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        Cristian BIRU 
 

Desene de nebuni 
 

Când eram student, mă consideram un expert în 
existenţialism. Cred că am citit tot ce a apărut în limba 
română şi limba franceză de Kierkegaard, Jasper, 
Nietzsche, Albert Camus, Jean Paul Sartre, Husserl. Ţin 
minte că prima carte a lui Kierkegaard în limba româna a 
fost “Jurnalul seducătorului” la Editura Scripta. A fost o 
experienţă incredibilă lectura acestei cărţi. A avut aceleaşi 
efecte ca “Martin Eden” a lui Jack London, prima carte a 
adolescenţei mele. Mult timp am ţinut cartea asta în 
buzunarul de la spate al blugului. O citeam şi o reciteam 
prin parcuri, autobuze, aşteptându-mi prietena în aula 
Universităţii. Simţeam că am în mâini un manual al fericirii. 
Voiam să fiu într-o bună zi un adevărat seducător.  

De curând însă am revăzut nişte notiţe din peri-
oada de mare expert în existenţe şi mi-am dat seama că 
făceam nişte confuzii între repere, de exemplu citam ro-
manul “Străinul” al lui Albert Camus ca fiind scris de Jean 
Paul Sartre. Când vorbeam despre paranoic, aminteam 
celebrul dicton “l’enfer sont les autres” ca fiind dictonul lui 
Sartre din romanul “Străinul” de acelaşi autor, când de fapt 
romanul fusese scris de Albert Camus şi nu avea nicio 
legătură cu dictonul, pentru că dictonul nu era în acest 
roman, era într-un alt text dramatic din 1943 “Huis Clos”, 
tradus la noi cu titlul “Uşi închise” sau “Cu uşile închise”. 

În fine, uitându-mă cu atenţie peste bibliografia pe 
care o notam atent pe notele mele de lectură aşa cum am 
învăţat la şcoală, mi-am dat seama că textele citite au 
acelaşi traducător, ceea ce inerent le apropria ca stiluri. 
Dacă peste stilurile asemănătoare, mai suprapunem 
congruenţa tematică, agnoasa, existenţa, revoltatul, 
neantul, boala de moarte, neliniştea, atunci avem senzaţia 
naturală a unui singur autor care a scris tot ce a scris 
Sartre şi Camus la un loc. De aceea am hotărât să 
recitesc operele în franceză şi studiile lui Husserl în 
engleză pentru a evita orice confuzie.  Făcând acest lucru, 
la un moment dat am realizat că erudiţia dacă există în 
cazul unui intelectual este o problemă de igienă, este ca şi 
cum te speli zilnic pe mâini,  pentru că de fiecare dată mai 
apărea câte o confuzie care trebuia corectată.  

La un moment dat am recitit “Străinul” imediat 
după moartea mamei şi lectura pur şi simplu mi-a umplut 
sufletul cu lacrimi pentru că era povestea mea. Ştiam că 
“Străinul” începe cu o înmormântare, dar uitasem că e 
vorba de chiar mama naratorului. Am simţit că mi-a copiat 
cineva viaţa, că a tras-o la Xerox. Mama mea a murit într-
un azil curat, european, îngrijită într-o cameră de două 
persoane, dar eu nu am fost la înmormântarea ei, eram 
foarte departe şi a murit fără s-o văd şi fără să fiu lângă 
ea.  Munceam într-un depozit din Anglia. Mă îmbolnăvi- 
 

 

sem şi abia am avut nişte bani să-i trimit unui prie-
ten s-o îngroape. Nu cred c-am să mai uit vreodată 
cine a scris romanul “Străinul”. “Străinul” a fost sigur 
scris de Albert Camus şi numai de Albert Camus. 
Mi-ar fi plăcut să fie romanul meu, dar cred că nu aş 
fi rezistat să nu-mi văd mama, indiferent cum ar fi 
arătat. În romanul lui Camus, naratorul refuză să-şi 
vadă mama moartă, refuză să deschidă sicriul. E 
posibil să fi dorit să păstreze  imaginea mamei din 
memoria lui involuntară. Străinul refuză să 
privească moartea în ochi. Eu aş fi privit-o un pic.  

Astăzi, după aproape 30 de ani de la lectu-
rile existenţialiste, îmi dau seama că existen-
ţialismul însuşi este foarte bătrân şi totuşi incredibil 
de actual. E posibil să fie doar o iluzie. Poate nu 
este actual deloc. În fond, într-o lume care citeşte 
din ce în ce mai puţin, problemele existenţialiste 
sunt cvasi-inexistente.  

Încerc să-mi explic predilecţia pentru exis-
tenţialism. Pe de o parte este încercarea de a des-
coperi sentimente inedite. Existenţialiştii m-au învă-
ţat că există sentimente noi, ciudate, stranii, sen-
timentul de angoasă în faţa neantului existenţei, 
sentimentul de anxietate, sentimentul de nelinişte, 
sentimentul de revoltă. Când eram tânăr credeam 
că sentimentele în timp se transformă, se metamor-
fozează, îmbătrânesc şi mor, adică pur şi simplu 
dispar. Eram convins că stima care împletea când-
va dezinteresat iubirea cu respectul a dispărut în 
secolul nostru.  Fiecare veac vine cu un spirit al lui, 
cu un sentiment de fapt. Sentimentul clasic, senti-
mentul romantic, pasiunea pentru peisajul lunar, 
pentru iubirea imposibilă, sentimentul absurdului, 
sentimentul grotesc. Toate aceste sentimente des-
coperite de opere literare, teoretic le numeam senti-
mente estetice, adică sentimente comunicate de 
opera literară. E posibil să fie adevărat, dar toate 
sentimentele sunt la început psihologice până să 
devină estetice, adică sunt deja în psihologia noas-
tră, dacă sunt. Nu sunt prea sigur de asta. Am pier-
dut multe sentimente în timp. Când eram profesor 
cred că eram mai bogat în afectivitate, pe bună 
dreptate, datorită cititului. Sigur bogăţia sufletească 
şi înţelegerea fiinţei umane este dependentă de 
lectură.  

Pe de altă parte, când citesc scriitori exis-
tenţialişti de exemplu un scriitor precum  Jean Paul 
Sartre, am impresia că mă înconjoară pe nesimţite 
un spital de psihiatrie o dată cu sentimentul unei 
fortăreţe, o ultimă redută, o ultimă  frontieră uma-
nismului. E ca şi cum m-aş plimba cu mâinile la 
spate într-o galerie de desene şi picturi de nebuni. 
Eu ştiu că sunt făcute de nebuni, dar câteodată mă 
opresc în faţa unei pânze şi am sentimentul unei 
capodopere, sentimentul unui tablou genial deşi cel 
care l-a pictat a fost sigur un pacient dintr-un spital 
de psihiatrie, a fost un nebun, sau poate nebunii 
sunt cei din afara spitalului, cei care privesc chiar  
acum aceste desene.  

Acum am să citez celebrul dicton al lui Sar-
tre. Este chiar momentul lui. Dicţionarele de psihia-
trie moderne păstrează definiţia istorică a Paranoi- 

(continuare în pag. 4) 
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cului, o metafora din “Huis clos” - “l’enfer sont les autres”. 
Dar nu este numai asta, adică nu este o 

problemă numai de sentimente estetice, întreaga artă 
portretistică la Sartre pare inspirată din desenele făcute 
de nebuni.   

În “Zidul”, Pierre care se îndreaptă spre demenţă 
este iubit cu eroism de Agathe. E un fel de a spune se 
îndreaptă, este dement de-a dreptul, un dement care 
păstrează totuşi câteva momente de luciditate şi 
introspecţie.  De fapt pe soţia lui o cheamă Eva, dar lui îi 
place să-i spună Agathe şi-n fiecare seară are o altă 
poveste cum a cunoscut-o. O să-i spun şi eu Agathe şi nu 
Eva din solidaritate cu acest nebun. Ultima variantă pe 
care o povesteşte în şoaptă iubitei sale soţii, este o seară 
stranie dintr-o parcare. Se bătuse cu un marinar danez 
pentru ea, după care au ieşit în parcarea barului în inima 
unei petreceri la care veniseră toate maimuţele din lume, 
toţi cimpanzeii, toţi babuinii. Tatăl Agathei care ştie că 
Pierre va deveni mai devreme sau mai târziu dement, de 
la doctorul care-l consultase, o sfătuieşte pe fiica lui să-l 
părăsească pentru că mai devreme sau mai târziu soţul ei 
va deveni o fiară şi oamenii trăiesc totuşi în societate. 
Dacă fiica sa ar vrea să facă acte de eroism, n-ar avea 
decât s-o îngrijească pe maică-sa care şi-a pierdut 
independenţa, stă prizonieră într-un scaun şi singura 
ocupaţie este să mănânce rahat de esenţă de trandafiri şi 
să-şi amintească tinereţea, plată şi confortabilă ca lectura 
unui roman de dragoste pe o plajă din Italia. Cu blândeţe 
fiica îi spune tatălui ca şi cum ar şterge un zid, că ea şi 
Pierre se simt bine totuşi împreună, iar tatăl oripilat o 
dispretuieşte pentru încăpăţânarea ei şi se gândeşte că 
fiica lui încă mai face dragoste cu nebunul. 

Interesant este că Pierre nu este nebun, este 
deja dement de-a dreptul, dar îşi păstrează puterea de a 
scăpa furculiţa din mână când mănâncă în faţa socrului 
aflat în vizita să vadă cât de nebun e. De fapt nu o scapă 
pur şi simplu, ci se uită la ea intens ca şi cum furculiţa ar 
fi suspectă şi atunci soţia trebuie să-i schimbe furculiţa 
după ce şi ea la rândul ei, în semnul de solidaritate cu 
bolnavul,  priveşte furculiţa intens spre disperarea tatălui 
aflat în vizită care nu înţelege nimic. Pierre simulează o 
nebunie mai mică. În realitate este înspăimântat de statui 
care trec cu viteză pe lângă el. Pentru a se apăra de 
statui şi-a făcut un obiect ciudat din coli de carton 
semănând cu un păianjen pe care-l numeşte într-un fel 
anume, un cuvânt inventat inexistent în dicţionare. Am 
uitat acest cuvânt, dar ceea ce este de neuitat este 
tocmai chipul împietrit al dementului ale cărui buze se 
mişcă asemenea unor animale înfricoşate. Este desenul 
demenţei. Cred că nu există o descriere mai, aş folosi 
cuvântul “precisă”, să mă refer la acurateţe. Un chip alb 
împietrit ale cărui buze se mişcă asemenea unor animale 
înfricoşate. 
        Pierre îşi îneacă propria camera în negru. I se pare 
tot timpul că e prea puţin negru în cameră şi ar vrea nişte 
draperii negre. Când aprinde o lampă de birou camera 
devine roşie, devastată de roşu ca într-un desen fauvist, 
iar buzele bolnavului devin negre, mişcându-se sacadat. 
        Pătrunzând în camera lui, soţia gândeşte trist spe-
ranţa de a nu gândi niciodată normal, asemenea tatălui 
ei. Obişnuindu-se cu întunericul, distinge obiectele de 
mobilă treptat, găsindu-şi soţul într-un alt desen de nebun 

 

cu picioarele chircite ca şi când  membrele corpului 
ar fi fost retractile, elastice, Pierre retrăgându-se în 
el însuşi ca un avorton. În momentul în care soţia îi 
spune că-l iubeşte aşa cum e, are luciditatea să fie 
mirat, dac-ar fi în locul soției s-ar simţi cel putin 
oripilat. 

Soţia îi urmăreşte îndeaproape demenţa ca 
un medic stagiar, ştie să-şi controleze tonul vocii, 
când să fie sinceră, când să mintă, îi cunoaşte 
boala îndeaproape, o interiorizează ca o statuie de 
gheaţă care ingerează un cărbune aprins. Maladia 
soţului îi topeşte interiorul, dar îşi continuă soarta 
alături de soţul dement îngrijindu-l cu obligativitate, 
adică până la capăt. Sunt convins că Julieta era 
frumoasă, cred şi Isolda, Desdemona, mai mult ca 
sigur a fost frumoasa Pandora, Afrodita… au fost 
frumoase toate femeile din colecţia canoanelor de 
spiritualitate ale literaturii universale, femeile des-
crise de Shakespeare, de Cervantes de Rabelais, 
de cei mai importanţi autori ai lumii, dar eu aş fi vrut 
să fiu iubit de Eva lui Sartre, Agathe, cum îi spune 
Pierre, cu blândeţe nesfârşită şi eroism chiar dacă 
sunt un nebun fără limite. 

Am găsit aceeaşi artă portretistică la Ca-
mus, aceeaşi galerii de desene de nebuni. Când 
Străinul ajunge la morga azilului să-şi vadă mama, 
în sală vin prietenii defunctei, îşi fac intrarea trişti şi 
gravi ca nişte judecători cu nişte luminiţe în loc de 
chip.  

"Mă mira că nu vedeam pe obrazul lor 
ochii, ci numai o luminiţă lipsită de strălucire în mij-
locul unui cuib de riduri. Când s-au aşezat, cei mai 
mulţi dintre ei m-au privit şi au dat din cap stin-
gheriţi; buzele lor fiind în întregime devorate de gu-
ra fără dinţi, n-am putut să-mi dau seama dacă mă 
salutau sau dacă era vorba de un tic." (Albert Ca-
mus, L’étranger - Paris: Gallimard, 1942, pag. 50). 

La un moment dat apare portarul cred, ori-
cum, un angajat al azilului care plânge dar lacrimile 
nu pot părăsi chipul, curg pe un chip plin de riduri, 
ca într-un labirint al lacrimii în care lacrima se 
rătăceşte fără să poată cădea vreodată. Aşa am 
plâns şi eu pentru mama mea. Lacrima mea îmi 
rătăceşte şi acum pe riduri fără să cadă niciodată.  
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Din orologiul ticălos, 
Îmi caut secundele ce-au căzut pe jos, 
Și-aș vrea s-ajung gândul ce-a fugit 
Din trupu-mi bătrân și obosit, 
În care port tone de-ntrebări, 
Despre apăsări și-nmormântări, 
Despre zări, urmări și transformări, 
Despre sfruntări și interpretări, 
Ce nu-ntețesc să mă absoarbă 
Din timpul care-și lasă barbă. 
 
URA  
 

Cu-nbrățișare-n cuget, 
Cu-n ochi deschis slugarnic, 
Arătând cu un deget 
În jos, mă-nșel amarnic, 
 

Sunt pus într-o postură, 
Să urăsc răul din mine 
Dar când văd atâta ură, 
Să urăsc ura... îmi vine. 
 
TIMPUL  
 

Cărbunii aprinși mocnesc din cenușa clepsidrei, 
Fereastra unei clipe s-a deschis spre mine, 
Pe chipuri perene eu văd urmele vidrei... 
Neliniștea m-apasă cu forță înspre tine. 
 

Călătorind spre tine cu timpul viitor, 
Cad roade de visare din creanga nopții rece, 
Ecouri să stârnesc în visele de dor,  
Nădejdea-n ochii mei e gata să se-nece. 
 

O constatare ce-o văd privind prin ochii tăi: 
Atunci când caut, eu, timpu-n ora și minutul 
Ce au rămas în urma-ntunecatei văi, 
Se sting în viitor prezentul și trecutul. 
 
BIZARERIE 
 

Vorbea din el ca dintr-altă persoană, 
La piept, îmbrățișa copilărie, 
Iar dacă avea un ciocan în mână, 
Toate lucrurile-i păreau că-s cuie. 
 

Se pare că totu-i o bizarerie 
Și stau pe gânduri sub clarul de lună: 
Omul la mânie cade-n nebunie, 
Trăim parcă-ntr-o lume nebună. 
 
ÎNCHINARE 
 

Brăzdându-mi singurătatea cu amintiri 
Ce delirează în spații ancestrale, 
În sine, mă zbăteam în ireale-noturi, 
Scobite-n adânc cu trepte-n scăpătare, 
Spre suprafața afundată-n gânduri. 
 

Gândurile mi-au încărunțit impetuos 
Și nu știu dacă priveam sau poate visam 
Cerurile unde-mi scăldam ochii în frumos 
Dar în florile de lacrimi știu că proslăveam 
Pe mântuitorul nostru Isus Hristos. 


