea mâna la inimă şi 
trebuia scoasă musai din acel loc. Noroc de 
colectivizarea care a dat peste noi în scurt timp şi ne-a 
luat tot ce aveam prin curte şi i-a luat şi fierăria lui Nea 
Nicu, iar ţaţa Miţa a fost salvată de bătăile de inimă 
pentru că nu mai avea foc deschis în curte. 
Dar nenorocirea cea mai mare ce era să ni se tragă 
nouă de la focul Babei Ileana era un patefon vechi şi 
uzat pe care Nea Nicu îl abandonase în podul casei ca 
pe un obiect ce nu îl mai putea folosi, pentru că nu mai 
avea ace. Era de fapt un fel de gramofon ce funcţiona 
pe bază de manivelă, adică avea un arc ce trebuia 
încordat mai întâi, cu o manivelă de dimensiuni mai 
mici, care prin destindere punea în funcţiune toată 
maşinăria, cu un blat rotund pe care se punea o placă 
din ebonită ce se spărgea foarte uşor, cu melodii vechi 
de-ale lui Zavaidoc sau cine mai ştie cine, pe care noi le 
ascultam în neştire atunci când aparatul era în stare de  

(continuare în pag. 33) 
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Ileana în lipsa altor mijloace de informare în masă, pe 
atât era de păgubos să intri în gura ei ca personaj 
negativ. Să te fi ferit Dumnezeu mai bine, pentru că 
niciodată nu se putea bănui ce poate ieşi din imaginaţia 
plină de fantezie a babei. 
 Când am crescut un pic mai mare, am înţeles 
că după ce a murit Moş Serghei, Baba Ileana de la un 
timp a dat în darul beţiei şi de aici i s-au tras mai târziu 
toate necazurile ce au urmat: izolarea pe care nu a 
putut să o suporte şi mai apoi sfârşitul, părăsită de toţi 
cei ce până atunci o primiseră ca pe o persoană mai 
mult utilă, decât respectabilă. 
 Într-o duminică, sau poate o zi de sărbătoare 
religioasă, erau strânşi la noi în casă toţi vecinii la o 
vorbă, o bârfă, la un 101 (cred că jocul de cărţi numit 
tabinet), la mâncat seminţe, la un pahar de vin sau 
rachiu şi la ascultat muzică populară la aparatul nostru 
“MIORIŢA”, pe care mama, trimisă de tata, care era 
sătul de ştirile Babei Ileana, îl cumpărase de la 
Constanţa şi, odată adus acasă, pus la loc de cinste ca 
un obiect preţios ce era şi ascultat cu mare interes. 
Baba, probabil conştientă de faptul că obiectul cu 
pricina îi furase mare parte din atribuţiuni, de ciudă, a 
tras mai multe pahare de vin şi rachiu la măsea, din 
sticlele aduse de cei prezenţi pe sub pieptare şi servite 
cu un singur pahar, pe rând, la un moment dat, s-a 
cherchelit şi a început să vorbească întruna. Ţaţa Miţa, 
nevasta lui Nea Nicu Fieraru, care din nu ştiu ce motive 
nu o avea la ficaţi şi care tocmai atunci asculta cu mare 
atenţie o melodie populară interpretată la caval de un 
niculiţean pe nume Botea şi mai nu ştiu cum, fiind 
bruiată de vorbăria babei care tălăcănea verzi şi uscate, 
şi-a ieşit din pepeni, a sărit de pe scaun şi i-a şters 
scurt o palmă peste gură. A ieşit un tărăboi pe cinste, 
care tatei îi plăcea dacă nu ar fi avut loc în casa lui şi îi 
consecinţă s-a văzut nevoit să întrerupă reprezentaţia şi 
să poftească într-un mod nu tocmai politicos 
protagonistele afară din curtea lui şi sfătuindu-le că 
odată ieşite, n-au decât să-şi rupă gâturile, să se 
omoare, că pe el nu-l interesează ce se petrece dincolo 
de gardul ce-i împrejmuia curtea. Sigur că toată buna 
dispoziţie s-a dus pe apa sâmbetei şi toţi au plecat pe la 
casele lor, spre dezamăgirea noastră, a celor mici, care 
căscam gura, că tare ne mai plăceau asemenea 
manifestări. După ce totul s-a liniştit, făcându-se seară, 
mama a luat cobiliţa şi găleţile, s-a dus la fântâni să 
aducă apă, iar când se întorcea, a văzut că în spatele 
casei lui Nea Nicu pâlpâia ceva, ca o flacără provocată 
de un foc. Având o prezenţă de spirit nemaipomenită, a 
traversat curtea, după cum ştiţi neîngrădită din cauza 
fierăriei, cu cobiliţa în spate, instinctul spunându-i că 
acolo ceva nu este în regulă. Când a văzut ce se 
întâmplă, a dat  alarma într-o clipă strigând disperată: 
 -Ardeeeeeeee! 
            În timp ce striga, şi-a dat jos cu repeziciune 
cobiliţa, a pus mâna pe găleţi şi a aruncat apa sub 
streaşina din stuf pe focul care începuse să se întindă, 
existând riscul ca în câteva clipe să cuprindă toată 
casa. Alarma fiind dată, au sărit toţi vecinii şi numai în 
câteva clipe au îndepărtat pericolul, îmbibând cu apă 
împrejurimile şi substreaşina din podul casei, pentru 
siguranţă. Imediat au început cercetările pentru a se 
afla de unde a pornit focul, cauze, motivaţii, posibilităţi, 
pentru că un foc la o casă este o problemă şi nu se 
aprinde el chiar aşa ca prostul din te miri ce, trebuie să 
se găsească acel ceva care l-a provocat, cum şi de ce, 
sau... cine? 
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(urmare din pag. 32) 

 
funcţionare. Odată epuizată rezerva de ace, Nea Nicu, din 
neglijenţă sau poate că se plictisise să asculte aceleaşi 
cântece, dar şi pentru că apăruseră aparate de tip 
“Mioriţa”, care aduceau ceva nou şi mult mai modern, a 
abandonat patefonul în podul casei. Eu cu Ilie, fiul lui cel 
mai mic şi prietenul meu, am descoperit minunea printre 
vechituri şi cu o gresie am ascuţit acele, am încordat arcul 
învârtind manivela şi minune, patefonul a început să 
funcţioneze, nu aşa cum ar fi trebuit, dar la nivelul nostru, 
foarte mulţumitor. Eu, mare amator de muzică, făceam ce 
făceam când eram singuri acasă, îl provocam pe Ilie să 
mergem în pod să mai ascultăm muzică şi Ilie, care şi el 
avea treabă cât aveam şi eu, abia aştepta, aşa că de la un 
timp, dacă cineva avea nevoie de noi, ne găsea în podul 
casei lui Nea Nicu. 