 

 

Radu BRANDA 
 

FĂRĂ PROBLEME 
 

Aveam un cal 
Și calul meu călărea  
Timpul abandonat de timp, 
Ciulindu-și urechile  
Avide de zvonuri. 
Era neliniștitor de liniștit 
Și fără rușine, stătea ascuns, 
În spatele ochelarilor de cal. 
 

I-am înteles  
Sentimentul de neînțelegere! 
Plâng în versul meu ilar 
Și mă îmbăt într-un răsfăț de liră... 
Nu mai am nicio siguranță 
Că aș putea fi în siguranță. 
Deși sunt foarte viu, 
Am fost tras pe linie moartă. 
Timpul nu are timp  
De pierdut cu mine. 
 

Timpul trebuie  
Să-și rezolve problema, 
Fără probleme... 
 
ETER 
 

Din pământul ce înoată ca o zburătoare, 
Cu aripile deschise spre țepene umbre, 
Din locul ce se-ndoapă cu cărțile ușoare, 
Cu flori din făina tăcerii fibrei celebre, 
Stele golașe produc valuri devastatoare, 
Cu zâmbet de ferestre deschise către umbre 
Ce-ți scaldă interiorul ochilor în mare. 
 
TOAMNO 
 

Cerând să-i dau un cer divers, 
Alunecând prin roze frunze, 
Umilul meu poem pervers, 
Mi-a spânzurat un gând pe buze. 
 

Privesc spre fundul grădinii. 
Toamno, ești o artă vie! 
Pregătind adagio-al iernii, 
Toamno, ești o simfonie... 
 

Toamno! Casante ore spargi, 
Ușor prin pletele de vânt, 
Cu reverii și doruri dragi, 
Frunze planând către pământ. 
 
SOARTA 
 

Și de ce să te miri? 
Cu leacuri de uitare 
Noi ștergem amintiri 
Și fără iritare 
Ascundem necinstiri. 
 
TIMPUL CU BARBĂ 
 

Privind sub salcia pletoasă, 
Trecutu-mi coboară-n angoasă. 
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       Aurica ISTRATE 
 

ARIPI DE ÎMPRUMUT 
 

       State şedea rezemat de colţul şurii şi trăgea gânditor 
din ţigară. Pe uliţă treceau vacile la păşune singure, fără 
să le mâne careva. 

- State, vezi, mă, să nu te ia somnul şi să dai foc la 
şura omului, îi strigă Ileana din bătătură. Mare noroc are 
vecinul nostru că nu eşti mai încărnat, că altfel, de când îi 
tot rezemi şura, până acum i-ai fi prăvălit-o peste coteţ. 
Du-te, State, să aduci o cârcă de lemne din pădure, să pot 
face o zamă la copii, că din dumicatul de pâine ce le-a 
rămas pe masă în urma ta, nu pot ei, mititeii, să ajungă la 
şcoală nici astăzi. Că tu nu ştiu ce fel de om eşti, de nu ţi-i 
somnul tulburat de griji pentru pruncii tăi. Visezi şi sprijini 
tot ce-ţi iese în cale.   

State, pace! Continuă să tragă gânditor din ţigară, de 
credeai că filozofie mai mare decât cea care exista acum 
în capul lui, nici nu mai există.  

O căruţă hodorogind, parcă anume pornită să îi 
tulbure şirul filosofic al gândurilor, șir limpede şi cuminte, 
trecea acum pe lângă el. 

- Hooo, strigă căruţaşul de pe capra căruţei, opreşte-
te, bidiviule, să facem şi noi astăzi o faptă bună. Hai, 
State, urcă, astăzi milostenia mea şi hărnicia ta or face 
casă bună. Urcă, eu m-am pornit după vreascuri şi după 
cum nu văd nicio dâră de fum să iasă din hogeagul tău, 
cred că tot pentru asta te-o împins Ileana din ogradă. 
Urcă, om aduna amândoi o căruţă rotofee de vreascuri şi 
le-om împărţi frăţeşte când ne-om întoarce. Dar îţi spun, s-
o ştii de pe acum, că la întoarcere, om merge pe lângă 
căruţă, aşa, din respect pentru înzorzonatul ăsta de căluţ. 
Atâta lucru merită şi el, să ne vadă mergând pe de lături, 
purtându-ne singuri spurcăciunea şi dosul. 

State mai trage o dată gânditor din ţigară, apoi aruncă 
chiştocul şi-l zbrobeşte sub bocanc. Se îndreaptă încet 
spre căruţa ce-l aşteaptă. Căruţaşul îi dă o mână şi îl trase 
sus pe capră, apoi îşi îndeamnă căluţul: Dii, dii, frumosule, 
dii înzorzonatule, diiii! 

 

Ileana, de după gard, a auzit că s-a oprit o căruţă în 
dreptul casei lor. Îşi potrivi ochiul între două scânduri şi, cu 
urechile pâlnie, ascultă.  

Ce om, Toderică, ce om, gândeşte Ileana de dincolo 
de gard. Ar trebui să treacă pe lângă State ca pe lângă un 
cocean, dar el se opreşte ori de câte ori îl vede şi-l ia în 
căruţă. De-l găseşte beat pe malul şanţului, îl urcă în 
căruţă, fără să-i spună măcar o vorbă, şi când ajunge la 
poarta lui,  strigă la ea: Ileană, vezi, tu că ţi-am adus 
bărbatul. Vină de-i deschide poarta! Dar până să ajungă 
Ileana în poartă, Toderică e deja pe capra căruţei, 
continuându-şi drumul.   

Ar fi vrut Ileana să se arate, dar avea pestelca pocită 
şi era şi în picioarele goale. Nu se cuvenea să iasă în faţa  

 

lui Toderică în halul ăsta. Ea încă se ţinea femeie cu 
rost în lume. Avea bărbat, avea copii, avea ce spăla, 
ce legăna, ce hrăni, de ce să mai ştie lumea şi de 
avea cu ce? Era treaba ei, în casa ei. 

 

Căruţa a pornit. Toderică stătea drept pe capră, 
alături, State, tăcut şi scufundat în filosofia filosofiei 
lui.  

Ce mai bărbat e şi State ăsta, gândi Toderică. 
La ce s-o fi uitat Ileana când l-a luat de bărbat? Dar 
cu ce drept judec eu acum alegerea femeii? De 
unde să fi ştiut Ileana cât de dragă îmi era mie? Şi 
apoi mămuca, aş fi putut s-o înfrunt eu pe mămuca? 
Niciodată n-am îndrăznit să mă uit în ochii ei şi să-i 
spun nu! 

  

Cuminte şi frumoasă, Ileana era râvnită de mulţi 
flăcăi, dar nu şi de mamele lor. Purta ea o pecete, 
care nu avea nimic de-a face cu felul ei de a fi. Era 
copil din flori. A aflat  pe când ea nici nu ştia ce 
înseamnă treaba asta. Şi până să înțeleagă, tot 
văzând cum îşi dădeau femeile ghionturi la poartă 
când trecea ea pe drum, Ileana a prins a nu mai 
căta în ochii oamenilor, îi saluta cu capul plecat şi 
se grăbea să se îndepărteze cât mai repede de ei. 
Aşa s-a ferit Ileana, cu capul în pământ, ruşinată, 
purtând o vină care nu era a ei. Pe maică-sa n-a 
întrebat-o niciodată nimic despre ce şi cum.  

Dar când trupul ei prinse a se împlini, Ileana 
observă că până şi tatălui ei, cel care o crescuse, îi 
alunecau uneori priviri râvnitoare peste sânii ce-i 
înmuguriseră din nimic şi până pe coapsele ei 
feciorelnice. Îi era teamă să se ştie singură în casă, 
singură în curte, singură pe drum, singură pe câmp. 
Îi era teamă! Stătea şi cântărea singură care ar 
putea fi adăpostul şi sprijinul ei pentru a nu deveni 
victima vreunui nebun. Un flăcău care s-o ia de 
nevastă, asta era scăparea ei. La o  nevastă ca ea 
se gândeau mulţi flăcăi, dar la o noră ca ea nu se 
gândea nicio mamă de flăcău.  

 

State, orfan de mic, fusese crescut de bunici. 
Bunicii s-au prăpădit până să se întoarcă el din 
armată, din război. Că State a lipit armata de război. 
Aşa i-a fost dat lui. A plecat în armată primăvara şi 
s-a întors din război tot primăvara, dar cu patru ani 
mai târziu. Între timp a venit el într-o permisie de 
zece zile. Nu mai era copilul ce plecase cu un an în 
urmă să facă milităria. Era bărbat în toată firea. 
Respecta omul pe lângă care trecea şi era respectat 
şi el. Un bărbat de nădejde. Dar mai apoi a plecat 
iar şi nu s-a mai întors decât după ce războiul s-a 
terminat. Un alt State trecea acum pe drum. 
Înfăşurat în mantaua cachi soldă-ţească, nu auzea 
şi nu vedea nimic. Nu fusese rănit, nu-i lipsea nicio 
mână, niciun picior, niciun ochi, nimic ce să fie la 
vedere, dar undeva, acolo înăuntrul lui, ceva nu mai 
era la fel. State nu povestea nimic nimănui, Tăcea, 
trăgea din ţigară şi vorbea doar cu el şi poate şi cu 
alţii pe care doar el îi ştia. Poate camarazi, poate 
inamici, cine ştie. State avea gânduri multe, ascun-
se dincolo de ceaţa care-l despărțea de lumea asta.  

Nici să salute, nici să răspundă la salut, nici să 
vadă, nici să fie văzut, nici să întrebe, nici să fie  

(continuare în pag. 7) 
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Aurica ISTRATE 
 
Vacanţă prelungită 
 

Îmi plesneşte-n două buza 
Vântu-mi suflă-n coasta nopţii 
Mi s-a dus pe copcă muza 
Şi mă zbat de ceasul morţii 
 

Mi-s cuvintele zburlite 
Şi silabele-mi certate 
Rimele dezlănţuite 
Şi-am doi iambi căzuţi pe spate 
 

Cu hormonii puşi pe şotii 
Fără frică de păcate 
Văd doar rime-n geana nopţii 
Pârguite, dezbrăcate 
 

Şi ce lună, ah, ce noapte 
Ar trăi, de le-ar aşterne 
Trup divin pe pat de şoapte 
Zămislind iubiri eterne 
 
De-ale eternității 
 

Fierbe baba sloi de vise 
Sprijinită într-un gând 
Că de mult pământu-i zise 
Eu te-aștept, dar până când? 
 

De urechea dinspre groapă 
Era baba cam imună 
Dar se-ntoarse să priceapă 
Ce-a vrut groapa-n gând să-i spună 
 

Și-a lăsat povara traistei 
Peste umărul cel stâng 
Cam pân’ la genunchiul broaștei 
Că al ei era nătâng 
 

Iartă-mi humă îndrăzneala, 
Ce te iei la harț’ cu mine, 
Că de facem socoteala, 
Io-s mai tânără ca tine 
 

Mi-i toiagul încă verde 
Mi-i implantu-n garanție 
Cristalinul-i nou și vede 
Iar tu vrei să mă dau ție? 
 

Taci, că nu mă las curtată 
C-am un drag de viață, humă, 
Cum avut-ai tu, odată, 
De-al meu tată, de-a mea mumă 
 

Da, veșmântu-n loc mă ține 
Și basmaua, de la soare, 
A încărunțit, vezi bine, 
Dar și albu-i o culoare 
 

Poartă humă, grija ploii 
A luminii ce lumină 
Brazda ce-a întors-o boii 
Nască rod fără de vină 
 

Bobul gras, plin de ispite 
Ce l-am pus în brazdă eu 
Va da roade înzecite  
Mult mai mult ca osul meu. 


 

 (urmare din pag. 6) 
 

întrebat, nici cu flăcăi, nici cu fete, nici la horă, nici la 
cârciumă. Doar câteodată seara mai era văzut intrând pe 
poarta cimitirului şi oprindu-se lângă crucile lui. Mama, 
tata, bunicul, bunica. Stătea o vreme cu ei şi tăceau 
împreună. Uneori nici lumânare nu le punea la căpătâi. 
Fuma o ţigară cu ei şi se înfruptau toţi din tăcerea 
celorlalţi.  

 

S-a întors la casa bătrânească, tăcut şi fără niciun 
interes de fete, de horă, de muncă... Era singur, de capul 
lui, nimeni nu i-ar fi putut spune că-i bine sau nu s-o ia pe 
Ileana de nevastă, dacă State ar fi fost interesat de asta. 
Dar de unde interes la State pentru însurătoare? 

  

Bunicii Ilenei, vecini şi prieteni cu răposaţii lui bunici, 
după ce State s-a întors din război, îi purtau grija 
prânzului. Mai mult nu puteau nici ei, dar o strachină de 
fiertură nu putea sărăci pe nimeni, putea doar ostoi 
foamea lui State. State primea pomana, mânca şi apoi, 
într-un târziu, se ducea să înapoieze blidul gol, nespălat. 
Într-una din zile, când venise să aducă strachina, Ileana 
ieşi pe uşa bunicilor. Rămase buimacă văzând că flăcăul 
era s-o doboare fără ca măcar s-o vadă, dar nu îndrăzni 
să-i spună vreo vorbă. Îşi încălţă în grabă papucii şi, cu 
capul plecat porni spre poartă.  

Bunica, care o petrecea de după perdea, observă de-
zinteresul flăcăului faţă de nepoata ei, dar şi graba cu ca-
re, cu capul plecat, ajunsese aceasta în poartă. Nu-i ve-
nea bine bătrânei felul în care îşi pleca privirea Ileana, în 
faţa oricui. Ştie fata asta ceva, îşi spuse bătrâna, ştie. Şi 
nemaiavând ce petrece, că Ileana dispăruse grăbită din 
uliţă, bunica se întoarse spre odaie în mijlocul căreia stă-
tea State cu blidul gol, nespălat, în mână. Bogdaproste, 
pentru milostenie, spunea State ori de câte ori îi întinde 
blidul. Să fie de sufletul morţilor, State! Ţi-a plăcut? 
Plăcut. Dar ce-ai trecut pe lângă Ileana, ca pe lângă 
scândura gardului? Nu stă bine, State! Ileana? Care 
Ileană, întreabă flăcăul anevoie. Ileana, nepoata mea, 
era s-o dărâmi când ai intrat în casă. N-am văzut nicio 
Ileană, mătuşă, spuse State cu convingere. Bine, State, 
altădată o să ţi-o arăt eu, spune bătrâna îngăduitoare.  

 

Din vorbele ce tot treceau dealul Neamţului, s-a mai 
aflat câte ceva. Se zicea că State, împreună cu câţiva 
camarazi trimişi într-o misiune de recunoaştere, au intrat 
pe un câmp minat. Singurul care s-a întors din misiune a 
fost State, cu un balot de carne în spinare. Ale cui erau 
rămăşiţele ce le cărase State de pe câmpul inamic şi 
până în tranşeele alor lui, nu s-a putut afla decât după 
chimir. „soldat Răchieru Ilie”. Răchieru Ilie a fost declarat 
erou şi înscris pe crucea ce străjuia intrarea în cimitirul 
din sat. Dar dacă asta e povestea pentru care State nu 
mai era cel ce a fost cândva, de ce nu se oprea el 
niciodată la monumentul eroilor să-i aprindă o lumânare 
sau măcar să fumeze cu el o ţigară? Poate Ilie nu tăcea, 
poate striga, plângea, suspina, după carnea şi oasele lui, 
împrăştiate pe pământ străin de suflarea îngheţată a 
morţii, după poza Adelei din buzunarul din dreptul inimii 
din care nimic nu se mai cunoştea. Doar State ştia ce 
purta Ilie în dreptul inimii. Asta să fie povestea lui State 
cel nou, plin ochi de gânduri şi depărtat de cele lumeşti? 
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        Lucica DRAGOȘ 
 

nu-mi amintesc  
   
nu ştiu   
dacă acum oamenii  
care-mi fac cu mâna  
în timp ce   
încerc să-mi echilibrez  
existența printre clipe  
şi frământări  
adunate în templul  
inimii   
mă cunosc  
   
fără să am vreo idee  
despre ce va urma  
cu faţa  
luminată  
de căldura lor  
m-am aşezat în genunchi  
şi nu-mi amintesc exact  
de era vreo vecernie  
sfântă  
în care îngerul  
cuvânta  
despre întoarcerea   
fiilor  
satului.  
 
 
din ghereta portarului  
   
prin fereastra timpului  
privesc adevărul  
oricât ar vrea trupul  
să stea încovoiat  
nu îl las  
îl ţin drept   
cu umerii   
traşi în spate   
şi pieptul nainte  
   

din ghereta portarului  
ascult  ticăitul  
existenţei  
   
bucurându-mi privirile  
cu verdele crud  
al copacilor  
ce-şi tremură frunzele  
la fiecare adiere  
de vânt.  
 

   

paşii se pierd  
   

o risipă de splendoare  
e verdele   
câmpului  
cu cântecul vieţii  
răstignit  
în cuibarul inimii  
   

pe uliţi de soare  
prin colbul fierbinte  
desculţ  
gândul meu  
atinge necuprinsul 
   

în casa de la ţară  
făcându-mi veacul  
respir  
suave miresme  
şi mâine  
la fel  
ca azi.  
 
 
pe o gură de rai  
   

boarea dimineţii  
peste inima mea  
se revarsă  
liniştitor   
radiind iubire  
clipocesc 
ramuri de soare  
în toate direcţiile   
un tumult  al culorilor vii  
înmuguresc   
şi râd   
în nuanţe pastelate  
îngânând  
un cântec suav  
peste ţara mea.  
 
 
în luciul zilei  
  

cu bronzul   
ciocolatiu  
la purtător  
lumea  
se mişcă alene  
e vremea concediilor  
în PANAM(E)A  
   

sau la nisipurile de aur  
ori poate  
pe vârfuri   
de  munte  
unde să mă văd  
  

doar cu mine  
şi cu păsările   
cerului.  
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Lucian Blaga, pare a se alege, astfel, concepția 
despre poezie, despre poet, despre procesul de 
creație se limpezește: Versul îl nasc cu smalț de 
cuvinte și Uneori se-nfiripă cum cântecul / plimbă 
sunetele pe portativul urechii. Și drumul acesta 
începe să-l facă în chip de pelerin înțelept, de-a 
lungul unei călătorii cu nelimitatele posibilități de 
cunoaștere pe care le oferă dragostea, viața… 
       Preocupat, pe de altă parte, mereu, de efectele 
iubirii asupra-i, eul creator caută să identifice 
chintesența acesteia, tradusă, între altele, în 
Seducțiile tale de mentă sălbatică, simțite cum intră 
sub piele ca iarba în gura coasei, în stare să învingă 
orice posibil obstacol, când Treptat cetatea din mine 
se dărâmă. 
        Meditativ cel mai adesea, eul liric face din sine 
propriul obiect de studiu, analizându-și compor-
tamentul, manifestările induse de factori diverși, de 
la trecerea necruțătoare a timpului, la interacțiunile 
cu alții și, în primul rând, cu iubirea și cu actanta 
acesteia. De pildă, la un moment dat, constată că 
Inima mea se mai îndrăgostește / numai cu ochii, / 
nu mai risipește farmecul trupului tău / prin sânge 
chemarea urcând. 
      Egalitatea în fața morții, tristețile inerente ale 
oricărui destin, viața ca o călătorie, pendularea fiin-
ței între așteptări și neîmpliniri sunt alte câteva teme 
ale poeziei lui Nicolae Vălăreanu Sârbu din acest 
volum, care, totuși, rămân doar fundalul pentru tema 
principală, cea a dragostei, ca realitate, dar, cu 
precădere, ca potențialitate. Printre acestea își fac 
însă loc și alte gânduri mai… terestre, ca, spre 
exemplu, cel legat de codrul care nu mai este frate 
cu românul, cel al asumării unui destin etnic margi-
nal (Suntem fruntași la periferia lumii), ori cel al unei 
nesfârșite tranziții (Trecerea dintre sisteme), venind 
dintr-o dezabuzare cotidiană, care, în planul între-
gului, introduc un alt nivel de abordare a vieții ce-i 
atenuează lirismul. 
        Dincolo însă de aceste aspecte tranzitorii, în 
concluzie, poetul găsește forța de a culege din 
realitate mai ales imagini cu darul divin, materializat, 
de pildă, într-o priveliște pe înserat sau în Femeia 
de lângă mine ori în amintirea copilăriei, care-i dă 
posibilitatea să simtă cum Arcușul sufletului cântă 
oda bucuriei / Dumnezeu ascultând-o, astfel că 
fiorul religios este o altă componentă a poeziei din 
volum, poetul atenționând: Cei care iubesc pe Dom-
nul se nasc a doua oară, încât se poate considera 
că, și în acest volum, Dumnezeu exilat / a creat cu-
vântul / egal cu sine însuși. 
 


 

         Mioara BAHNA 

 

Volumul  de poezie ”Fluturi de trup”  

de Nicolae Vălăreanu Sârbu 
 
Două sunt reperele principale ale perspectivei lirice 

din volumul Fluturi de trup – Editura Blumenthal, București, 
2015 – al lui Nicolae Vălăreanu Sârbu, sugerate încă din 
titlul cărții: iubirea și creația. Acestora li se adaugă, pe 
parcurs, altele, simțite ca ineludabile, impuse de cotidian, 
între care singurătatea sinelui în lume ori condiția omului, 
în general. 

Cu o empatie temperată, fără efuziuni sentimen-
tale, prin urmare, de obicei sub formă de monolog adresat, 
poetul – într-un limbaj când grav, când cu note ironic-ludice 
-, luându-și-o drept confidentă și martor (al zbaterilor 
sufletești și al observațiilor asupra vieții) pe cea care îi 
polarizează mare parte din trăiri și care este o prezență 
continuă în gândurile sale, poetul așadar pornește în pros-
pectarea lumii, de fiecare dată mai bogat cu o zi, remarcă 
iterativă, matinală, când Dimineața își deschide orizontul 
convex. 
           În ce o privește pe cea care se constituie în ax al 
existenței îndrăgostitului, într-o metamorfoză perpetuă, 
femeia este, deci, o imagine proteică, sintetizând propriile-i 
date și pe cele ale lumii pe care o traversează pasul ori 
doar imaginația lui, vegheată de cel pe care-l identifică: Tu, 
ce te naști din lumi dăruite… 
           Cu aportul demiurgic al iubirii, universul trăirii este 
surprins, în poezie, în neopritul proces al devenirii, al 
împlinirii menirii, de vreme ce Tăișul gândului sclipind / cu 
idei care fulgeră vidul / răscolesc focul din soare. 
           Și dacă dragostea este primul impuls al vieții care i 
se etalează celui ce alege să se destăinuie prin poezie, 
arta, în schimb, este mediul în care preaplinul sufletesc i se 
poate materializa, în primul rând, sentimentele, chiar dacă 
nu în exces, luând forma expresivă a poeziei, însă dacă, 
adeseori, o artă poetică este plasată la începutul unui 
volum de versuri, aici, Nicolae Vălăreanu Sârbu optează 
pentru dezvăluirea, mai întâi, a premiselor scrisului său, 
pentru ca, după câțiva pași în această direcție, să puncteze 
și să sublinieze coordonatele poeziei în care crede. Totuși, 
exprimându-și crezul, poetul ridică doar câte puțin vălul de 
pe laboratorul creației lui, așa încât procesul de elaborare a 
poeziei păstrează o ambiguitate, accentuată prin punerea 
sub auspiciile unei muze secrete (fiindcă remarcă: O 
frăgezime pe suflet îți pune / șlefuind litere cu aure sonore / 
din cristalul cui îl desprinzi / trupului gol să îi dai / crudă 
pielea?), dar și prin apelul la o topică uneori insolită, în 
unele contexte, și prin absența punctuației. 
            Treptat însă, lamura gândului, ca să-l parafrazez pe 
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Valentin LAZĂR 
 

CĂLĂTORIE INIŢIATICĂ 
       Nam tibi nullum Graecia numen habit (Ovidius, Fasti I, 90 ) 

 

Într-un dans apoteotic, marea şi păsările ei incerte, 
chiparoşi pietrificaţi, aşteptare sub filele de aur, 
oglindă păstrând pentru o secundă lunatica mirare 
a celei care şi-a ucis amintirile 
 

nu spui nimic, dar totul te trădează, 
sub piele, oraşul antic renaşte,  
se-aud explozii închipuite, paşii într-o nesfârşită aiurare 
 

în scuar, vântul spune obscenităţi, 
chipuri anonime te urmăresc, ziarele acoperă 
cerul gurii, şi soarele, dezorientat, 
nu mai ştie ce să mai creadă despre noi 
 

poate că suntem două tramvaie de fosfor 
care nu se vor întâlni niciodată 
pe aceeaşi linie, desenată de tine, (îţi aminteşti?) 
în pauza unui curs de psihopatologie 
 

poate că nu iubim, 
şi inima e o insulă a sinucigaşilor 
dispreţuim ceea ce-am dispreţuit dintotdeauna, 
lumina mărturiseşte incestul 
 

arunci o ultimă ancoră în saliva lui dumnezeu 
 

crezi că nimic nu e întâmplător, 
faci jogging pe creier şi-ţi propui să învingi moartea, 
nu vrei să te odihneşti în părul pubian al secundelor 
 

o mască pe treptele amfiteatrului, 
plângi, spui că mă iubeşti cum n-ai mai iubit pe nimeni, 
strigi c-ai face orice să mă păstrezi împăiat, 
vrei să mă îmbrăţişezi aşa cum o umbră şi-ar îmbrăţişa 
trupul descompus, vrei să mă săruţi de fericire  
că exist între coapsele micii chinezoaice Mălì 
 

amândoi sfârşim cândva, să nu invocăm toamna 
în care ne-am cunoscut în uterul groparului pompilică, 
nici amintirea primei atingeri, nici (cu)tremurul cărnii, 
nici pasărea neagră pe care-am admirat-o 
din mansarda doamnei miriam 
 

să nu decădem în miragiile propriilor înălţimi, 
ştim foarte bine că ireversibilitatea e mai concretă 
decât însăşi concreteţea 
 

cuvintele rănesc, o pată de sânge dincolo de noi, 
de povestea pe care-o repetam, seară de seară, 
cailor verzi de pe peretele nordic (de câte ori 
nu i-am scos din depresii, nu-i aşa?) 
şi tu râdeai, râdeai ca şi când atunci ai fi descoperit 
cât de frumos poţi să râzi 
 

întrebări absurde, dar oare absurditatea  
nu e şi ea o femeie care visează  
la o noapte de dragoste cu dumnezeu? 
 

aştepţi la marginea timpului, în buzunare, 
pastilele de cianură ispitesc alte gânduri, 
eşti atentă la ceea ce ne însenina degetele, 
eu nu-ţi rostesc numele de teamă să nu mă transform 
în inorog, pitecantrop sau broscoi râios, 
 

 
ştiu că venele tale ar deveni a doua mea casă,  
ştiu c-aş reîncepe să te iubesc 
aşa cum numai  într-o singură viaţă poţi iubi 
 

o mască pe treptele amfiteatrului, 
vântul continuă să spună obscenităţi, 
doar soarele, dezorientat, nu mai ştie 
când să ia masa de prânz.  
   
AUTOPSIAR MARIN 
 

Şi-acest deşert marin, privit cu indiferenţă ? 
o măsură exactă în toate lucrurile, 
ca-ntr-un joc de oglinzi ireale, un alt zâmbet, 
cuvintele prind aripi şi memoria spumegă 
sub ţesătura impură, alchimică 
 

e un naufragiu straniu, 
luna face urticarie 
 

e o simetrie perfectă a oaselor, 
vântul aşteaptă, ca un şcolar, 
la trecerea de pietoni 
 

o voce minerală  
sau un peşte sub unduirea sferelor, 
jos, chemarea secretă, întuneric perfid, 
ciudată apropiere dintre profunzime 
şi ochiul care renaşte murind 
 

îndrăgostiţii ireali 
continuă marele sărut balsamic, 
o fantomă patrulează până la orele cinci 
dimineaţa 
 

fructul creşte şi descreşte, 
pietrele se nasc unele pe altele, dispariţia 
materiei, 
şi un  voal străveziu, din altă intermundie, 
acoperă toate răscrucile de pe creier 
(orbire în afara viselor tale de sardonix) 
 

păsările înnebunesc pe timpanele apelor, 
(ape reziduale, poluante,  
de la fabrica de methylchloroisothyasolinone,  
vei spune tu, într-un târziu) 
explozii de pene viu colorate - cerul gurii  
 

şi-acest ocean deşertic, privit cu indiferenţă? 
o măsură precisă există-n toate iubirile, 
ca-ntr-un joc ireal de oglinzi, altă mască, 
mirări, întrebări, imagini nostalgice, 
pentru care nu merită să trăieşti în afara ta 
(resuscitare pe care d-zeu o invocă mereu 
atunci când vorbeşte de unul singur) 
 

aşteptare fosforică, 
cei doi îndrăgostiţi continuă 
marele sărut balsamic, marin. 
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        Cornel COSTEA 
 

Iar Clujul 
 

Iubito, corcodușii-s iar în floare, 
Ce bine că privim mai mult spre cer! 
Pe străzi e praf și-atâta nepăsare, 
Iar inimile-s îmbrăcate-n ger! 
 

Iubito, dealurile verzi ne cheamă 
Să evadăm din griul urbei noastre, 
Să mergem, hai, să nu îți fie teamă, 
Acolo spre tărâmurile-albastre! 
 

Și vom trăi mai bine și mai simplu, 
Din când în când, ne vom întoarce-n lume, 
Vom face, prin oraș, câte-un periplu 
Să ne-ntâlnim cu oameni fără nume, 
 

Ce nu mai știu ce-nseamnă bucuria 
Adusă, an de an, de primăvară, 
Și nici să-și recâștige armonia 
După o iarnă-atâta de amară. 
 

Și-apoi, vom merge, iar, la casa noastră, 
Unde suntem, cu-adevărat, Acasă, 
Ne vom uita, iubito, pe fereastră 
La lumea noastră-atâta de frumoasă. 
 

Și vom rămâne-acolo-o veșnicie, 
Iar Clujul va fi doar o amintire, 
Și vom planta cireși și meri, și vie, 
Vom scrie versuri pline de iubire. 
 

Iar dac-odată vom vrea să plecăm 
Spre alte orizonturi reci, astrale, 
Vom mai ieși în noapte s-admirăm 
Trecutul nostru mistuit în vale 
 

Și, astfel, împăcați vom trece puntea 
Fără melancolii sau remușcări, 
Mai sus de nori, ne vom urca în luntrea 
Ce ne va duce peste mări și zări. 
 
Fă, Doamne, o minune 
 

Fă, Doamne, o minune și-adu-ne primăvara, 
Zăpezile păgâne aruncă-le în iad, 
Nămeții-s pân’ la streșini, a dispărut și gara, 
Iar trenurile toate în amintire ard. 
 

Fă, Doamne, o minune și-oprește,-acum, urgia, 
Lalelele smerite își plâng povara rece, 
Iar piersicii în floare duc singuri bătălia 
Cu-acest dușman de moarte ce nu mai vrea să plece 

 

Fă, Doamne, o minune și cruță-le viața 
Făpturile plăpânde-mbrăcate-n clorofilă, 
Cu-a Ta iubire, Doamne, prefă,-n căldură, gheața 
Și nu lăsa speranța să moară în argilă. 

 

 

Fă, Doamne, o minune și-ascultă-mi, iarăși, ruga, 
Din lacrimile mele clădește-o lume nouă, 
Îmi iau bocancii, Doamne, și peste suflet, gluga, 
Și-aștept să schimbi omătul într-un covor de rouă … 

Să îmi aduni 
 

Din ploi de mai culegem, iar, Lumina, 
Pământul reavăn e-un covor de jar, 
Ce-așteaptă, înflorind tăcut, albina 
Polenul să culeagă, dulce-amar. 
 

Ne regăsim, în soare, strălucirea 
Din vremea-n care, goi, prin Paradis, 
Gustam, pe îndelete, puri, iubirea 
Și nu știam că fructu-i interzis. 
 