A doua zi după întâmplarea cu focul, noi ne 
dădeam de ceasul morţii că baba trebuie neapărat 
pedepsită pentru că era să ne lase fără patefon, obiectul 
cel mai de preţ pe care îl deţineam pe ascuns şi care ar fi 
ars odată cu casa. O asemenea nenorocire nu trebuia să 
ni se întâmple, dar pentru că precedentul era deja creat şi 
casa putea oricând să ardă, noi, oameni prevăzători, am 
mutat patefonul într-un loc mai sigur, în malul de deasupra 
fântânilor unde ne săpasem în timp un fel de grotă, loc de 
refugiu şi linişte, de unde numai după vreo două zile ni l-a 
furat careva, sigur un prieten căruia îi divulgasem secretul 
celei mai teribile descoperiri umane, iar el ne-a înşelat 
aşteptările. Nu am descoperit nici în ziua de azi cine este 
autorul ruşinosului furt, dar nici Nea Nicu nu a mai căutat 
patefonul, iar noi am scăpat de griji abia acum vreo cinci-
şase ani când şi el a plecat pe drumul fără întoarcere, 
uitând de “minunea secolului”, care şi ea la rândul ei a 
făcut furori şi care poate şi acum, cu ace ascuţite cu o 
gresie, mai scoate sunete care seamănă destul de mult cu 
muzica. 


 

 

 
(urmare din pag. 9) 

 
/ Nu uit: cerul meu cu nori / prin zâmbet l-ai deschis, / 
c-o floare şi-un sărut, / Nu uit...” („Nu uit...”, p. 70).  

Dar, mai ales, un volum de versuri ca o 
declaraţie de creator de frumos, cu semnătura de 
fidelitate a confesiunilor poetei Valentina Balaban: „Pe 
aripi de calendar mă deşir / şi înşir poveştile paşilor 
ghemuiţi / în nopţi, prin bateriile timpului / ce-mi 
încarcă fire de zi, spre / potecile neştiutelor ce emană 
/ riscuri creatoare de speranţe” („Pe aripi de 
calendar...”, p. 73). 

 


 

Mönika TÖTH                    
 

Lipsa ta îmi mângâie sânii 
(rânduri pentru tine Vasile) 
 

aș vreau să te iau în brațe 
și să te alint ca pe un copil 
apoi să fac un tatuaj pe buzele moi 
cu prenumele tău sfânt și etern 
dar nu mai pot să fac nimic 
ești departe de mine ca stelele în cer 
lipsa ta îmi mângâie sânii 
 
 
micro-poem 
 

maroul din ochii tăi 
e amintirea caldă 
din iarna-mi dură 
 
 
te ador 
(La Mulți Ani) 
 

ți-aș dărui soarele 
nu pot să-l ating 
ți-aș da o stea 
nu pot să ajung 
îți dăruiesc doar 
două simple cuvinte 
scrise pe foaie 
parfumată de afine 
te ador 
 
 
când țin mâna ta.. 
 

când privesc ochii tăi 
ca două văpăi 
nu mai simt suferința 
 

când ating pielea ta mătăsoasă 
nu mai doresc pe nimeni 
 

când țin mâna ta  
caldă 
nu mai simt frigul din inimă 
 

când sărut buzele tale dulcegi 
mă renasc 
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Ernesto MIHĂILESCU 
 

„TIMPUL ŞI RĂSTIMPUL” 

sau despre valorile fundamentale ale fiinţei 
Marginalii la romanul „Timpul şi răstimpul”, de T.Caraşca 

                                               
„Timpul şi răstimpul”, romanul lui Tănase Caraş-

ca, debutează ex abrupto cu festivitatea de deschidere a 
unui nou an şcolar la liceul din oraşul Vecineşti. Directorul 
săvârşeşte ceremonialul subliniind cu subînţeles 
evenimentul care pare că eclipsează fondul: „Vom începe 
noul an şcolar (…) cu două săptămâni de practică agri-
colă, la cules de vii, la Bădila” (pag. 18). Şi rând pe rând, 
intră în poveste personajele: Titi Drăgan, protagonistul 
romanului, liderul muşchetarilor (Titi, Doru, Radu, clasa a 
XI-a), Lili Nădrag, viitoarea iubită a lui Titi, Doina, prietena 
şi confidenta ei (ambele, clasa a X-a), Kati macedo-
neanca, Niky, grecoaica din Izvoreni, alţi şi alţi liceeni, 
profesorii Iosif Colcer (director), Dumitru Rotică, Gheor-
ghe Parusi, Nicolae Dâncu, părinţi…  

Inspirat şi generos început! Cele două săptămâni 
de practică au în sine valenţele unui roman. Cadrul 
natural de la ferma viticolă Bădila, de la Străjerie şi Mâ-
năstirea Cocoş este mirific şi devine scena afirmării 
mulţimii de liceeni-adolescenţi. Pentru ei, esenţială nu 
este munca, ci bucuria elementară de a fi împreună, 
dezlănţuiţi să scormonească în secretele vârstei, să-i 
pătrundă frumuseţea, dornici de distracţie, de cântec şi 
dans, însetaţi de prietenie şi dragoste, aşteptând sau 
trăind cu voluptate iubirea… De aici, scenarii, actori şi 
peisaje, motive şi episoade în stare să genereze un topos. 
Sunt iubiri de liceu, iubiri de adolescenţi, delicate şi 
sensibile ca mimozele, care se nasc crezându-se ori 
numai promiţându-se veşnice şi pier inexorabil, adesea, 
repede, împovărând cu amintirea lor, întru totdeauna, 
memoria fiinţei. Autorul îşi rezervă doar menirea să 
construiască discursul şi să-i simbolizeze personajele şi 
întâmplările pe care eroii le declanşează şi le trăiesc. 
Timpul – cel material, măsurabil, mereu egal cu sine - 
este irelevant în literatură. Două săptămâni de practică 
agricolă se pot întinde, diegetic vorbind, pe un spaţiu 
aparent disproporţionat faţă de spaţiul acordat reflectării a 
doi ani de liceu… Timpul curge continuu până la întâlnirea 
Titi-Lili, de după promovarea examenului de bacalaureat, 
la Lili acasă, la Valea Mirii, (aproape 200 de pagini). Apoi 
(în următoarele 70 de pagini, până la final, adică vreo 40 
de ani), timpul devine discontinuu şi, zăbăuc, o ia razna! 
Scriitorul ne propune cronica unei generaţii de 
adolescenţi, a timpului şi a locului în care a trăit aceasta. 
Iar dincolo de timp şi de loc, redă, mutatis mutandis, 
adolescenţa adolescentului universal. 