Pe curcubeie, treji, după furtună, 
Pășeam chiar fără teama de-a cădea, 
Eram tot timpul liberi împreună 
Și încăpeam pe-o margine de stea. 
 

Iar astăzi, când mă pregătesc de ducă, 
Zâmbind, discret, trecutului celest, 
Mă însoțesc doar greierii din luncă 
Ce intonează-același marș funest. 
 

În zare, viitorul arde-n brume, 
E-un fum subțire parcă din alt veac, 
Nu am mai spus de mult atâtea glume, 
Iubito, poate-i vremea să și tac 
 

Și să te las pe tine mai departe, 
Înveșmântată-n frunze arămii, 
Să îmi aduni poemele-ntr-o carte, 
Când va fi toamnă, iar eu nu voi fi. 

Copilăria 
 

Cu fiecare an ce trece 
Copilăria îmi trimite 
tot mai multe scrisori 
am găsit una chiar ieri 
în cutia poștală 
același scris de altădată 
ordonat și rotund 
cu literele frumos desenate 
pe țesătura imaculată a hârtiei 
Știți ce mi-a scris? nu aveți cum să ghiciți  
Mi-a scris că s-a întors în sat 
de câteva zile 
și că mă așteaptă în fața casei 
dar să nu mă grăbesc are răbdare  
abia își va aminti cât mai multe întâmplări 
din vremea aceea 
când purtam pantaloni pescărești 
și umblam împreună pe dealuri 
după trifoi pentru iepuri  
când ascultam dimineața Curierul melodiilor 
și plângeam pe peron 
însoțind-o pe Nuți care pleca acasă 
când trăiam fiecare zi cu spaimă și cu bucurie 
amestecate  
din care astăzi a mai rămas doar bucuria 
de a ști că în fața casei mă așteaptă răbdătoare 
Copilăria părinților mei. 
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   Constantin MĂNUȚĂ 
 

RONDELURILE OLGUŢEI LUNCAŞU TRIFAN 
 
O carte frumoasă de rondeluri scrie Olguţa Luncaşu 

Trifan cu titlul Vibraţiile sufletului în rondel, Editura Rotipo, 
Iaşi, 2017, unde cuvântul care denumeşte specia lirică 
clasică şi fixă este încorporat în titlu cu dorinţa de a atrage 
intenţionat atenţia cititorilor. 

Cartea are o prefaţă de Dumitru Brăneanu şi o post-
faţă de Marian Malciu scriitori care trasează coordonatele 
liricii autoarei, insistând şi asupra tehnicii versificaţiei unui 
asemenea demers poetic.  

Un lucru îmbucurător este faptul că tot mai mulţi 
creatori se îndreaptă spre poeziile cu formă fixă, redesco-
perind frumuseţea şi armonia clasică a poeziei de 
odinioară, când sufletul plutea îmbătat de roze şi de 
muzica sferelor divine. 

La fel ca sonetul, rondelul se bazează pe respec-
tarea cu religiozitate a unor reguli în care accentul cade pe 
armonie, puritate, claritate şi gingăşie. Cel care a ilustrat 
magistral arta rondelului în literatura română a fost 
Alexandru Macedonski cu opera sa de maturitate, Poema 
rondelurilor care cuprinde 54 de poeme. Un prolific în arta 
rondelurilor la ora actuală este scriitorul Vasile Filip care a 
ajuns la cea de-a opta carte. 

Tematica rondelurilor Olguţei Luncaşu Trifan este 
bogată şi diversă, specia rondelului ocupând o poziţie privi-
legiată în scrierile sale, încât creează un univers fascinant, 
miraculos şi mirobolant, recreând metaforic lumea. 

Scriitorul Valeriu Stancu afirma în revista Cro-
nica,12.12.2011 că „ A scrie astăzi poezie clasică şi mai 
ales sonet şi rondel este aş zice eu un risc asumat, un act 
de mare curaj creativ, poezia cu formă fixă poate părea 
vetustă într-o epocă în care experimentele lirice întrec 
orice închipuire”, curaj pe care şi-l asumă poeta care ca 
orice creator prin iluminare ajunge la uimire, dacă admitem 
faptul că poezia este fiica uimirii cum era denumită în 
antichitate şi trăim în lume pentru a ne uimi după cum 
afirma Goethe în Anabasis. 

În zbaterea sa lăuntrică poeta tinde spre desăvâr-
şirea operei de artă, neocolind nici stângăciile, deoarece 
numai arta e nemuritoare şi poeta învinge timpul. 

Volumul se deschide cu Rondel, rondelului prin care 
autoarea îl aşază la loc ferit între pereţii de sticlă, aspirând 
alături de sonet la tronul de rege al poeziei, ca un giuvaer 
care înnobilează zicerea şi alină sufletele: „Între pereţi de 
sticlă aşez rondelul / Să nu-l atingă praful sau uitarea,/ Să-l 
vadă soarele, să-l ştie cerul/,/ Iar omul să-i iubească armo-
nizarea.// Orice poet să vadă-n el modelul,/ Dorind să-i 
cânte în rimă-mbrăţişarea…//Iubiţi-l şi-i slăviţi înfăţişarea!/ 
Lacrimi din suflet curs-au prin penelul/ Poetului, ca să-şi 
atingă ţelul:/ Un giuvaer în versuri – alinarea./ Între pereţi 
de sticlă aşez rondelul...” 

„L’amor che move il sole e l’altre stelle – iubirea 
 

 
 

care mişcă soarele şi celelalte stele”, după cum afir-
ma Dante Alighieri în Divina Comedie, străbate ca un 
fir roşu întreaga creaţie a Olguţei Luncaşu Trifan. 

Rima este stăpâna versului aşezat ca un flu-
ture pe mână „Doar rima, marea stăpână,/ Îl ceartă 
amarnic, strigând:/-Să-ţi cauţi surata, plângând!/ Ce-
rul privind, el îngână:/-Ţine-mă, Doamne, de mână!” 
(Rondelul poetului). 

Ca în viziunea poeţilor clasici tema iubirii apa-
re îmbinată cu cea a naturii, încât într-un cadru pito-
resc putem vorbi de dragoste, într-o iubire ninsă, dar 
cu străluciri de stea: „Poveşti de dragoste răsar sub 
fulgi de nea,/ Iar inimi calde fac cuib sub albul lor,/ În 
foc lumesc se contopesc un el şi-o ea./ Zăpezi vitralii 
închipuind din dor.//… Cu fulguite buze focul să şi-l 
bea/ Ca pe-o licoare din nesecat izvor,/Nectar 
prielnic şi leac izbăvitor/ Iubirii ninse lin cu străluciri 
de stea…”(Rondelul iubirii în iarnă). 

Momentul inspiraţiei este clipa de preţ încor-
porată în glasul divin ori şoapta tainică, despre care 
Goethe exclama: „Opreşte-te clipă, eşti atât de fru-
moasă”, încadrată de astrele nopţii: luna şi stelele, la 
confluenţa celor două anotimpuri: de toamnă şi de 
iarnă, unde iubirea apare pe toate planurile: „Pe 
umeri goi luna îmi aşază stele,/ Iar toamna frunze 
ruginii pe pleoape,/ La tine şoapta să mă cheme,/ 
Crinii treziţi din cupe să te-adape.//…M-oi înălţa cu 
tine în zbor, devreme,/ Şi ne-om iubi în spaţiile 
toate./ De pled tomnatic nu ne mai încape,/ În iarna  

 

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

vieţii purta-vom crizanteme…”(Rondelul clipei de preţ). Tot 
într-un astfel de cadru apare şi primul sărut: „În ochii tăi, 
ca-ntr-o oglindă/ Aflat-am dulcele răspuns…/Iar focul, gata 
să mă prindă,/ În toamna-ţi blândă s-a ascuns…”(Rondelul 
primului sărut). 

Cerul şi marea, ochiul şi cristalinul reprezintă yngul 
şi yangul în poezie, într-o contopire totală: „Sub stele 
răsărindu-mi, eşti alinul/ Când cerul parcă-i contopit cu 
marea./ Tu ochi îmi eşti şi eu ţi-s cristalinul,/ Ne-mbrăţişăm 
iubindu-ne cu zarea…”(Rondelul împlinirii),  încât iubirea 
apare îmbrăcată-n fir de tuberoze, rezultat al unor calme 
metamorfoze: „Cât ai dorit!Îţi aminteşti?/ Îmbătător, când 
vântul suflă-n roze,/ Parfum să simţi, să mă iubeşti,/ Să mă 
îmbraci în fir de tuberoze!...”(Rondelul neuitării). 

Nu este uitată „floarea de colţ, singulară în peisajul 
montan, care într-un mod parcă oximoronic adună apusu-
rile soarelui:”Floare de colţ aş vrea să fiu/ Pe vârf înde-
părtat de munte,/ S-adun din zâmbetul zglobiu/ Al soarelui, 
apusuri multe…”(Rondel pentru floarea de colţ). 

Rondelul florilor de mai aminteşte de splendidul po-
em Noapte de mai al clasicului Alexandru Macedonski, iar 
Rondelul când ninge pe Iaşi de melodia cantautorului Radu 
Ştefan.  

Dumitru Brăneanu în Prefaţa Doamne, ce-i cu lu-
mea aceasta?...sublinia latura dihotomică din fiinţa poetei, 
aceea de poet liric şi a profesiei de poliţist, lucru care 
uneori contrariază cititorul. 

Chipul mamei apare în rondelurile iertării târzii, ma-
mei mele : „Măicuţă, lacrima din geana sfântă/ Ce m-a 
vegheat atâtea nopţi la rând,/ Mi-ai pus-o pansament pe 
mâna frântă,/ Mai pune-o și acum măcar în gând!” (Ron-
delul mamei mele) şi pentru mama: „Azi chipul tău brăzdat 
de timp şi vise/ Mă cercetează lung, misterios,/ Dorindu-ţi 
parcă lucruri interzise/ Ori, poate, îţi este curios. //… 
Păstrează-ţi, mamă, braţele întinse/ Şi prinde-mă la pieptu-
ţi strâns, duios,/ Ca timpul meu să curgă-armonios/ Sub 
două luminiţe-albastre-aprinse…”(Rondel pentru mama). 
Nu este uitat nici chipul tatălui în Rondelul comemorativ: 
„De şapte primăveri îţi caut paşii/Şi urma lor mă poartă la 
mormânt/ Să-ţi spun că-n vie iar au plâns butaşii/ Tot 
aşteptând să-i culci pe sub pământ.//..Cu-a Domnului 
Lumină legământ/ Şi-n astă primăvară-ţi chemi rămaşii./ 
Vor lăcrima de dor chiar şi vrăjmaşii,/ Iar eu sunt frunză 
legănată-n vânt…” şi în Rondelul lacrimii: „Să nu priveşti o 
lacrimă din geană!/ Nu vreau să arzi în dor mistuitor…/ 
Tovarăş bun şi sufletului hrană/ Mi-a fost când tot părea 
apăsător.//…De m-aş putea preface-ntr-o liană,/ Urca-m-aş 
către astru-orbitor/ S-ascult din nou cuvânt liniştitor,/ Tu, 
tatăl meu, pe bolta diafană…”. În mai mult de zece ronde-
luri apare divinitatea, semn al credinţei nestrămutate a 
Olguţei Luncaşu Trifan în creatorul cerului şi al pământului: 
„Când a-ngheţat lumina-n lumânare,/ Iar în clepsidră timpul 
s-a oprit,/ Verdictu-i dat: N-au drept la amânare/ Ceata de 
îngeri cerul a-nflorit.//..Se-adună suflete la închisoare/ În 
cer şi pe pământul înnegrit,/ Se roagă chiar şi toamna-n 
calendare,/ Îndură-te, azi, Doamne-răstignit,//Dezleagă-ne 
lumina-n lumânare!”(Îndură-te, Doamne!) şi în Rondel de 
recunoştinţă: „Cerut-am ,Doamne, Ţie, nu prea multe/ Şi 
iată, astăzi mult m-ai răsplătit./ Îmi simt cum creşte suflet 
să exulte/ Privind la darul ce mi-ai pregătit.//…Cu duh 
mângâietor, în sfere culte/Cuvântul să împart, m-ai ocrotit,/  
 

 

Ferindu-mă de zonele oculte,/ Fulg de pământ, 
lumină-am dobândit…”. 

În această carte autoarea nu a uitat de timp 
pentru care a închinat o serie de rondeluri conform 
dictonului fugit irreparabile tempus, dar şi adevărului, 
gândului, minunii, emoţiei, împlinirii, singurătăţii, ar-
moniei, învăţăturii, toate la un loc, întregind panoplia 
de lumină, frumuseţe şi gingăşie a poetei.  

Ar fi interesant dacă am lectura şi volumele 
anterioare ale Olguţei Luncaşu Trifan pentru a ne fa-
ce o imagine completă despre activitatea sa literară. 
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poetului, admiraţia pentru pământul în care a prins 
rădăcini: „Atâta dor de dor, un cer înalt de dor,/ De 
apa carpatină și clarul de izvor (Dor de dor); “De la 
Brășeu la Mureș și până la Șieu/ Un dor se aciuiază 
și plânge-n pieptul meu./ În inimă de țară, din Olt în 
Baraolt,/ Vreau dorul să-l astâmpăr, să-l ogoiesc nu 
pot” (Dor de neam şi ţară). 

“Iubirea mea de țară e fără de măsură/ Și nu 
se târguiește ca marfă-n bătătură” (Floare rară), ne 
mărturiseşte cu mândrie Gligor Haşa, continuând 
ideea în poemul Fulguri de gând: „Țara mi-aș iubi-o, 
dăruindu-i viața,/ De pe la crepuscul până 
dimineața!/ Iubesc în de-a valma toată omenirea,/ Nu 
iubesc viața cum iubesc Unirea!”.  

Autorul vădeşte nu doar cunoştinţe istorice, 
ci şi geografice, înşirând pe o salbă poetică unele 
dintre râurile cunoscute ale ţării noastre, cu bogăţiile 
lor: „Mureșul e mândru că le este tată/ Celor două 
râuri cu nume de fată./…// Lăudabil Oltul, că e brav 
flăcău/ Și-i pilduitor pentru neamul său./ Someșul e 
mândru, că de când se știe,/ Tare i-a fost scumpă 
dulcea Românie!/…// Arieșul vestic, fiu de meșter 
faur,/ Răscolește munții-n goana după aur,/ Precum 
cele Crișuri, care au, bag seamă,/ Munți de aluminiu, 
aur și aramă./…// Să nu-ntindem vorba și să luăm 
seama:/ Tuturor acestor li-i Ardealul mama” (Geo-
grafie sacră). 

Schimbând puţin tonalitatea gravă a poeziilor 
menţionate până acum, poetul cu sângele clocotind 
de România redă tabloul tărâmului mirific al patriei, 
aşa cum îl simte în vene sau cum i-a încântat 
privirile, de-a lungul anilor: „Primăvara cântă cucii  

 

 (continuare în pag. 15) 
 

     Camelia ARDELEAN 
 

Gligor Haşa – un patriot cu flori în suflet 
 (comentariu la volumul Eroice şi florale, Editura 

Gligor Haşa, Deva, 2018) 
 

Scriitorul şi omul de cultură Gligor Haşa nu mai 
are nevoie de nicio prezentare. După mai bine de 60 de 
ani, în care s-a aflat în slujba limbii române prin profesia şi 
importantele funcţii pe care le-a deţinut, după ce a călăuzit 
pe drumul spinos al maturizării generaţii întregi de elevi, 
după ce şi-a conservat elanul creator în cele 45 de 
volume publicate (probând mai multe genuri literare), nu a 
obosit să aducă prinos literaturii române, cu vasta expe-
rienţă acumulată pe plan profesional şi cu sufletul său 
generos.  

Cel de-al cincilea volum de poezii lansat astăzi ne 
dovedeşte din plin acest lucru. Fiind un patriot până în cea 
mai ascunsă fibră a sufletului şi cută a minţii, autorul nu se 
dezminte nici de această dată, inspirându-se din eveni-
mente istorice importante ale ţării noastre, care şi-au lăsat 
amprenta pentru totdeauna asupra poporului român (Ma-
rea Unire, eroii neamului etc.).  