Adolescenţa pare a fi, la o prima analiză, tema 
operei! Romanul este alcătuit din două părţi: Timpul şi 
Răstimpul. De aici, titlul. Discursul este complex, câteo-
dată nu uşor de strunit. Povestea pe care o trăiesc 
protagoniştii (Titi Drăgan, gratulat de prieteni cu cogno-
menul Lipoveanu, fiindcă este blond, şi Liliana-Lili-Li 
Nădrag, fata cu vocea de aur) se petrece în anii ’60 şi 
începutul anilor ’70. Iar fiindcă oamenii trăiesc pentru a 
comunica, a se revedea, a depăna amintiri şi Domnul este 
îngăduitor, Titi şi Lili se despart efectiv tocmai după 
decantarea ultimelor esenţe rămase tulburi între ei, prin  
 

 
 

anul 2010. Peste patru decenii, o epopee! Densitatea 
trăirilor şi a evenimentelor prin ani şi vârste, într-o 
operă literară, o hotărăşte, suveran, scriitorul… 

Interesant, şi paradigmatic pentru arhitectura 
epicului, este modul în care adolescentul licean şi 
tânărul de apoi Titi Drăgan se raportează la feminin şi 
la eros. În mai puţin de doi ani, el experimentează, 
deci cunoaşte, prietenia-iubirea romantică cu Lili-Li, în 
care sentimentul domină raţiunea dar reprimă 
instinctul; relaţia iniţiatică cu Maşa, în care instinctul 
îşi subjugă raţiunea şi sentimentul; incidentul cu Katy, 
în care raţiunea controlează sever instinctul şi sus-
pendă orice perspectivă sentimentului. Un caz parti-
cular îl va reprezenta relaţia cu Liana, din cel puţin 
două motive care imprimă un alt caracter episodului 
lor erotic: Titi nu mai este adolescent-licean, ci bărbat, 
absolvent de facultate, care ajunge întâmplător pa-
cientul Lianei; Medicul Liana, abandonată de iubit, 
care a ales să emigreze în Canada, aflată la vârsta 
feminităţii absolute, se îndrăgosteşte de pacientul 
său, şi decide să-şi refacă viaţa sentimentală şi soci-
ală cu el. Temporar, în nou formatul cuplu Liana-Titi, 
sentimentul, instinctul şi raţiunea împlinesc armonios 
acea trinitate sacră ce stă, ideal, la temelia familiei 
tradiţionale, la care se raportează în permanenţă ro-
mancierul.  

Iubirea de o zi cu o Rodica oarecare, văzută 
retrospectiv de erou ca „nebunia primului zvâc al 
iubirii”…; romantismul de stranie frumuseţe, etern şi 
totuşi astăzi cvasidesuet, care generează substanţa 
magmatică a iubirii Titi-Lili…; pragmatismul aproape 
mecanic al actului erotic săvârşit cu Maşa, simplu, 
fiindcă aşa cere firea, dar răscolitor, izvoditor de 
intense trăiri, simţire şi reflecţii: „Lipoveanul meu a  

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

plecat la muncă pe şantier, la Braşov, iar eu… eu… sunt 
tânără, se scuză, iar tu îmi placi”, va mărturisi femeia 
(pag. 156), în vreme ce neofitul Titi înţelege că „ceea ce 
tocmai trăise în acea noapte de august… va însemna 
totdeauna pentru el un nou început” (pag. 158), o 
pertinentă definiţie a iniţierii, a stării de bărbat care tocmai 
a trecut pragul…; exprimarea hormonalei şi năbădăioasei 
Katy prin furii şi bufeuri, părând deopotrivă instinct şi act 
îndelung, metodic rumegat (motivaţia ei: „pentru că te 
iubesc, mă zânule…”, comentariul autorului: „Şi era totuşi 
o fată frumoasă, deşteaptă, expansivă, dar cu prea multe 
disponibilităţi şi cu un tupeu ce bătea adesea spre 
obrăznicie” (pag. 182); rafinamentul cu care Liana alege, 
la un moment dat, să-şi vindece prin tânărul  pacient rănile 
încă sângerânde ale unei iubiri eşuate, contrapunându-i, 
repede, dur, chiar şi printre lacrimi, sângele rece cu care, 
când totul părea perfect, renunţă pentru a se întoarce la 
iubitul dintâi… Cu Lili, Titi a discutat constant despre 
maturizarea şi devenirea lor profesională, dragoste şi 
castitate, căsătorie şi copii, fără false pudori, dar şi fără 
căutate provocări viscerale… Deci tot cunoaştere, tot 
iniţiere, dar câtă negrăbire! Ceea ce Titi, îndrituit de 
scriitor cu privilegiul de a-i ordona discursul, nu uită! Iar 
neuitarea devine textura subtilă, adesea subliminală, care 
împinge subiectul spre finalul imprevizibil. Iată un buchet 
de istorioare şi episoade cu parfumuri şi nuanţe abil 
selectate, de ipostaze şi trăiri, de împliniri şi ratări ale 
erosului, ilustrând cu naturaleţe universalitatea dragostei 
şi chipul în care fiecare pereche de îndrăgostiţi îi dau 
individualitate irepetabilă, risipeşte convenţii constrân-
gătoare şi consecinţele acestora: vină, vinovăţie, (in)fi-
delitate, fidelitatea fiind o componentă a sistemului de 
valori în care personajul şi, fireşte, autorul cred.  

Prima etapă a iubirii dintre, iniţial adolescenţii, Titi 
şi Lili, care face din „Timpul şi răstimpul” şi un roman de 
dragoste, debutează la vocaţia ei, a fetei, şi se încheie cu 
depunerea jurământului de dragoste şi credinţă, ritual 
iniţiat de el, bărbatul. Locul ales, biserica Mânăstirii 
Cocoş. În preajma acesteia „păcătuiesc” sărutându-se 
prima oară, în naos aprind lumânări la „sfeşnicul din faţa 
icoanei Maicii Domnului cu Pruncul”, apoi se închină şi 
sărută „icoanele din faţa Sfântului altar”, pentru ca, la 
ieşire, în pronaos, să facă legământul: „- Jur în faţa 
Atotputernicului Stăpân al Lumii că te voi iubi toată viaţa şi 
voi fi corect şi cinstit întotdeauna cu tine, apoi o strânse de 
mână. / Lili îl privi o clipă surprinsă de cele auzite, apoi îşi 
întoarse şi ea faţa spre altar şi rosti, la fel de emoţionată: / 
- Jur în faţa Atotputernicului Dumnezeu că te voi iubi toată 
viaţa şi voi fi corectă şi cinstită întotdeauna cu tine, apoi îl 
strânse şi ea cu un zvâcnet uşor, privindu-l insistent în 
ochi.” (pag. 67). Îndrăgostiţii săvârşesc taina unei 
cvasilogodne, o unire în spirit.  

Părăsind biserica, pornesc spre Crucea Coco-
şului, dorinţă mărturisită de prelungire a ritualului crezului 
de iubire şi fidelitate abia celebrat. Începe a doua etapă a 
iubirii protagoniştilor, sentimentul care îi leagă este grav, 
profund, adesea obsedant, chinuitor, cu încercări şi 
cumpene… Prima încercare se produce imediat. La Cru-
cea Cocoşului, tânărul este muşcat de o viperă cu corn! 
Dus urgent la spitalul din Tulcea, va fi internat, ratând 
stagiul de practică agricolă, atât de propice manifestării şi 
consolidării iubirii lor. Un avertisment! O premoniţie pentru  
 

 

cititorul care deja a  încheiat lectura. Întâmplarea 
nefericită de acum curmă temporar firul prieteniei-
iubirii ce tocmai se naşte, dar altă întâmplare, un 
accident grav de circulaţie, în ultimul an de facultate, 
devine agentul care va provoca iubirea şi relaţia încă 
studentului cu Liana şi începutul destrămării iubirii cu 
Lili.  

Se mai întâmplase odată, cu Maşa, experi-
enţă pilduitoare pentru orice adolescent, răvăşitor 
pilduitoare pentru o fată care iubeşte. „Ce se întâm-
plă Titi, parcă ai ceva pe suflet, te-a deranjat cumva 
plecarea mea la mare?” (pag. 169) Nu, răspunde 
tânărul. Atunci? „Te pomeneşti că ţi-a sucit mintea 
vreo ţărăncuţă cu bujori în obrăjori…” (pag. 170). Titi 
neagă fără convingere şi, în final cedează, destăi-
nuindu-se: „Am fost agresat de o lipoveancă…” Lili 
se miră: „Agresat? Cum adică agresat? Te-a lovit, te-
a bătut…” Ironică întrebarea, tragi-comic răspunsul: 
„M-a violat!” Fata cere detalii, el le oferă, ea, vergură, 
dar nu ingenua, vrea mai mult, dorinţă aparent 
frivolă, dar mucalită, maliţioasă, contradictorie, izvo-
râtă dintr-o acută sfâşiere interioară: „Zău! şi Lili în-
cepu să râdă spre surpriza prietenului ei. Şi a fost 
bine?” (pag. 170). 

În mod paradoxal, tocmai Titi începe să fie 
obsedat de fidelitatea iubitei, obsesie întreţinută şi de 
activitatea pe care Lili o desfăşura ca interpretă de 
muzică populară la Casa de cultură din Vecineşti, 
unde un instrumentist-medic veterinar îi purta 
sâmbetele. 

Pentru Titi Drăgan, personajul structurant al 
romanului, iubirea rămâne sentimentul amplitudinii şi 
al completitudinii umane, al fiinţării într-un univers 
aleatoriu, uneori alienant, întins între ordine şi haos, 
rai şi iad, de unde, mereu, iluzia că a ajuns la bine-
cuvântarea unui liman, liman la care  cunoaşterea, 
ca act întemeietor al personalităţii, refuză cu obsti-
naţie să ajungă.  

În planul psihologiei vârstei, alături de iubire, 
prietenia este celălalt sentiment definitoriu al adoles-
cenţei, cealaltă valoare fundamentală a ei. În liceu, 
Titi, Doru şi Radu alcătuiesc un trio indisolubil, fiind, 
de altfel, „supranumiţi «cei trei muşchetari»”. Prie-
tenia, ca şi dragostea, este profundă, serioasă, cre-
ează legături solide între adolescenţi, uneori pentru 
durata întregii vieţi. Astfel va deveni prietenia dintre 
Titi şi Doru, personaje legate prin pasiunea pentru 
muzică, din care amândoi fac o profesie, deşi, 
caracterial, Titi este sobru, angajat cu toată fiinţa în 
evenimentele şi procesele existenţei cotidiene, pe 
când Doru, tinde să bagatelizeze totul prin detaşare, 
adesea ironică, ori teribilism. Poate şi pentru faptul 
că Doru este mai puţin norocos în dragoste…  

În spiritul literaturii romantice, al cavale-
rismului, dar şi al autohtonei legături între fârtaţi, cei 
trei se leagă prin jurământ. Autorul ne duce la bise-
rica aceleiaşi mânăstiri pentru a fi martorii episodului: 
„s-au dus toţi trei în faţa icoanei maicii domnului, au 
înfipt lumânările în nisipul sfeşnicului, apoi s-a întors 
ca la o comandă în acelaşi timp, şi-au întins mâna 
dreaptă şi au aşezat-o una peste alta ca într-o 
ceremonie şi au pronunţat în acelaşi timp, într-un mi- 

 (continuare în pag. 36) 
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Viaţa tinerilor capătă raţiune de a fi, coerenţă, 
orientare spre scopuri mai apropiate şi idealuri şi 
valori perene.  

Contrar percepţiei mai dintotdeauna a elevilor, 
scriitorul matur de astăzi are revelaţia unui liceu care 
poate să admită, chiar să susţină moral, iubirile 
frumoase, care întregesc şi potenţează devenirea: 
„Perechea Titi Drăgan-Lili Nădrag devenise un fel de 
subiect didactic, când interveneau discuţii pe această 
temă, sau când problema relaţiilor dintre tineri încerca 
timid să aducă prin orele de dirigenţie o serie de 
chestiuni care s-ar fi impus, care erau evitate din 
porniri pudice prost înţelese chiar şi de dascăli şi, 
tocmai de aceea, superficial tratate.” (pag. 120-121). 