Poezia de debut (A fi în ţara ta străin), cultivând 
rima împerecheată, prezentă pe aproape tot parcursul 
cărţii, cu o curgere tumultuoasă, este un strigăt de jale al 
unei inimi ce vibrează de sentimente adânci pentru patria-
mamă, aşa cum este prezentă în gândurile şi imaginaţia 
poetului: „Să urci Feleacul către altă țară/ Și să te cheme-
acasă dor nebun,/ Să nu-ți mai fie iarna iarnă și nici vara 
vară/ Și să plătești cu marginea de drum”. 

În acelaşi registru cadenţat sunt exprimate, în 
următorul poem (Alarmă în Ardeal), regretul şi durerea 
cauzate de înverşunarea fraţilor de acelaşi sânge, unul 
împotriva celuilalt: „Ne învrăjbim cu glume și ne urâm de 
moarte/ Deși ne fuse dată, cândva, aceeași soarte”. 

Ataşamentul şi dragostea pentru acest sfânt 
pământ transpare şi din poezia Ardealul nu se vinde, unde 
autorul îşi dă, din nou, frâu liber simţămintelor ardente: 
„Pentru români, Ardealul e inimă de țară/.../ Ardealu-i 
vatra sfântă pe care ne-am născut/…/ Cu el începe lumea 
atât cât poți cuprinde”. 

Glasul dureros al istoriei răzbate mai departe, ca 
un dangăt de clopot, cotropind constant cugetul poetului: 
“Durerea ta vine din vremuri de grea povară și-ncercare,/ 
Care-au făcut să te cutremuri, să nu ai nicio 
sărbătoare/...// Coșbuc și Goga îți cântară pe strune 
lăcrimând de dor” (Ardealule, tărâm de sânge). Versurile 
încărcate de sensuri încearcă să retrezească mândria de 
a fi român şi iubirea de neam şi vatră, acum, la ceas de 
Centenar: „Hai, români, întindeți hora,/ Peste creste de 
Carpați,/ Mare cum a fost la Alba,/ Laolaltă, frați cu frați!” 
(De la Nistru pân‘ la Tisa). 

Motivul dorului, amintit anterior, apare şi în alte 
creaţii, el căpătând valori simbolice şi sugerând nostalgia 
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(urmare din pag. 14) 
 

repetat și monoton,/ Vară plină-n semnul crucii, cu căldură 
de palton;/.../ Iarna, când ninge cu îngeri, plăpânzi ca fulgii 
de nea,/ Vine chiar și primăvara, că-i bogată țara mea/.../ 
Anotimpuri, câte patru, roiesc anii pe la noi/ Și cu ploaie, și 
cu geruri, și cu geruri, și cu ploi” (Anotimpuri). 

Apare în „peisaj” crinul, simbolul purităţii şi al 
suveranităţii, într-o meditaţie pe tema vieţii şi a morţii, des-
chizând/completând imaginea de ansamblu a laturii „flo-
rale” a volumului: „Mi-a înflorit azi-noapte pe mormânt/ Și 
nu știu dacă știe cine am fost și sânt./...// În zi de sărbă-
toare, din anul ce se duce,/ Un crin stingher răsare, trist 
răzimat de cruce” (Floare de crin). 

Melancolia provocată de trecerea timpului şi de 
aroma toamnei care (ne) pătrunde se resimte şi din 
poemul Întomnează: “Cad fulgii mărunți ca fărina moțeas-
că/ Și moartea așteaptă hain la fereastră./…// Trec anii-n 
galop de asin și de cal,/ Eu număr în gând din amonte-n 
aval./…// Speranţa se duce cum toate se duc,/ Eu nu mai 
știu ce și cât mai apuc”. 

Nu este neglijată nici tema iubirii, apreciată de 
majoritatea poeţilor, imaginea persoanei dragi fiind des-
crisă, pe alocuri, cu un iz de ironie fină şi o tentă uşor 
erotică: „Ți-aș fi dat lumea de-mpărăție/ Ca să văd munții 
semeți de sub ie” (Baladă apocrifă). 

Dacă Dostoievski spunea că „iadul este suferinţa 
de-a nu mai putea iubi”, Gligor Haşa exprimă, în antiteză, 
un „iad” al singurătăţii, adus în prim-plan de vârsta 
senectuţii, cu greutăţile sale inerente, când până şi cea 
mai fierbinte patimă se stinge, la plecarea spre tăcerea 
eternă a partenerului de viaţă: „Au trecut anii ca trenul și-
au lăsat pustie gara,/ Repede s-au dus, cum trece, 
îndeobște, primăvara/...// Dintre anotimpuri șuie numai 
iarna mi-a fost dată,/ Dar și iarna mi-a fost scurtă, mai 
curând a fost furată/...// Plânge mândra în năframa cea cu 
ciucuri de broboadă,/...// Crizanteme o să-mi pună șapte 
zile pe mormânt,/ Apoi uită și ea, biata, nice Pătru n-a fost 
sfânt” (Cântă buha). 
 Autorul aduce în atenţie şi în alte poeme crizan-
tema, supranumită „floarea vieţii”, plantă considerată în 
unele zone geografice magică şi sacră, simbol al energiei 
vitale şi al înţelepciunii, al trăiniciei şi dârzeniei. Dincolo de 
aceste caracteristici, pe care autorul le întruneşte pe 
deplin, poate că alegerea acestui simbol a fost făcută pen-
tru a sugera durabilitatea sentimentelor sale, ce sfidează 
goana nemiloasă a timpului: „Am fost la țintirim, căci mă 
topeam de dor,/ Sperând că despărțirea se uită mai 
ușor./...// Ți-am pus la cap, iubito, vreo câteva poeme/ Și 
un buchet de albe și triste crizanteme“ (Crizanteme).  

Un alt simbol prezent în cuprinsul volumului este 
cel al lumânării, semnificând jertfa, lumina adevărului şi 
eternitatea, lumânarea fiind un mijloc de legătură între om 
şi Dumnezeu, între cele două lumi atât de diferite şi înde-
părtate totodată. În context, ea apare ca mărturie a des-
părţirii definitive de cea plecată pentru totdeauna într-o altă 
dimensiune: „La revedere, dragă, iubirea mea dintâi,/ O 
lumânare tristă îți pun la căpătâi,/...// Îți dedicam stângace 
rondeluri și poeme/ Și ne trecuse vremea și ne-am uscat 
devreme/...// Te-aș mai iubi, iubire, te-aș mai iubi, vezi 
bine,/ Dar patru lespezi grele mă despărțesc de tine“ 
(Despărţire).  

Poemele vibrante pe care am reuşit să le parcurg 
pentru astăzi mi-au confirmat faptul că scrierile lui Gligor 

 

 
Haşa au toate atributele necesare pentru a-şi săpa 
vad în cugetul cititorului, mustind de lirism şi trăire 
autentică. Metaforele picurate cu precizie exact 
acolo unde este nevoie, sinceritatea desăvârşită a 
expresiei în manifestarea arderilor lăuntrice, 
profunzimea mesajului încolţit între slove, fac încă o 
dată, dacă mai era nevoie, dovada talentului nativ al 
autorului. Deşi poezia patriotică este un gen literar 
căzut actualmente într-un con de umbră, el reuşeşte 
să-l revigoreze, prin implicarea emoţională puternică 
şi prin capacitatea de sugestie demnă de invidiat. 

Volumul reprezintă o adevărată carte de 
istorie transpusă în versuri, ce încearcă să 
înflăcăreze inimi şi să redeştepte patriotismul 
nedisimulat al cititorului. Felicitări şi la cât mai multe 
creaţii valoroase, în continuare! 

(Deva, 17 octombrie 2018) 


 
 

 
 

 

 


 



Boem@  (118) 12/2018 16 

                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         George FILIP 
 
DOR 
 

Dor… mi-e dor de glasul mamei 
Şi de toţi ce-mi sunt departe, 
Dor de plumb în piept mi-apasă 
Când primesc de-acasă carte. 
 

Toţi îmi spun că-s bune toate 
Dar eu ştiu că plicul minte 
După-o lacrimă prelinsă 
Peste bietele cuvinte. 
 

Ştiu că maica e bătrână 
Şi-o să urce-n cer ca mâine, 
Ştiu că doina nu mai sună 
Şi că Ţara n-are pâine. 
 

Dor…mi-e dor de maica Ţară, 
Doine, fluvii, munţi, fecioare ; 
Arză-l focul pe-l de bate 
Românul, cu-nstrăinare ! 
 
 
EROICA 
 

Se-auzea o lacrimă de Ţară 
Dintr-un colţ de secol blestemat, 
Bocet surd, şoptit cu-ndurerare 
Spre acei ce mult au îndurat. 
 

Răsuna o doină nerostită, 
Doina tristă-a omului pribeag, 
Pribegind prin patria-i de datini 
Şi cerşind în propriul Ţării prag. 
 

Clocotea un imn de libertate, 
Dus din Bega-n munte şi pe văi 
Şi-a fost dat să cânte imnul - Ţara, 
Concertând cu cei mai bravi flăcăi. 
 

Şi-a-nceput o sârbă românească 
Cu mitralii, lacrimi şi psaltiri 
Ce i-a pus să joace pe jăratec 
Pe demenţii erei  -  pe vampiri. 
 

…Foaie verde imn de libertate, 
Maica-Ţară iar a dat eroi, 
Oameni noi născuţi în inerţia 
Luptei mari  -  spre vremurile noi. 
 

 
GRAIUL  ROMÂNESC 
 

dacă-ascultaţi un cântec dinspre Mare, 
sau murmur de poeme - nins din stele, 
nu vă miraţi: ei sunt poeţii care 
le duc la lume-n poartă...menestrele. 
 

când Dumnezeu a plămădit Pământul 
s-a dus pe la românii din Carpaţi 
şi le-a rostit: vă leg cu legământul 
să fiţi poeţi de-a pururi...să cântaţi! 
 

de două mii de ani cântăm întruna 
şi prin furtună - şi sub blândul Soare. 
noi ne-am legat ca Soarele şi Luna 
să răsărim prin vremuri viitoare. 
 

în limba noastră botezăm sau plângem 
Limba Română ne e mamă sfântă. 
sub imnul românesc ades ne strângem 
şi cu stihia ne luăm la trântă. 
 

...se-aude peste Ţară o cântare 
spusă de magi...şi de ţărani...la stână; 
e graiul românesc - acela care 
în veci de veci va fi: LIMBA  ROMÂNĂ! 
 
NUMELE ŢĂRII 
 

de mă-ntrebaţi de ce iubesc profund 
numele Ţării, iată ce răspund : 
 

ridică-ţi paşii-n plaiul carpatin 
şi-ascultă graiul meu de neam latin. 
 

deschide cartea noastră de istorii 
şi vezi pe-acest pământ - câte victorii... 
 

arheolog de eşti  -  ţărâna sapă 
să ştii câţi ne-au furat din grâu şi apă. 
 

sau la Rovine, fă prin timp popas 
s-auzi români murind cu lupta-n glas. 
 

întreabă, chiar, de Horea din Albac, 
au n-a avut el sânge pur de dac ? 
 

iar doinele de jale, pare-mi-se, 
tot de români, prin codri, au fost scrise. 
 

fagurii limbii : doină, mamă, dor, 
mai sună-aşa de sfânt la vreun popor ? 
 

şi voievozii, câţi au fost şi sânt, 
rodesc aşa frumos pe-un alt pământ ? 
 

înjurătura chiar...să te ferească, 
de-o guşti pricepi minten că-i românească. 
 

o ROMÂNIE ştiu, şi-n stema ei 
poeţii trag cu vise-n porumbei 
 

scriind poemul alb  -  clocotitor, 
cu care Ţara urcă-n viitor. 
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  Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU 
 

Nopţile deschid uşile iadului          
 

Lumea răzvrătită pe început îşi recunoaşte păcatele, 
bate clopotele nemulţumită de întâmplări, 
rupe din sufletul încredinţat de Dumnezeu 
şi uită de îndatoririle sale. 
 

Nimic nu se ridică deasupra gândurilor ascunse, 
să se îmbrace în cuvinte mărturisite, 
în răni supurează sângele dezamăgirii, 
viaţa are rigori ce se extind 
şi nu se mai pot îndeplini. 
 

Întunericul se pierde de lumină, 
nopţile deschid uşile iadului 
paznicii verifică orice identitate bolnavă 
şi însuflă morţii bucuria pedepsei. 
 
Fiecare îşi joacă-n viaţă, rolul  
 

Noaptea s-a scuturat de pe umerii cerului, 
odată ajunsă pe pământ se îmbracă-n întuneric, 
nu ştiu unde o să fiu când mă cauţi  
poate o să mă ascund după cuvinte, 
fiecare îşi joacă-n viaţă, rolul. 
 

Nimeni nu mă scapă din ochi 
port necicatrizată rana  
închisă-n suflet cu cercuri de tăceri. 
 

Tu strângi în palme dragostea departe 
ca pe un trup subţire, 
mă tem să nu-ţi alunece printre degete  
pentru că nu aş putea să sufăr mai mult.  
 

Cu aerul munţilor pe creştet  
 

N-am simţit respiraţia frunzelor, 
nu ştiu să mă bucur din plinul clipei, 
aş vrea să fiu asemenea păsărilor 
în fiecare moment 
cu gândurile împlinite de zbor. 
 

Am văzut cum te macină angoasele 
şi nu te poţi întrupa în cel de lângă tine 
încât să-i trăieşti fiecare mişcare de buze. 
 

Noaptea mi-a pus perdeaua înflorată pe ochi, 
aştept să-mi crească dimineţile-n priviri 
cu aerul munţilor pe creştet, 
să se bucure copiii prin inima mea 
şi să se joace cu sufletul 
până vor creşte iubitori şi înalţi. 
 

Îmi pare că trec prin tăcerile sublime 
ca un tren de noapte prin Câmpiile Elizee 
în care nu are opriri.  
 

 
Spune-mi cum îţi scrii poemele  
 

Să-mi împrumuţi inima 
cum ai putut să o dai degeaba 
celui vândut pe credit minciunii? 
 

Nimic nu-mi justifică naivitatea 
cu care uiţi cuvintele 
învăţate pe de rost.  
 

Norii s-au scuturat de ploaie, 
vântul se-ntoarce acasă, 
ochii tăi surprind păsările grăbite. 
 

Ziua se deschide după ziduri de ceaţă 
unde soarele capătă suliţe 
pentru răpunerea duşmanilor  
sosiţi pe neaşteptate. 
 

Spune-mi cum îţi scrii poemele 
în loc de scrisori 
şi din ele înţeleg totul. 
 
Bat prin aer aripi de păsări  
 

Între noi nu-i nicio umbră, 
doar mâinile care se ating discret 
şi-şi transmit fluxul de căldură lăuntrică. 
Uit să trăiesc emoţia scursă printre degete 
într-un final abandonat 
de ochii tăi gata să ardă sub pleoape. 
 

Iubirea prinsă-n colţul nerăbdării 
tremură armonios ca sunetele pe corzile 
viorii, 
bat prin aer aripi de păsări 
care se-ntorc cu grije la puii din cuib. 
Mă prinde nostalgia florilor scuturate de măr 
şi nimeni n-are nevoie de miraj 
când vântul aduce nori de ploaie  
şi seara cade obosită peste oraşul 
intrat în letargie.  
 
Ca o podoabă smerită  
 

Întorc izvoarele din drum și le adăpostesc 
sub ceturi de piatră 
fulgere deasupra de munți 
îmi aprind căpiţe de fân 
în somn. 
 

O pasăre stă pe umărul meu 
și vestește furtuna 
tu cobori în mine 
salamandră-nflorată cu ochiul domol, 
pace și înseninare 
ca într-o iubire de care mă despart 
cu mâna pe sâni. 
 

Noaptea se trece prin ochi  
ca o podoabă smerită, 
de vorbele lumii te ascunzi  
în sângeriul cearcăn al lunii. 
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         Maria FILIPOIU 
 

DOAMNE, ÎNTOARCE ROATA! (sonet pentru 
Reunire) 
 

Doamne, întoarce roata istoriei,  
Să primim pământul tării, înapoi,  
Cu jertfa neînfricaților eroi, 
De Unire pe calea veșniciei! 
 