Cât din materia romanului este realitate 
metamorfozată în proză şi cât este ficţiune pură? 
Răspunsul îl cunoaşte numai autorul. Povestea lui Titi 
Drăgan pare inspirată din realitate, iar dacă nu ar fi, 
rămâne plauzibilă. Este realitatea anilor ’60-’70, prin 
cumpenele cărora numai adolescenţii îşi mai 
permiteau să viseze şi să creadă. Autorul atribuie 
actanţilor nume şi personalităţi care îl ajută pe cititor 
să-i identifice în cotidian. Fie că aceste personaje sunt 
profesori, directori de şcoli, medici, inginer agronom, 
director de casă de cultură, inspector şcolar general…  

Satul socialist şi colectivizat duce la sărăcie 
şi, în consecinţă, la dezrădăcinarea oamenilor, 
îndeosebi a tinerilor, îi obligă să caute altceva decât 
agricultura, pe care o slujiseră din tată în fiu. 
Perspective?! Una… Ei aleg un socialism cu altă faţă: 
egalitatea proletară de şanse, care asigură un salariu 
minim necesar, un loc de muncă stabil şi o 
garsonieră-un apartament la bloc. Bucuria cu care 
tânărul profesor Drăgan, stabilit la Tulcea, primeşte 
veste că i s-a repartizat o garsonieră, după ce locuise 
o vreme într-o cameră de internat, împărţită cu un alt 
coleg profesor, este ilustrativă. În acest - sui generis - 
sat românesc, trăiesc părinţii personajelor: familia 
Drăgan, la Valea Morilor, familia Nădrag, la Valea 
Mirii… Despre frumuseţea naturală a locurilor şi 
despre frumuseţea încă nealterată a chipurilor şi 
sufletelor oamenilor scrie convingător Tănase 
Caraşca. Trece însă peste adevărurile dureroase. De 
aceste adevăruri fug copiii satului, ajung la liceu, unii 
fac facultăţii, îşi rostuiesc viaţa la oraş, Titi la Tulcea, 
Lili la Galaţi…  

Cât vor fi liceeni , autorul îşi aduce eroii, în 
vacanţe, acasă. Aici sunt părinţii şi pământul din care 
îşi trag seva pentru a creşte şi a deveni. Inspirat, va 
aborda, în oglindă, vacanţa de iarnă a celor doi 
îndrăgostiţi. Titi, preocupat de pregătire pentru 
sărbători, primeşte scrisoare de la Lili. Îl 
redescoperim, de data aceasta, într-un expresiv şi 
mişcător portret de adolescent, văzut prin ochii 
mamei, care a sesizat că s-a schimbat profund şi a 
intuit că este îndrăgostit, înainte ca Titi să-i spună,  
sentenţios, „Mămică, iubesc!” Suntem în ultima 
vacanţă de iarnă a protagonistului, la Valea Morilor, 
fiu şi mamă discută, mama are dubii, ca femeie 
trecută prin viaţă ştie ce ştie despre aceste prime 
iubiri, în vreme ce el rămâne ferm în credinţa sa: „- Eu 
am spus odată că o iubesc pe Lili şi aşa va fi mereu.  

(continuare în pag. 37) 

 

(urmare din pag. 35) 
 

nicor: / - Până la moarte, aşa să ne ajute Dumnezeu! / 
Prietenia celor trei băieţi era cunoscută şi admirată în 
şcoală. În orice împrejurare, erau nedespărţiţi, ştiau totul 
unul despre ceilalţi şi invers, formau un triumvirat solid, 
cu rădăcini prieteneşti sincere şi neinteresate.” (pag. 30). 
Iată un acord între Titi şi Radu, în notă teribilist adoles-
centină, ce o priveşte pe Lili! Radu: „Băi Titi (…) fata asta 
e frumoasă foc, mă! Îmi place şi mie, s-ar putea să ne 
duelăm!” Replica lui Titi: „putem iubi aceeaşi fată, dar de 
bătut, nu o să ne batem niciodată”, precizând: „eşti 
prietenul meu, am jurat, la rău şi la bine, iar eu nu trădez, 
asta este clar cel puţin pentru mine, dacă voi încă nu aţi 
înţeles”. Răspunsul lui Radu: „Hai mă Lipovene, tu crezi 
că putem fi adversari vreodată, chiar şi pentru o fată? 
Exclus!” (pag. 32).   

La polul celuilalt gen, evoluează prietenia dintre 
Lili şi Doina, colege de clasă. Colege şi de cameră la 
gazdă, Doina o pune în gardă pe Lili în privinţa modului 
în care cei din jur pot percepe legătura cu Titi: „Lili, fii cu 
ochii în patru, să nu intri în gura vecinilor, o atenţionă 
Doina. Ştii că aici e ca la ţară, geamurile au ochi, pereţii 
au urechi” (pag. 113). Lili i se confesează Doinei, când, 
în vacanţă, petrecând împreună revelionul, nu putea 
„trece peste absenţa lui Titi”, prilej pentru Doina să o 
consoleze, parcă premonitoriu: „Viitorul poate fi 
imprevizibil Lili, nu ştii la ce te poţi aştepta…” şi „viaţa nu 
are culoare roz Lili! Vorbim noi altădată despre culorile 
vieţii…” (178). Când îndrăgostiţii sunt supăraţi, la 
rugămintea lui Titi, Doina face oficiul de a transmite 
corespondenţa (clasicele bilete) de la unul la celălalt 
(pag. 186-190).  

Într-un alt moment, altă colegă, Marcela, nu 
pregetă să laude faţă de mama Lilianei pe iubitul fetei: 
„Titi chiar este un băiat de treaba şi e talentat. (…) La 
muzică. Titi cântă la mai multe instrumente, are voce şi e 
şi poet.” (pag. 111). 

Colege de liceu, fără a fi neapărat şi prietene, Lili 
şi Katy se află într-o relaţie specială, de simetrie inversă. 
Într-o evoluţie contrapunctică se află şi masa elevilor 
liceului din Vecineşti cu harpiile. În anii aceia, un anumit 
liceu din judeţ primea şi elevii privilegiaţi de regim, pentru 
a-şi completa studiile evitând multe din rigorile 
regulamentelor şcolare, poate şi ale legii. Liceenii din 
Vecineşti îi porecleau pe aceşti elevi, şi cu puţină invidie, 
harpii!  

Iar deasupra tuturor, un suprapersonaj, liceul! 
Ce licean din anii ’60 nu se regăseşte în acest 

fragment-sinteză: „Internat. Meditaţii. Şcoală. Griji. 
Obligaţii. Ore. Note. Bucurii. Necazuri. Dezamăgiri. 
Gânduri. Bileţele. Unele lungi. Altele scurte. Voinţă. 
Concentrare. Satisfacţii. Iluzii. Întâlniri. Mai rare. Mai 
pline. Mai dese. Încântare. Noutăţi. Inedit. Despărţiri. 
Regrete. Revederi. Împliniri. Plimbări. Îmbrăţişări. 
Sărutări. Încercări. Treziri. Reluări. Atenţionări. Progrese. 
Speranţe. Promisiuni. Vacanţe.” (pag. 120). Ceea ce 
pare o simplă înşiruire de cuvinte creează de fapt 
imaginea acelui proces formativ esenţial pentru viitoarea 
personalitate a omului, proces care se identifică 
dintotdeauna cu adolescenţa. Aproape fiecare cuvânt 
evocă, în planul discursului, o stare ori un sentiment cu 
funcţie iniţiatică, iar în planul esteticului contribuie la 
împlinirea cadenţei de poem epic ce ne ritmează lectura.  
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(urmare din pag. 36) 
 