Ce le vom spune în lumea de apoi,  
Celor ce-au întregit pământul gliei 
Și la piept au strâns drapelul patriei 
Îmbibat de sângele curgând șiroi? 
 

Întoarce roata în timpul glorios,  
De-a repara greșelile comise,  
Ce ne-au lăsat destin dezastruos! 
 

Aprinde iar lumina în vieți stinse 
Și nu ne duce în conflict sângeros!  
Doar în pace, memorii pot fi scrise! 
 
CONȘTIINȚĂ VINOVATĂ (sonet patimilor istorice)  
 

Conștiința mea este vinovată  
Pe drumul istoriei plin de patimi,  
Cât Basarabia se scaldă-n lacrimi,  
De-al patriei meleag înstrăinată.  
 

Din altarul ceresc se-aud heruvimi,  
Eroilor sunând redeșteptarea,  
Pe ogor străbun de-a fi adunarea,  
Cu binecuvântarea Sfintei Treimi.  
 

La tribunal divin caut dreptatea, 
Să îmi elibereze conștiința,  
De vina celor ce-au rupt unitatea.  
 

Dar brațul legii îmi frânge voința, 
În veșnicie ducând nedreptatea,  
Când sufletul părăsește ființa.  
  
STRIGĂTUL JERTEI (sonet eroilor)   
 

Pe dealuri carpatine murmură fagi,  
De strigătele eroilor jertfiți  
Pentru urmașii din veac - frați sau părinți,  
De-a nu mai fi exploatați ca iobagi.  
 

Iar brazi înalță vârfurile, smeriți,  
Ducând vestea străbunilor geto-daci,  
Cu dezrobiri câstigate de ortaci,  
Când la război le creșteau aripi de sfinți.  
 

Dar șovinismul străbate hoare 
Și cu alte biruri subjugă neamul  
Ce năzuiește România Mare.  
 

Durerea o strigă râul și ramul,  
Cu dorința de reunificare,  
Țarii unite prăznuindu-i hramul.  

 

Ascultă, române! (odă Unirii)  
 

Ascultă, române, cum freamătă Marea  
De plânsul confraților despărțiți, 
Neamului spre a-i stârni redeșteptarea,  
În granițe vechi de-a fi reuniți.   
 

Ascultă Dunărea, cum vuiește-n clocot  
Și duce ecou în Munții Carpați,  
Iar râurile duc chemarea în ropot,  
La luptă să-i susțină pe bărbați!         
 

Ascultă Prutul, ce-n valuri duce dramă,      
Că țara s-a destrămat hotare! 
Iar neam dezbinat în România-mamă  
Se îneacă în lacrimi amare!  
 

Ascultă, române, cum mocnește focul  
Dorului adormit în suspine,  
Când strămoși în morminte nu-și găsesc locul, 
Pe Pământ rupt de nații străine!  
 

Ascultă, române, codrul bătut de vânt, 
Ce duce dorul neamului prin veac!  
Cu sabia dreptății mai scrie cuvânt 
În imn moștenit de poporul dac!  
 

Ascultă-ți sângele clocotind prin vene,  
De dorul fiilor, al fraților  
Și-al părinților ce se sting prea devreme,  
Amuțind sub talpa străinilor!  
 
 

Centenarul Marii Uniri (acrostih)  
 

Cu lacrima dorului de frate scriu  
Elegie, când plânge suflet pustiu.  
Neamul românesc să fie reunit,  
Torță de dor duc în cugetul smerit  
Eroilor, ce pieptul gol le-a fost scut;  
Nicicând să nu mai curgă lacrimi pe Prut. 
Armonie de-a fi pe ogorul sfânt,           
Râuri de sânge au inundat pământ.  
Un vis a fost virtutea de patrioți,  
Linșată-n compromis de pacifiști hoți. 
 

Mă intrigă fastul de sărbătoare,  
An de an, când plâng confrați la hotare.  
Ruinat e templul înălțat prin veac,  
Intruși furând din altar tot mai sărac 
Identitatea tezaurului dac.  
 

Unirea-i speranța dusă-n apogeu,  
Nutrită de neam, plătită cu bir greu, 
Inima țării pe-un tărâm să bată,  
Români de-a nu fi despărțiți vreodată;  
Imnul fratern să-l cânte laolaltă.  
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Eminescu a fost şi rămâne al neamului meu  
Al nostru, al vostru... al lumii întregi 
Ca un profet care l-a cunoscut pe Dumnezeu 
Strigând către lume: tu trebuie să crezi. 
 
CONCENTRAT DE MUCEGAI 
 

Blocată în timp şi legată de vremuri 
Mă abat spre cărarea luminii ascunse, 
În galaxii de sânge, de clipiri nepătrunse, 
Spre zvâcniri de azur, ale norilor ramuri. 
 

Un nerv venin de negru palatinal  
Mă agaţă de cornul neabundenţei  
Lăsându-mă goală în vidul indiferenţei 
Unui trecut absent cu prezentul banal. 
 

Nu mă plâng de albastrul ce roade din mine,  
Nici de absenţa unui liman mai senin, 
Că în abisul oceanului turcoaz de pelin 
Se găseşte sămânţa chemării depline. 
 
ÎNȚELEPCIUNE GRATIS 
 

În zâmbet de copil gingaş  
Cu ochii cât adâncul mării  
Un înger şi-a găsit lăcaş 
 

În zarea unei primăveri 
 Cu florile-i înmiresmate  
Stă leacul oricărei dureri 
 

În candela de la icoană 
Cu pâlpâirile plăpânde 
S-aşază pacea ca o taină 
 

În încreţirea de pe-o faţă 
De soare, griji, durere, muncă 
Găseşti răspunsuri de la viaţă 
 

În tine, omule, trăieşti 
Şi după sensul vieţii umbli 
Înţelepciunea s-o găseşti. 
 
TE VOI IUBI MEREU 
 

Îndoit mi-e gândul, în ceas adânc de seară 
Când mă gândesc la noaptea de bună primăvară  
Când s-a deschis fereastra din cerul tău, iubite  
Când mi-ai aprins lumina cu bunele-ţi cuvinte 
 

Dar oare primăvara mai are şi o iarnă? 
 Mai are, oare, timp să scuture, să cearnă? 
 Sau a uitat de tine, căci mă sufoc de mine  
Căci fără tine iarna e infinită-n lume. 
 

Te voi iubi cum te-am iubit în rai, cândva 
Când nu ştiam de timp şi de altcineva  
Când plămădeam lumini în ochii ce vor fi  
Din dragostea eternă, a Lui, se vor ivi. 
 

Te voi iubi în El, te voi iubi în noi  
Te voi iubi aşa şi-n zilele de-apoi 
Şi după, când timpul se va opri 
Şi primăvara veşnică din nou va înflori. 

 

 

 

     Doina GURIȚĂ 
 

COLŢUL DE CUB 
 

L-am văzut pe Nichita aievea în vis  
Un înger blond cu ochii ca și cerul 
Arunca zăpadă în focul încins 
Să iasă din aburi, în clocote, dorul. 
 

Zăpada fierbea în fum de tămâie 
Puternic zidea un cub ferecat 
Un colţ se zbătea să mai rămâie 
Dar Nichita îl voia spulberat... 
 

L-am pierdut la o strajă din noapte 
Printre lacrimi de patimi şi zbor 
Dar l-am regăsit şoptind, printr-o carte, 
„Ca să fiu viu, a trebuit să morˮ. 
 

Am aşezat visul pe o noptieră 
Sub lumina lunii, pătrunzând printr-un tub 
Lângă cartea cu versuri, stingheră 
Nichita îmi puse colţul de cub... 
 

FARĂ CUVINTE 
 

Mâncăm fără de saţ  
Trăim fără de har  
Muncim fără hotar  
Şi ne sfârşim în şanţ 
 

Cădem mult prea uşor 
Ne istovim de bine 
Gândim rău de oricine  
Spurcăm un dormitor 
 

Ucidem prunci în pântec  
Vărsăm sânge de sfinţi  
Ne apucăm în dinţi 
Ne bucurăm de sfârtec 
 

Consum, consum, consum 
Fără zăgaz topire 
Curmăm, fără oprire, 
Şi transformăm în scrum 
 

Mor florile, cuminte,  
Cad aripe din ceruri  
Se tulbură adâncuri 
Şi nu mai am cuvinte. 
 

TU TREBUIE SĂ CREZI 
 

Eminescu e comoara inimii copilei ce am fost 
Când mă lua de mână şi mă urca spre stele 
Prin versuri adâncite-n infinit şi-n veşnic post  
Spre a vedea că totu-i deplin şi dincolo de ele. 

 

Mă răzimam cu creştetul pe glossa-i unică şi gravă 
Şi-l ascultam de dincolo de ger şi gheaţă 
Că trebuie să ne grăbim, fără zăbavă 
Să ne iubim, să ne dăm, unii altora, viaţă. 
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         Lucia PĂTRAȘCU 
 

ION TRANCĂU 
 

SCRIITORI GORJENI CONTEMPORANI - ION C. GOCIU - 
  

Micromonografia de critică literară „Scriitori gor-
jeni contemporani - Ion C. Gociu”, semnată de Ion Tran-
cău apărută în anul 2018, la editura PIM din Iaşi, 100 pag. 
A5, inaugurează o interesantă colecție consacrată unor 
remarcabili scriitori de pe meleaguri brâncușiene.   

Profesorul Ion Trancău, filolog gorjean cu preocupări în 
domeniul vast și generos al criticii literare, este absolvent al Univer-
sității București, Facultatea de Filologie, Secția de teorie, critică lite-
rară și folclor, urmată între anii 1957 – 1962, după care a avut o 
activitate didactică laborioasă de peste cincizeci de ani, perioadă 
în care a slujit cu devotament și cu spirit critic literatura română. 

Columnistul Ion Trancău a inaugurat în anul 2018 Colec-
ția Scriitori gorjeni contemporani, cu o prezentare micromonografică  
despre prozatorul  Ion C. Gociu. În această micromonografie, au-
torul Ion Trancău precizează: Din acest an jubiliar al Centenarului 
Unirii Naţionale, 2018, am proiectat o nouă iniţiativă editorială cu 
titlul Scriitori Gorjeni Contemporani, o colecţie de autori şi opere, 
care aparţin acestui areal şi timp, aflate sub patronaj spiritual – 
artistic, brâncuşian şi arghezian.  

Începuturile literare ale criticului Ion Trancău s-au produs 
prin versurile apărute la pagina de Corespondență a revistei Con-
temporanul din anul 1957, semnată de Miron Radu Paraschivescu. 
A continuat să scrie versuri, menținând colaborarea, ca student, cu 
revista Tribuna din Cluj, prin anii 1958 și 1959. Din anul 1975 a înce-
put o colaborare, sporadică, până în anul 1988, cu aceeași revistă 
clujeană, Tribuna, cu articole  axate pe tema Condiției litera-turii ro-
mâne în școală și recenzii critice despre mai mulți poeți postbelici. 
După anul 1989, activitatea sa literară a continuat în reviste de spe-
cialitate precum: Ramuri, Brâncuși, Portal Măiastra, Confesiuni, Ca-
ietele Columna, Polemika, Bilete de papagal, Timpul, Serile la Bră-
diceni, cotidianul Gorjeanul  etc. 

Activitatea sa editorială s-a concretizat în mai multe cărți cu 
exerciții interesante de critică literară: Imixtiuni critice, 2011, Un com-
pendiu critic, 2012, Urmuz & Tudor Arghezi, 2014, Catrene cu umor 
de 8 + 1, epigrame, 2014, Un scriitor transmodernist, 2014, Răzvră-
tire și iubire, 2016, Miracol grigurcian, 2017, Scriitor cu Scară la cer, 
2018.  

A face o exegeză, o critică, unui volum de critică poate 
părea un nonsens. Şi totuşi… 

Acest nou volum, primul din seria literară propusă, este o 
prezentare de amploare și profunzime a acestui scriitor gorjean, Ion 
C. Gociu, pe care  monografistul Ion Trancău, asemenea unui co-
mentator obiectiv şi imparţial, receptiv la actualitatea literară, îl aduce 
în atenţia cititorilor, dar şi a specialiştilor din lumea criticii, făcând 
remarci referenţiale cu o subtilitate bine conturată, dar şi cu o mare 
duioşie, ce captează atenţia celor care nu ar fi prea tentaţi în 
lecturarea unei micromonografii individualizate. Structurat pe patru 
 


 

capitole (Cuvinte introductive, Lecturi şi comentarii critice, 
Adnotări cu exegeze şi evaluări critice, Expunere de motive 
explicative şi fotografii), volumul evidențiază personalitatea 
literară a prozatorul Ion C. Gociu, cu referire directă la volu-
mele publicate de acesta şi, în special, la proza sa ca fă-
când parte dintr-o ordine masculină, dorică…prin care ro-
manele creează iluzia realităţii, a vieţii de toate vârstele, ca 
element esenţial pentru o viziune profund realistă…, din 
care nu lipseşte aspectul biografic existent în paginile boga-
te, prin care cititorul află cum micul Ionel se formează și se 
desăvârşeşte prin educaţie, trăire şi activitate susţinută în 
talentatul scriitor de astăzi. Analiza criticului pătrunde cu pre-
cizie în opera prozatorului, fără a ocoli nuanţele emotive 
încununate de căldura umană a autorului prin detalierea 
filigranată uneori a sentimentelor ce se brodează în jurul 
amintirilor, a întâmplărilor prin care Ion C. Gociu, cu o filozo-
fie a judecăţilor de valoare, restituie realitatea din familia sa,  
trecută prin filmul propriei sensibilităţi, ca într-o intenţie de a 
sugera cititorilor că viaţa merită să fie  trăită, oricum a fost ea 
şi cu orice preţ ar fi plătită ea de-a lungul timpului. 

La urma urmei, este o generozitate din partea dis-
tinsului critic Ion Trancău să-şi considere confraţii condeieri, 
trăitori încă alături de noi şi truditori pe câmpia creaţiei lite-
rare, cei care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, dar care scriu şi editează cărţi de poezie, proză, pu-
blicistică şi eseistică, de nivel remarcabil…, demni de a fi 
menţionaţi printr-un accent pertinent într-o critică de întâm-
pinare generoasă şi totuşi imparţială, alături de scriitori cla-
sici din patrimoniul literar naţional, precum Costache Ne-
gruzzi, Mihai Eminescu, Tudor  Arghezi, George Bacovia, 
Lucian Blaga, întâlniţi în paginile cărţilor sale, domnia sa 
considerând meritorie hotărârea autorilor cuprinşi în exege-
zele sale de a se exprima prin scris. Iar atunci când, cu o 
adevărată dragoste patriotică, locală, se referă la literatura 
gorjeană, este cu atât mai de luat în seamă faptul că scri-
itorii gorjeni chiar merită aceste consideraţii critice pozitive, 
aşa cum este şi cazul prozatorului Ion C. Gociu.  

Prin felul cu care aduce în paginile cărţii comen-
tariile critice, aprecierile exegetice într-o aproximativă şi pro-
vizorie statistică de întâmpinare, receptare şi estimare a 
prozei lui Ion C. Gociu, intervenţii ce contau în note de lec-
tor, de cititor, interviuri, prefeţe, lansări de carte, comen-
tarii…, Ion Trancău demonstrează hotărât, cu acuitate, situ-
area definitivă a acestui scriitor …aproape egal cu sine, 
cum menţiona profesorul și criticul Zenovie Cârlugea prin 
toate scrierile sale,  în tradiţia prozei gorjeneşti şi nu nu-
mai. Astfel, criticul Ion Trancău îşi defineşte rolul în viaţa 
literară a acestui prozator, prin consideraţiile sale, incitând  

(continuare în pag. 22) 
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Ioan GHEORGHIŢĂ 
 

ÎN LUNGILE ZILE DE VARĂ... 
                
    Glugile de papură uscată, făcute din maldăre având 
circumferinţa de 1,20 cm, erau înşiruite pe Grindul 
Stâmbelor în apropiere de Pochina Mică nu departe de 
Pochina Mare, două rămăşiţe de piatră, doi dinţi de 
munţi ce se iţeau spre cer aducând aminte de milenarii 
Hercinici, glugi aşezate asimetric lângă sălciile bătrâne 
şi singuratice, scorburoase din care zburau ţinţilechi 
neliniştiţi prin frunzele şi florile violete puternic-miro-
sitoare ale izmei sălbatice. Oamenii supravieţuiau aici 
odată cu aceste două vestigii seculare, însă existenţa 
lor era strâns legată de fauna acestor locuri, de flora 
atât de necesară unui echilibru biologic aproape perfect.  
    Când în anii ”70, apele îşi ieşiseră din matcă aco-
perind întreaga localitate în şuvoaie nemaivăzute, Po-
china Mare a fost loc de cimitir, de veci pentru trupurile 
neînsufleţite, purtate în dube mari cu patruzeci de cri-
vace la care trăgeau neîncetat bărbaţi puternici din pa-
tru perechi de lopeţi pe care se prelingea neîncetat, 
până la cujbe, apa limpede în stropi mari şi limpezi ca 
nişte lacrimi ale durerii... Acolo a fost înmormântată 
tuşa Veta a lu’ Negrea împreună cu moşul ei, atunci 
când amândoi au fost prinşi în flăcări în toiul nopţii... A 
sărit satul, au sărit toţi oamenii care erau în apropiere 
cu găleţile pline cu apă, cu trupurile goale până la brâu, 
însă flăcările lacome au înghiţit tot , acoperişul din stuf 
uscat, toate cele trei camere făcute din paiantă, au ars 
icoanele ortodoxe la care se închinau de zeci de ani, 
plângeau femeile, plângeau copiii în lumina lunii după 
douăsprezece noaptea... au mers toţi atunci în toiul 
nopţii la biserica din lemn păstorită de popa Ionescu şi 
s-au rugat, au înconjurat biserica în genunchi de trei ori 
şi au plâns... Partea sud-estică avea o înălţime aproxi-
mativă de 150 de metri fiind extrem de abruptă, aproa-
pe inaccesibilă, cu stânci teşite ce se iţeau spre cer fiind 
îmbrăţişată, la bază, de stuful şi papura ghiolului, de 
plutniţa deasă din care ieşeau bujorii galbeni sau nuferii 
albi ca nişte pete ale purităţii... era numită Valea Dra-
cilor, nimeni nu se încumeta să urce pe această latură 
înfiorătoare a insulei... De la nord spre vestul Pochinei 
Mari, piatra era dispusă în linii concentrice, lunecând lin 
în jos până intra în apa liniştită a bălţii nesfârşite for-
mând o plajă sclipitoare în care saura dar şi bucăţi de 
piatră roşietică mai mici sau mai mari, ascuţite, melci 
sau scoici uscate de soarele arzător, nu permiteau 
oricui să se aventureze în această lume necunoscută... 
Ici-colo, în cinuri smolite, înnegrite de catranul întărit 
până la chisc şi înzestrate cu ispoluri confecţionate din 
lemn, stăteau neclintiţi ca nişte statui ale bălţilor oameni 
cu undiţele îndreptate spre ochiurile de apă limpezi, în 
care brădişul din adâncimi dar şi plutniţa deasă de la 
suprafaţă fuseseră dinainte curăţate... Norii albi, fumurii 
curgeau într-o direcţie haotică, intrând, parcă, în vălu-
rele jucăuşe, strălucitoare ce se loveau unele de altele, 
dispărând apoi în partea opusă a ghiolului...Între Glăiţa 
Mare şi Glăiţa Mică, doi afluenţi ce uneau Ghiolul Mare 
de Cluciu, trona Pochina Mică, această rămăşiţă a Mun-
ţilor Hercinici ce dăduse oamenilor din împrejurimi atâta 
material necesar construcţiilor de locuinţe, drumuri sau  

 

chiar pentru garduri... Piatra de culoare roşie, uşor 
sfărâmicioasă era folosită deseori la diferite întrebu-
inţări... mult mai mică decât sora ei, ca înălţime, 
această vestigie milenară amintea de timpuri ime-
moriale, pline de istorie. Intrarea în ghiol de pe grin-
dul presărat cu diferite flori galbene, violete, albe nu 
prea înalte continuând cu tufele de pălămidă, scaieţi, 
coada şoricelului, sau rugii înalţi plini de mure negre 
dulci-acrişoare se făcea printr-un vad limpede în 
care erau ancorate dubele pescarilor lipoveni veniţi 
aici din Carcaliu, un vad ce semăna a tunel întu-
necos străjuit pe ambele părţi de sălcii pletoase cu 
vârfurile unite, îmbrăţişate, formând o boltă din ra-
murile lor viguroase acoperind cerul, acesta era Va-
dul Pădurii Înalte, sau Vadul Pădurii Lui Crăciun, o 
pădure semănând cu cele din poveşti, cu sălcii cu 
trunchiuri înalte şi drepte ca lumânarea, sălcii cum 
numai aici vedeai, în acest rai pământesc în care 
trăiau în linişte şi armonie atâtea vieţuitoare ale 
pământului şi apelor!... La fiecare atingere a lopeţilor 
de suprafaţa apei, săreau neliniştiţi caraşii, parcă 
deranjaţi de trecerea bărcilor, şi odată cu ieşirea din 
acest tunel se deschidea în faţă maiestuoasa 
Pochina Mare înconjurată de ape ca o mânăstire în 
singurătatea valurilor, în mijlocul ghiolului, iar în 
stânga şi dreapta vadului la marginea pădurii erau 
bâtlanii cu ciocuri lungi înghiţind peşti mari şi vioi, 
lebedele dând din aripile albe ca laptele sau 
cocostârcii păşind rar printre tulpinile de bujori...  
       Foltanele de papură şi trestie se întindeau pe 
distanţe destul de mari lăsând loc aventurierilor să 
treacă nestingheriţi într-un alt ghiol la fel de întins, 
Ghiolul Racului, ce se termina la poalele dealului 
Revărsarea, puţin înspre Tichileşti. În lungile zile de 
vară, Niky alerga prin pădurea de sălcii, nu departe 
de poala Buciumului urmând cu stoicism Gârla 
Brăilei ce se vărsa în Fundata, apă adâncă cu ana-
foare ce învârteau valuri după valuri ca şi cum ar fi 
venit din adâncuri... adâncurile propriei fiinţe în care 
fierbeau de ani şi ani sufletele celor rămaşi aici întru 
eternitate... îi povestise moş Prichivez că acesta era 
drumul caicurilor turceşti ce veneau tocmai din inima 
Brăilei cu tinerele ostatice din Moldova şi Ţara Ro-
mânească, cu bani şi giuvaieruri, cufere pline de aur 
luând drumul Isaccei, şi de-acolo mai departe spre 
Stambul... Aici, la Fundata stăteau ascunşi oştenii 
moldoveni trimişi de domnitor cu sarcina de a recu-
pera tot ce se putea recupera... sau se reuneau gru-
puri de haiduci pentru a smulge din mâinile necre-
dincioşilor plocoanele strânse la raiaua turcească 
pentru a ajunge departe, în inima Imperiului... Fun-
data, un loc cu nume predestinat, o apă întinsă şi 
lată ce tăia grindul în două pe suprafaţa căreia se 
putea citi, uneori, pe aici nu se trece, o apă îndoită 
cu sânge, înroşită cu suflete nevinovate, cu dorinţe 
îndeplinite sau neîndeplinite, o apă care curgea din 
secoli în secoli unind două ghioluri, al Buciumului 
doinind cu jale, cu dor, cu haiducie şi cel al Racului 
ce tăia întreaga deltă înspre Isaccea... Cu ochii mari 
şi rotunzi, Niky privea spre vârfurile rogozului – 
săgeţi ce-i străpungeau mintea privind înspre norii  

 

(continuare în pag. 22) 
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Dumitru COSMA     
 
Anotimpuri 
 
Pleacă toamna... 
Pleacă doamna! 
Și-a făcut și geamantanul 
Toamna vine iar la anul 
Doamna însă 
Mă lasă cu fața plânsă 
Vine Iarnă 
Ca s'-aștearnă 
Peste tremurânde fețe 
Mari troiene de tristețe 
Și ca să-'nghețe dureri 
În născutele tăceri 
Albul necuprins se pierde 
În preaplin aproape verde 
Ramuri tinere se nasc 
Din durerea unui vreasc 
Din caduce alogame 
Din iubirea unei mame 
Sub soare surâzător 
Chiar în luna lui cuptor 
Se coc struguri și gutui 
Și-o mulțime de 'dudui' 
Cel puțin până la toamnă 
Una dintre ele-îi..doamnă 
Pleacă doamna, 
Vine toamna! 

 

 

 

(urmare din pag. 21) 
 

albi, fumurii ce păreau că se prăvălesc înspre valurile 
cuminţi ale apei... Îşi amintea de zilele petrecute la 
Mânăstirea Cocoşu cu puţin timp în urmă, când şcoala 
fusese inundată în totalitate şi trebuia să continue anul 
şcolar în timpul verii. Era în clasa a III - a şi începuse să 
se obişnuiască cu dom’ Popoiu, cu domnu’ Grosu sau cu 
doamna acestuia, toată lumea o cunoştea ca fiind 
doamna Groasa, o femeie scundă, puţin aplecată de 
spate, cu părul argintiu ce purta mereu în mână o nuia 
lungă cu care obişnuia să-i atingă pe cei ce nu o 
ascultau... Dom’ Popoiu, om bătrân, venit, parcă, din 
poveştile lui Creangă, un învăţător ce semăna a popă cu 
îmbrăcămintea de culoare neagră, soioasă, haine ce-i 
atârnau pe trupul mare şi gras, păşind încet, apăsător pe 
podeaua clasei îmbibată cu motorină... Citea rar din 
abecedar, apăsând pe fiecare silabă, întrebând apoi, la 
sfârşitul paragrafului pe fiecare elev dacă a înţeles ceva 
sau care este personajul povestirii... se supăra 
gesticulând atunci când cineva nu răspundea corect 
spunând că personajul nostru este ăl cu paie, ăl cu fân, 
ăl cu mămăliga-n sân... şi se apleca uşor înspre cel ce 
era intervievat. Acolo, la mânăstire fusese amenajată o 
clasă cu bănci din lemn şi cu o tablă neagră sprijinită pe 
două scânduri de brad, era o cameră destul de spaţioasă 
cu ferestrele înalte, rotunde în partea de sus, acoperite 
cu perdele brodate de mână fiind înghesuiţi aici cei din 
primele clase, apoi ceilalţi din a 3-a cu a 4-a, însă 
bucuria mare era atunci când ieşeau în faţa mânăstirii, 
puţin înspre stânga gardului ce împrejmuia lăcaşul, 
făcând un cerc şi aşezaţi pe iarbă cu cărţile pe genunchi 
urmărind indicaţiile Doamnei... 

 

 
 
(urmare din pag. 20) 

 

cititorul la redescoperirea valorilor reale ale unor scriitori prezenţi în 
scrierile sale, pentru preţuirea lor şi pentru conservarea acestora în 
neuitare.   

Ion C. Gociu, scriitor cu o neîndoielnică onestitate existen-
ţială și spirituală, promite continuarea seriei de mărturisiri biografice, 
care-l face interesant atât ca personaj de carte, dar şi ca prozator, 
definitiv ancorat în viaţa literară gorjeană de astăzi, în care, printr-o 
exprimare pregnantă, expresivă şi plină de culoare, cu tuşe clare, 
emoţionante şi pline de compasiune, aduce gingaşe amintiri dove-
ditoare ale perenităţii antecesorilor săi, într-o evocare prozas-tică 
relevată prin magia cuvântului scris. 

Ion Trancău are în vedere lucrări pentru alte două colecții 
de micromonografii, una consacrată scriitorilor care sunt membri ai 
USR și cealaltă dedicată scriitorilor gorjeni contemporani, într-o in-
tenţie lăudabilă de a nemuri memoria numelor şi creaţiilor acestora.  

Iată doi condeieri speciali, cu promisiuni literare meritorii, a 
căror împlinire o aşteptăm cu drag! 
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un golf, fiindcă aveau o largă deschidere spre Marea 
Neagră. Prin aşezarea sa, aidoma unui „cuib de 
vulturi”, fortăreaţa domina şi supraveghea intrarea în 
golf care pătrundea adânc în zonă, adică în latura de 
NE a „poligonului” dobrogean. În plus, Enisala asi-
gura şi paza celor două străvechi braţe ale Deltei 
Dunării – Dunăvăţ şi Cerneţ. 

Perioada genoveză – 1261-1388. Un rol impor-
tant al extinderii şi consolidării activităţii comer-ciale 
efectuată în Marea Neagră şi pe Dunărea Maritimă 
de către companiile comerciale genoveze la jucat 
Tratatul comercial încheiat între republica Genova şi 
Imperiul de la Niceea, la Nimphayon, la data de 13 
martie 1261 şi apoi – la scurtă vreme, revenirea sau 
eliberarea Constantinopolelui de către bizantini, fapt 
petrecut la 25 iulie 1261. În urma celor două eveni-
mente din punct de vedere economic, Imperiul este 
transformat într-o simplă anexă a companiilor comer-
ciale italiene. 

Pentru a-şi apăra privilegiile, companiile comer-
ciale genoveze şi-au făurit un sistem strategic „defi-
nitiv” întins de-a lungul coastei de apus a Mării Negre 
şi la Dunărea Maritimă, sistem în care Cetatea Eni-
sala avea un rol determinant. 

Dar la anul 1354, turcii otomani, pentru prima 
dată au pus piciorul în Europa declanşând seria răz-
boaielor pentru cucerirea Peninsulei Balcanice şi – 
treptat, treptat s-au apropiat de Dunăre. 

La anul 1388 când Imperiul Otoman, l-a învins 
pe despotul Ivanco şi au cucerit vremelnic Dobro-
gea, genovezii „s-au îmbarcat” la corăbii şi au plecat. 

Izvoarele istorice – literare şi cartografice dar şi 
cercetarea arheologică demonstrează că Enisala, 
înce-pând din anul 1389 a aparţinut Ţării Româneşti, 
de aceea socotim că este momentul să relatăm care 
au fost cauzele şi împrejurările, în care – până la 
anul 1431 teri-toriul dintre Dunăre şi Marea Neagră a 
fost parte a Ţării lui Mircea cel Bătrân(1386-1418) şi 
al urmaşilor săi. 

În primul rând trebuie să avem în vedere aparte-
nenţe etnică a populaţiei dobrogene din acele vre-
muri care era majoritar românească(Istoria Români-
lor, vol. IV, Ed. Academiei, Buc., pag.528) şi de reli-
gia creştină. Pe de altă parte, voievozii din ambele 
ţări române, doreau să folosească orice prilej pentru 
a-şi asigura ieşire la Gurile Dunării şi la Marea Nea-
gră. Domnitorii Ţării Româneşti, începând cu Basa-
rab I(1310-1352) au participat activ la acţiuni politico-
diplomatice afirmându-şi interesul şi vocaţia de 
stăpânitori „până la Marea cea Mare” 

Aşa se face că în iarna 1388-1389 Mircea cel 
Bătrân eliberează teritoriul Dobrogei de sub ocupaţia 
tucească şi-şi întinde stăpânirea până la „Marea cea 
Mare” proclamându-se despot al Ţării lui Dobrotici”. 
Factorii care l-au determinat pe Mircea să elibereze 
şi să unească întreaga Dobroge(adică şi cetatea 
Dâstor) cu Ţara Românească au fost, în afară de 
conştiinţa unităţii de neam şi de teritoriu strămoşesc - 
mai ales pericolul otoman şi-aşa cum am mai relatat, 
ieşirea la Mare. 

Apertenenţa Dobrogei la Ţara Românească este  
 

(continuare în pag. 23) 

 

 

 

 

Nicolae RĂDULESCU 
 

EPOPEEA „CUIBULUI DE VULTURI” DE LA ENISALA 
             

În anul 1204 Cruciada a IV-a a cucerit Constantino-
pole şi atunci, pe vatra Împărăţiei Bizantine au fost vre-
melnic create mai multe formaţiuni statale: 

-Imperiul Latin de Răsărit, cu capitala la Constanti-
nopole; 

-Împeriul de Niceea, unde se afla strămutată şi Pa-
triarhia Ecumenică; 

-Împeriul de Trapezunt; 
-Despotatul de Marna; 
-Despotatul de Epir; 
-Imperiul de Tessalonic; 
-Veneţia, care a acaparat toate punctele strategice a-

le drumurilor comerciale care legau Italia de Strâmtori şi 
de Constantinopole, întemeind aşazisul „Imperiu Maritim”. 