Nici nu pot să mă gândesc la altceva, sau la 
altcineva.” (pag. 103). Mama doreşte numai să-şi 
protejeze fiul de posibile consecinţe nedorite: „- Să dea 
Dumnezeu, îşi face o cruce evlavioasă, să fie aşa cum 
spui tu. Eu rămân la părerea mea, că dragostea trece, 
rănile rămân. Important este ca rănile să se vindece. Să 
nu crezi că încerc să te îndepărtez de fata asta. Vreau 
doar să te apăr, să-ţi deschid ochii asupra problemelor 
vieţii.” (pag. 103). Dincolo, la Valea Mirii, concomitent, Lili 
cu mama ei, fata fiind ocupată cu pomul de iarnă, sub care 
a pus şi „Dama cu camelii”, de Al. Dumas-fiul, darul ei 
pentru Titi. Pe prima pagină, cu elanul vârstei şi starea de 
indicibilă metamorfoză creată de prima iubire, a scris: 
„Prin Moş Crăciun, de la mine, pentru iubitul meu 
dintotdeauna şi moşul meu de viitoare femeie-soţie, mamă 
şi bunică. La mulţi an, Titi.” (pag. 106)” Mama (care 
cunoaşte valorile morale în spiritul cărora şi-a crescut şi 
educat copilul) înţelege: „Avea încredere în fata ei… dar şi 
în el!” (pag. 106). Lili tot vorbeşte mamei despre ea şi Titi, 
apoi, îmbrăţişând-o, conchide sintetizând, interogativ, dar 
simplu şi expresiv, starea sa de spirit: „Mămică, înţelegi ce 
se petrece în sufletul meu?” 

Patetic fiecare dintre ei, dar patetismul izvorăşte 
din vârsta adolescenţei şi din postura de îndrăgostiţi, care 
le preface şi regenerează fiinţa! Este de remarcat 
frumuseţea, intensitatea şi sinceritatea relaţiei mama-fiu şi 
mamă-fiică, la vârsta primilor fiori ai iubirii, naturaleţea şi 
simplitatea stranii cu care comunică, mărturisesc, mai ales 
pentru lumea satului de atunci, maturitatea cu care aceşti 
adolescenţi, crezuţi uneori imaturi, îşi rânduiesc şi pun de 
acord viaţa intimă cu obligaţiile şcolare. Autorul relevă 
miracolul unui mod de a fi şi a trăi al unei familii ţărăneşti 
de la sfârşitul anilor ’60, din veacul (întâmplător, şi 
mileniul) trecut, când morala tradiţională impunea norme 
severe vieţii tuturor, vieţii adolescenţilor în special, a 
adolescentelor îndeosebi. Asprimea moralei tradiţionale 
era augmentată de duritatea moralităţii comuniste, impuse 
de regim, dar şi de austeritate vieţii cotidiene, dictată 
nemilos de sărăcie. Remarcăm, de altfel, că familia fetei 
era mai ajunsă, pe când a lui, cu trei copii, o recunoaşte 
chiar Titi, era săracă, de unde şi teama că fata l-ar putea 
părăsi. Aceşti părinţi propun o morală virtuală, o conduită 
şi un mod de viaţă virtuale, fără să impun nimic. 
Înţelepciunea le spune că a da lecţii de viaţă unui 
adolescent este ca şi când ai învăţa o pasăre să zboare. 
Adolescentul învaţă pe cont propriu să fie, tot aşa cum 
pasărea deprinde singură zborul.  

Tănase Caraşca este maestru în reconstituirea 
vârstei aceleia revolute, prin care, oameni fiind, am trecut 
toţi, în evocarea farmecului ei, deopotrivă expansiv şi 
discret, public şi intim. Ce părinte sau ce adult trecut pe la 
catedra unei şcoli nu a trăit sublimul aproape indescifrabil 
al clipei în care o puberă sau adolescentă îi mărturiseşte 
spontan, dezinvolt, ca pe cea mai naturală şi veritabilă 
trăire a sa: „Suntem împreună de un an, fără el aş fi…”; 
sau un mânz mai năzdrăvan rosteşte câte o năzbâtie 
despre una sau mai multe colege… De nepătrunsul 
multora dintre ascunzişurile sufletelor adolescenţilor se 
apropie, cu răbdare şi har, Tănase Caraşca în „Timpul şi 
răstimpul”. 

Adolescenţa este tema romanului?! Da, la o primă 
analiză! Astfel, sfera tematică îşi integrează structural  
 

 
dragostea şi învăţătura, interconectate indestruc-
tibil, protagonistul formându-se şi împlinindu-se ca 
apele tumultoase care numai între două maluri 
devin fluviu. Două valori esenţiale ale adolescenţei, 
două experienţe esenţiale: iubirea şi şcoala, 
potenţate de a treia, prietenia. Spun şcoala, fiindcă 
substanţa romanului se naşte din sute de formi-
dabile nimicuri proprii vârstei liceului, laborator al 
întrebărilor capitale, al cunoaşterii şi autocu-
noaşterii, peste alte trepte ale vieţii protagonistului 
(îndeosebi peste studenţie, existenţial, la fel de 
generoasă ca liceul!) romancierul trece mai grăbit, 
concentrându-le, urmărind asiduu să depăşească 
timpul premeditat până la reîntâlnirea cu Lili. Cu o 
fundamental altă Lili! Şi atunci, oare, adolescenţa 
nu formează, împreună cu dragostea, şcoala şi 
prietenia, temelia din care şi pe care se edifică 
(subtil, perseverent!) tema centrală a romanului – 
năzuinţa la o existenţă în spiritul valorilor etern 
umane, neputinţa de a găsi echilibrul între datorie şi 
sentiment, utopia  omului perfect, deci «canonic», 
cum fixa odinioară G. Călinescu reperele omului 
clasic! Astfel deschidem şi o fereastră spre înţele-
gerea raţiunii pentru care autorul, în două rânduri, 
dă cititorului sentimentul că l-a condus la dezno-
dământ, pentru a continua, propulsând scriitura 
până acolo unde ştie el că se află adevăratul dez-
nodământ! 

Iată primul! Vremea solstiţiul de vară. Titi 
Drăgan, acum scriitor, pensionar, marcat de trece-
rea anilor, acasă, lucrează. Telefonul… Lili. Sunt 
peste patru decenii de când... Femeia recunoaşte, 
este marcată de trecerea implacabilă a anilor. Băr-
batul, de asemenea. Îşi comunică unul celuilalt că 
sunt căsătoriţi, au copii. Ajung la finalul convorbirii: 
„- Bine, Li, la revedere şi aştept. Poţi să mă suni la 
orice oră din zi sau din noapte. / Titi rămase cu 
telefonul la ureche secunde bune, parcă aşteptând 
să audă în continuare acea voce, acum atât de 
cunoscută. Îi era dragă amintirea.”(pag. 206). 

Dar povestea continuă! 
Al doilea posibil deznodământ! Trădat de 

Liana, părăseşte locuinţa acesteia din Bucureşti, şi 
postul pe care fusese repartizat ca asistent la 
Conservator, ia primul tren care îl va duce la 
Tulcea. Ajuns la destinaţie, în gară, pe o bancă, 
aşteptând să se lumineze, pentru a se îndrepta spre 
Inspectoratul şcolar, rememorează filmul despărţirii: 
„A revăzut pentru moment cu ochiul minţii imaginea 
ei răvăşită, în genunchi ca într-o rugăciune, cu 
capul căzut pe pat şi părul împrăştiat pe cearceaful 
alb, lângă care zăcea vechea lui chitară. «Da. Mi-
am lăsat amintirile acolo, dar mi-am oprit sufletul» a 
suspinat tânărul ca o încheiere a unui capitol din 
viaţa sa.” (250). Epilog desăvârşit! 
De ce continuă?! Titi aspira, cu toată fiinţa sa, să se 
reîntâl-nească cu Li şi să afle de la ea ultimul 
adevăr, nemărturisit de aceasta fiindcă nu a mai 
avut ocazia să o facă. A încălcat sau nu iubita lui 
jurământul de fidelitate depus cu 40 de ani în urmă? 
Fireşte, atunci! El l-a încălcat. A mărturisit păcatul. 
Se regăseşte cu Li, în sfârşit, la lansarea unei cărţi  

(continuare în pag. 38) 
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(urmare din pag. 29) 

 
putea face o faptă bună îi dădea puteri. Deşi era 
vlăguit. Răceala dimineţii l-a făcut să se adune sub 
pardesiu. Şi-a înfundat cu greu mâinile-n buzunare şi 
a grăbit pasul. Mătura cu privirea cărarea invadată 
de ierburi. 

Foşneau încet, a taină, frunzele copacilor. 
Vântul se strecura, abia simţit acum, printre ele. îi 
legăna şi lui o şuviţă rebelă, pe fruntea înaltă 
în acea curbă-a cărării a mai apucat să vadă chipul 
plin de ură al ţiganului căruia-i câştigase tot. Şi mâna 
ce strângea un cuţit cu lamă lată. Şi, culmea! a mai 
remarcat şi mânerul făcut din corn de cerb. Apoi a 
simţit o căldură mare în dreptul inimii. Din ce în ce 
mai intensă. S-a simţit lovit o dată, de două ori, de 
trei ori... A mai zărit chipul fostului partener de joc 
aplecat deasupră-i. Când l-a tras de pe cărare în 
desişul pădurii. Nu prea departe. Nişte mâini care-l 
cotrobăiau prin buzunare a mai simţit. 

- Ce prost! i s-a mai înşurubat în minte un gând. 
l-i dădeam oricum. Că doară de-aia mă întorceam 
din drum, nu?! 

O ceaţă străvezie s-a scoborât încet, înnegu-
rându-i pri-virile. Ceva-l ardea tare-n preajma inimii. 
Căldura-l inunda. 

A mai simţit când Burtică i-a găsit pistoletul, 
având impresia unei unde de bucurie pe chipul 
acestuia. Răutăcioasă. Apoi, scurt, ceva rece Ia 
tâmpla dreaptă. A urmat auzul unei detunături pe 
care pădurea şi liniştea dimineţii au dus-o până 
departe. Capul i-a căzut într-o parte, sprijinindu-se 
de umărul stâng. N-a mai apucat să audă foşnetul 
de frunze şi ramuri date de-o parte de trecerea 
ţiganului. 
 

 (Fragment de roman din volumul în pregătire 
„Întunericul speranţei”) 

 

 
Adrian RACARU 

 
Epigrame dedicate lui Petre Rău, 

la lansarea cărții “Născut în zodia Nicorești” 
 
Până la opere postume 
Nu lași nimic pierdut în hău 
Îți faci din nume un renume 
Răul să fie și mai Rău! 
 
Despre un sămădău 
De unde vinul vine 
Cu stimă despre Rău 
Numai de Bine. 
 
S-a întors căciula când să-ți scriu 
Trecusem, cred, de Dobrinești 
Și a ieșit un Petre Rău 
Ce s-a-nrăit în Nicorești. 


 
 

(urmare din pag. 37) 
 

a prietenei lor, Lenka Nanu. După festivitate, Lili îi 
dezvăluie ceea ce bărbatul aştepta, semn că şi femeia îşi 
dorea eliberarea de presiunea unui angajament care 
astăzi mai avea doar o valoare sentimentală: „- Titi, 
trebuie să-ţi explic ce s-a întâmplat atunci, demult, când 
nu ţi-am mai scris, după scrisoarea aceea a ta în care ai 
intuit bine ceva… Am avut o scăpare cu doctorul 
veterinar…” (pag. 266). Delicat, Titi vrea să o întrerupă: „- 
Nu este momentul să mai dezgropăm ceva…   

- Dar am jurat să fim cinstiţi unul faţă de celălalt, 
se rugă ea.  

- Mai ţii la acel jurământ? întrebă bărbatul deve-
nind curios.  

-Da, şi m-am gândit că ar trebui să-ţi scriu şi să-ţi 
explic, dar n-am făcut-o, poate din prostie şi asta sub 
efectul momentului care de fapt s-a topit după aceea, dar 
eu mă simţeam vinovată. / - Nu Lili, nu eşti  vinovată, sunt 
păcatele tinereţii. Şi eu am avut greşelile mele…” (pag. 
266).  

Conducând-o cu autoturismul spre Galaţi, opresc 
la mănăstire, intră în biserică şi în faţa aceleiaşi icoane, 
unde odinioară au jurat amândoi, el îi vorbeşte ritualic, 
asemenea unui sacerdot: „Lili, şopti cu emoţie Titi, în faţa 
Stăpânului Lumii te dezleg de jurământul pe care l-ai făcut 
acum aproape jumătate de veac. Dacă şi unul şi altul l-am 
încălcat vreodată cu gândul sau cu fapt, să ne ierte 
Dumnezeu că suntem oameni şi suntem supuşi greşelilor. 
Eu te-am iertat de mult…” (pag. 267).   
Întregul dialog este susceptibil de a fi considerat preţios şi 
desuet. Dar dialogul acesta face parte din deznodământul 
romanului, ceea ce înseamnă că i s-a acordat o 
semnificaţie dincolo de înţelegerea ori acceptarea 
cititorului. Intuim că autorul nutreşte credinţa romantică, 
dar etern umană, că între doi oameni care s-au iubit, 
adevărul trebuie mărturisit întreg, până la capăt, indiferent 
de consecinţe. Pe canavaua unei asemenea poveşti - 
fiindcă povestea adevărată este una singură, scena ei 
este viaţa, iar eroii sunt Titi şi Lili - timpul poate deveni 
convenţie, încât se supune altor legi, se comprimă ori se 
dilată, permite frângeri, discontinuităţi şi regresii, îngheţări 
şi fluidizări ilogice la modul sublim. 

Se spune că şi titlul  în sine este act de creaţie. În 
plus, titlul pune opera în contact cu cititorul. Sintagma-titlu 
„Timpul şi răstimpul” îmi aminteşte de „Părinţii Otiliei”, 
nume sub care G. Călinescu a scris celebrul roman, 
canonic deja, „Enigma Otiliei”. Searbăd, necomercial…, i-
ar fi reproşat acad. Alexandru Rosetti, directorul unei 
prestigioase edituri a vremii şi amic, de altfel, cu G. 
Călinescu, recunoscând monumen-talitatea intrinsecă a 
romanului. Şi au ajuns la titlul sub care a apărut şi citim şi 
recitim până astăzi povestea Otiliei. Apropierea între 
„Enigma Otiliei” şi „Timpul şi răstimpul” poate să pară 
exagerată, dar se impune. Romanul lui Tănase Caraşca 
clocoteşte de substanţă, este complex, viu, nu perfect, 
însă provocator şi modelator pentru cititorii de orice 
vârstă, îndeosebi adolescenţi. Şi i se cuvenea un titlu pe 
măsură, adică ispititor, enigmatic şi, de ce nu, comercial! 
Dintre cei trei protagonişti ai actului narativ, doi (perso-
najele: Titi, Lili & comp şi cititorul) îl meritau! 


 

 
 
 (continuare în pag. 37) 
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        Angela BURTEA 
 

Stare de fapt 
     
E-adevărat, nicio zi nu seamană cu alta. Iubim sau 

nu prezentul și ne gândim la trecut, privim cu neîncredere 
spre viitor. Pune stăpânire pe noi neșansa și ne lamentăm 
la fiecare colț de drum, aruncând priviri cârcotașe celor 
care știu a poza în învingători. 

Vorbim continuu despre libertate, dar știm cât de 
asiduă e îngrădirea, aruncăm în aer puterea liberului-
arbitru, dar e dificil să credem că noi, cu puterea rațiunii 
sau a inimii, alegem în cele din urmă. Aș crede, mai 
degrabă, că planul stabilit la naștere trebuie îndeplinit, iar 
suma tuturor acțiunilor noastre determină împlinirea. Cine 
ne împinge spre o alegere sau alta? Anevoie de lămurit. 
Din punctul meu de vedere, instinctul e la putere, iar gena 
e baza și, dincolo de toate acestea, Creatorul ne aruncă 
momeala, iar noi ... la plăcinte înainte, la război înapoi. 

Trăim laolaltă și ne influențăm reciproc. Unii au în 
sânge stofă de lider și își pun în aplicare strategiile pentru 
a reuși. Nu este lider care să nu aibă adepții săi, fiindcă 
ființa umană e diferită și imprevizibilă. Ne-am obișnuit cu 
traseismul politic, existent și perseverent în ultimii ani, și, 
ca o boală contagioasă, s-a-ntins vehement și spre alte 
zone. 

Ne mișcăm repede, facem compromisuri uluitoare, 
zâmbim și plângem la comandă, dăm din coate până la 
zvârcoliri diabolice, dar nu cedăm. Ne facem frate cu 
necuratul și trecem puntea fără transpirații și îndoieli, apoi 
ne ștergem tălpile botinelor ori ni le schimbăm, spre a fi 
șterse urmele, și ne frecăm mâinile, zâmbind mișelește 
întru izbândă.  

Vorbim tot mai des despre identitatea națională, 
fără a ști ceva despre identitatea noastră proprie și 
directă. Cu legătură substanțială sau nu între una și alta, 
suntem purtați de val, dând gir rețelelor de socializare, 
fiindcă acolo adevărata noastră identitate dispare cu 
desăvârșire. Putem fi oricine, numai noi, cei adevărați, nu. 
Ne ascundem în spatele unui ecran și vorbim. Impropriu 
vorbim, fiindcă nici măcar nu deschidem gura, nici nu ne 
privim în ochi fiindcă imaginea ne joacă feste cel mai des, 
iar distanța fizică e colosală.  

Am uitat de apropierile fizice, mânați fiind doar de 
instincte. Iubirea a devenit marfă pentru toate buzunarele, 
nicidecum pentru inimă, cu prețuri stabilite ca la licitație. 
Alegem diferit, vrem să fim în rând cu lumea, și mă întreb 
care lume, pășim după cum ne cântă cocoșul în zorii zilei, 
iar primul gând al dimineții este acela de a triumfa și-a 
înșela. 

Plângem adesea după anumiți oameni intrați 
cândva în viețile noastre și ieșiți din peisaj din diferite  
 

 
motive. O facem din prea multă iubire sau dintr-o 
imensă prostie umană? Aș spune că totul se petrece 
dintr-o imaturitate incorigibilă, dintr-o necunoaștere 
a firii noastre, și, nu în cele din urmă, din lașitate și 
prostie. Manifestările oamenilor sunt pe măsura 
creației lor.  

Așadar, să-i lăsăm să dispară oricând vor, 
cu condiția de a-și lua cu ei toate obiceiurile, toanele 
și capriciile. Pasageri sau nu în viețile noastre, 
oamenii sunt făcuți să vină și să plece, doar noi ne 
suntem tributari mersului nostru.  


 

 
 

COLIND 
 

Am plecat să colindăm 
 

Am plecat să colindăm, 
Domn, Domn să-nălțăm! 
 

Când boierii nu-s acasă, 
Domn, Domn să-nălțăm! 
 

C-au plecat la vânătoare, 
Domn, Domn să-nălțăm! 
 

Să vâneze căprioare 
Domn, Domn să-nălțăm! 
 

Căprioare n-au vânat, 
Domn, Domn să-nălțăm! 
 

Și-au vânat un iepuraș, 
Domn, Domn să-nălțăm! 
 

Să facă din pielea lui, 
Domn, Domn să-nălțăm! 
 

Veșmânt frumos Domnului, 
Domn, Domn să-nălțăm! 
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Recital de poezie “Supradoza de dragoste” - Gaudeamus (București -25.11.2017) 

  
  

  
  

 
 

 

  

În imagini: Dan Mircea Cipariu, Ioana Crăciunescu, George Mihăiță, Denisa Lepădatu ș.a. 
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