În noua situaţie, Veneţia şi Genova cutreierau mările 
şi fluviile antrenând vechile teritorii bizantine într-un co-
merţ deosebit de activ şi productiv. Dar treptat-treptat, 
vigoarea economică, politică şi militară a Imperiului Latin 
de Răsărit a intrat în reflux, rămânând active şi la mare 
influenţă  doar companiile de navigaţie şi de comerţ ale 
celor două republici maritime – Genova şi Veneţia. 

În Marea Neagră, incontestabil, monopolul de naviga-
ţie şi comerţ îl deţinea Republica Genova, ale cărei corăbii 
cutreierau spaţiul maritim şi urcau pe Dunărea Maritimă. 
La începuturi, pe ţărmuri au fost iniţiate factorii comerciale 
care cu timpul au devenit centre economice puternice şi 
apoi oraşe înfloritoare. 

Evident, situaţia creată impunea ridicarea unor siste-
me de apărare strategică în cadrul cărora un loc însem-
nat era rezervat fortăreţelor. Acestea, în structura siste-
melor defensive create,  protejau căile de navigaţie şi pie-
ţele de desfacere. 

Un loc însemnat în sistemul strategic defensiv al ge-
novezilor l-a avut cetatea Enisala care a fost ridicată în a 
doua jumătate a secolului XII. 

Prezenţa genovezilor în Marea Neagră şi şi la Dună-
rea Maritimă a fost – este oglindită în cronicile bizantine, 
în hărţi medievale, în portulane şi în mapomonduri italie-
ne. Din cuprinsul acestor documente mai reiese că, înce-
pând din a doua jumătate a sec. XIII Enisala şi Isaccea au 
cunoscut o perioadă de maximă înflorire. 

Despre situaţia politică ne dau ştiri actele de cance-
larie ale domnitorilor din Ţara Românească sau documen-
tele de arhivă păstrate la Constantinopole – Istanbul. 

Despre toponimul Enisala. Termenul derivă din cu-
vintele turceşti Yeni Sale care înseamnă Satu Nou, proba-
bil o localitate întemeiată de coloniştii italieni numită Vi-
cus-Novo care se află sub vatra actualei localităţi Enisala. 
În unele lucrări se mai foloseşte şi termenul „Heracleea”, 
care este însă mai nou, pe care de regulă, cronicarii greu 
îl foloseau la modul general când se povestea despre ce-
tăţi cu funcţie strategică. Şi oferim ca exemplu Heracleea - 
oraş în Tracia numit astăzi Ereghi sau Heracleea-Lin-
cestis din Macedonia care astăzi se numeşte Bi Pola. 
Aşadar, termenul Eracleea era folosit mai mult ca supra-
nume pentru a defini rolul militar al aşezării. 

Aşezarea geografico-strategică a Cetăţii Enisala. 
Odinioară lacurile Razelm şi Babadag erau unite şi formau  
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-pe latura de N se văd încă, lăcaşurile tiranţilor; 
-pe latura de la N-E a dealului, la distanţă de 25-

37 m s-au descoperit ruinele unui alt zid de incintă, 
prevăzut la exterior, din loc în loc, cu turnuri pătrate. 
Acesta a fost distrus de timp şi de fabricanţii de var; 

-în interior, la incinta mică s-a identificat fundaţia 
unui bazin pentru apă şi temelia unei construcţii de 
dimensiuni mai reduse; 

-între cele două construcţii s-au descoperit resturi 
de ziduri. 

Aşezările civile. Cetatea se află aşezată în apro-
pierea satului cu acelaşi nume. Este posibil ca sub ac-
tuala localitate să se afle aşezarea străveche. Lucrările 
de specialitate arată că „etapa sec. XIII şi XIV a adus 
ca fenomen nou mari concentrări ale unor aşezări u-
mane în răsăritul Ţării Româneşti. Şi se precizează că 
„pe maluri, aşezările se ţin lanţ”; Se constată fără tă-
gadă că astfel de grupări rurale, datează în mod cert 
din sec. XIII, printre care Isaccea, Enisala, şi Păcuiul 
lui Soare(Istoria Românilor, vol. III, ed. Academiei, 
pag. 523). 

-aşezările din Dobrogea secolelor XIII şi XIV erau 
sub formă de bordeie, dar şi case de suprafaţă cu 
trăsături de localităţi urbane; 

-casele de suprafaţă aveau pereţi din paiantă sau 
din lemn şi temelia din piatră; 

-în sec. XIV apar şi case mai mari, cu mai multe 
încăperi; 

-predomină locuinţa adâncită şi căptuşită cu pietre 
sau loazbe; 

-pe maluri, aşezările omeneşti sunt grupate. 
Sistemul şi ritualul de înhumare. 
-deci, înmormântările se făceau prin înhumare în 

ritual creştin, în spaţii care aparţineau fiecărei familii, 
de regulă, fără sicriu; 

-la Enisala, este semnificativ faptul că în necro-
pole s-au găsit obiecte de inventar valoroase între care 
elemente de podoabă: inele, cercei, pandantive, 
monede, piese de îmbrăcăminte şi simboluri religioase. 

Inventarul arheologic. 
- s-au găsit – ceramică: farfurii pe fundul cărora se 

aflau reprezentări bizantine şi diferite nume – ex: Dimi-
trie şi Mihail care, probabil îl designează pe meşter; 

-sec XIV – se prelucra lemnul fiindcă au fost des-
coperite unelte: tesle,  linguri pentru scobit, securi; 

-arme: vârfuri de săgeţi din fier şi os, pinteni cu 
furcă, piese de harnaşament, pumnale, prin care se 
confirmă caracterul militar al cetăţii; 

-obiecte civile: amnare, cuţite, crampoane pentru 
gheaţă, lacăte, scoabe, piroane, paftale, catarame, 
nasturi de bronz şi fier; 

-monede: hiperberi bizantini şi bani româneşti de 
la: Vlaicu Vodă(1364-1377), Radu I(1377-1384), Mir-
cea cel Bătrân(1386-1418), Petru Muşat(1375-1391), 
Alexandru cel Bun(400-1432). 

-podoabe: inele, cercei din bronz, argint şi aur; 
-simboluri creştine din argint şi plumb. 
Astăzi se fac demersuri pentru restaurarea „Cui-

bului de vulturi” de la Marea cea Mare. 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 22) 
 

menţionată în actele diplomatice emise de Cancelaria 
Domnească în anii 1389,1404 şi 1415. Cel emis la Argeş 
la data de 10 iunie 1415 este redactat sub forma „la 
Mircea Voievod… domn până la Marea cea Mare” 

Ştirea că la 1417, turcii au cucerit Cetăţile Isaccea şi 
Enisala aproape ca timp, relativă sau temporară pentru 
că urmaşii lui Mircea cel Bătrân, în diplomele emise de 
cancelariile lor se intitulează în continuare „domn până la 
Marea cea Mare”. 

După Mircea cel Bătrân, urmează la tron fiul aces-
tuia, Mihail I(1418-1420), împotriva căruia, Sultanul Ma-
homed I(1413-1421) declanşează „un mare război sfânt” 
fiindcă domnitorul român „s-a răzvrătit din nou, devenind 
neascultător” şi - spun cronicile turceşti „a încheiat înţele-
gere cu craiul unguresc”. Şi în aprilie 1420, însuşi Maho-
med I cu o oaste uriaşă pentru vremea aceea a atacat 
Ţara Românească.  

Cronicile turceşti precizează că armata de invazie 
au atacat şi supus „patru cetăţi vestite”: Enisala, Isaccea, 
Turnu şi Giurgiu, după care au pustiit Ţara Românească 
de unde au luat „numeroşi robi, zaherea fără socoteală şi 
avuţii multe” În acel război a căzut în luptă însuşi voie-
vodul Mihail I. 

A se observa că în cronicile turceşti cele 4 cetăţi 
sunt menţionate cu termenul de preamărire „vestite”. 

Turcii au sprijinit la Tronul Ţării Româneşti, un dom-
nitor obedient, pe Radu II Praznaglava care a acceptat 
plata tributului. Dar şi acesta, ca şi urmaşul său – până la 
anul 1431, în actele emise de Cancelaria Domnească se 
intitula „Domn până la Marea cea Mare”. 

Această versiune ne face să credem că – aşa cum 
se susţine în tratatele de istorie, turcii nu au instaurat 
administraţia civilă în Dobrogea, fapt care s-a împlinit 
doar atunci când şi-au consolidat autoritatea prin cuce-
rirea,  la 1484 a cetăţilor de peste Fluviu, Chilia şi Ceta-
tea Albă. 

Este sigur că, abia la anul 1484 turcii au instaurat în 
Dobrogea administraţia otomană, că au introdus în acest 
teritoriu sistemul administrativ otoman. 

Rolul strategic al cetăţii Enisala se va atinge la 
începutul secolului XVI datorită fenomenelor naturale(în 
Marea Neagră nu se formează maree) care au deter-
minat aşezarea cordoanelor de nisip şi – în plus datorită 
apariţiei unei noi arme de asalt – artileria.  

Sistemul de construcţie al Cetăţii Enisala.  
-cetatea este căţărată „ca un cuib de vulturi”, deci, 

are poziţie strategică; 
-are caracter maritim, adică, este orientată spre ma-

re; 
-are o suprafaţă de 3.500 m

2
; 

-forma este de patrulater neregulat cu latura mare 
spre V-SV(astăzi prăbuşită aproape în întregime în pră-
pastia alăturată) lungă de peste 100 de m.; 

-laturile de E şi N măsoară 50 de m, iar cea de S, 30 
de m; 

-zidul de incintă a fost gros de  1,50-1,80 m; 
-are la exterior 8 turnuri de apărare cu câte 3-4 şi 5 

laturi; 
-zidurile de incintă şi turnurile au fost construite din 

piatră de calcar cioplit, în formă cubică; 
-intrarea principală se află pe latura de S lângă col-

ţul de S-V;  
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Coșbuc e înfrățit cu glia 
Și are suflet de țăran. 
Mireasă-i este poezia, 
El este fiu-acestui neam! 
 
 

 

Vera VERBINA   
 
 
Închinare poetului G. Coşbuc  
 
Am crescut cu a ta poezie populară 
De-o înţelepciune şi splendoare rară. 
La a lămpii lumină cu-ardoare o citeam 
Şi la serbările şcolare cu drag o declamam. 
 

Am crescut cu-ale tale balade înălţătoare 
Cu mesaje de omenie şi-adevăr înnobilatoare, 
De iubire de Patrie, de neam şi de credinţă 
Cu-ai ei eroi căzuţi în suferinţă. 
 

Am crescut cu ale tale idile măreţe 
Cu personaje şi vestite feţe, 
Pe care cu adâncă invidie le admiram, 
Ca ele să fiu în viaţă în taină eu speram. 
 

Am crescut cu-ale tale cântece dulci, 
Ce le doineam cu-ai mei prieteni în lunci, 
Ori dimineaţa la lucru, când plecam 
Şi seara spre casă, când ne întorceam. 

 

Şi azi mai cresc din versu-ţi ţărănesc, 
Ce cu nesaţ şi dor îl recitesc 
Cel care-a revenit din tainele uitării, 
Mă-nchin şi-ţi mulţumesc, poet al nemuririi! 
 

Ieşitu-ţi-au versurile din anonimat, 
Alături de-ale clasicilor poezii le-au ataşat, 
Iar sufletul acolo, sus, din ceruri 
Tresaltă adânc şi tu te bucuri. 
 

Ne bucurăm şi noi, te venerăm, 
Recunoştinţă mare îţi înâlţăm. 
Ca nestematele îţi este moştenirea, 
În scurta-ţi viaţă ai atins desăvârşirea! 

 

 

 

 
 

Laureați ai Festivalului Poeților Uitați  

“Dor de Coșbuc”  

Călărași, Rep. Moldova, 9 august 2018 
 

Roxana COȚAGĂ 
 

Dor de Coşbuc 
 

Eu pot să-mi împrumut o amimtire, 
O amintire din trecutul mult râvnit, 
Despre Coşbuc şi-a lui mucenicie, 
Despre dreptate şi iubire în cuvânt. 
 

Eu pot să-ţi împrumut o amintire, 
Pe care în veci n-o voi putea uita, 
Cu dor de neam şi glas de izbăvire, 
Cu strop de fericire acum şi de cândva. 
 

Eu pot să-ţi împrumut o amintire, 
S-o baţi în cuie sus, în locuinţa ta, 
Coşbuc, prin vers, menţine viu făclia, 
Că sufletului de folos să-i fie, pururea. 
 

Eu pot să-ţi împrumut o amintire, 
Mulţumind clipei că te-am cunoscut, 
Cuvânt de-nchinăciune să-se-nchege, 
Pentru a Ta poiezie, ce spadă e şi scut. 
 

Eu pot să-ţi împrumut o amintire, 
Despre credinţă, adevăr şi jurământ. 
Aş zbuciuma din patimi tot pământul, 
Ca să-l apropii, pe Coşbuc, în viaţa mea! 
 

       Cătălin ȚURCANU     
 

Fiul neamului 
 

Coșbuc e țară și izvor 
El este graiul românesc. 
Coșbuc e zâmbet și fior, 
Sclipind pe plaiul strămoșesc! 
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mai încălzi. 
Fiind păstor, stăpânul meu mână oile şi 

caprele în fiecare zi, împreună cu mine, pe colinele 
de pe munte pline de iarbă proaspătă. Nu sunt 
singurul lui însoţitor, mai am cu mine câţiva fraţi, şi 
mai mici şi mai mari decât mine, dar eu sunt 
preferatul lui şi fac permanent de pază cu el la stână. 
Turma urcată din primăvară la munte, de regulă pe 
piscul Colţarilor unde se află strunga noastră şi unde 
iarba e mai grasă, nu se mai întoarce decât în iunie, 
la tunsoare. Apoi o urcăm din nou, şi tălăngile reîn-
toarcerii nu se mai aud decât târziu, când toamna 
îngălbeneşte frunzele castanilor. În cealaltă vreme, 
când nu mai suntem la păşunat, îmi petrec zilele în 
sat, pe lângă casa stăpânului, fără însă să-i fiu de 
mare ajutor la fel cum îi sunt atunci când îi păzesc 
oile şi caprele. 

De cum începe aprilie, dacă zăpada trece 
mai repede, sau în mai, dacă iarna se prelungeşte 
mai mult ca de obicei, încep să se audă pe înălţimi 
tălăngile şi clopoţeii turmei - o muzică ce anunţă în-
ceputul primăverii sus, pe coline. Oile merg înainte, 
iar stăpânul meu, încet şi apăsat în urma lor. Eu 
alerg când în faţă, când în spate, uneori mă mai 
reped în glumă la câte o mioriţă, însă revin repede la 
picioarele stăpânului, căci vreau să mă ştie aproape. 
Din când în când fluierul său sfâşie liniştea văilor, cu 
sunete scurte, ascuţite şi vesele, care mă umplu de 
desfătare. 

În fiecare zi lucrurile se petrec la fel. Când 
amurgul se apropie, oile apucă singure drumul spre 
strungă, acolo unde trebuie să doarmă. Ca şi cum ar 
şti, după ceasornic, timpul de care au nevoie să 
ajungă la târlă înainte de căderea nopţii. Întorcându-
se, mai rup ici şi colo câte un fir de iarbă scăpată la 
dus poftei lor de mâncare. 

Îndată ce văd mioarele închise în ţarcuri, ca 
în fiecare seară după întorcerea de la păscut, socot 
că mi-am isprăvit treaba în ziua aceea şi nu mai 
aştept ca stăpânul meu să apuce drumul spre 
adăpost, că şi pornesc înaintea lui, cu coada între 
picioare, cu botul în pământ, ca şi cum mă întorc 
obosit amarnic după o zi de muncă istovitoare. Merg 
uneori bleg şi abătut, la fel ca şi stăpânul meu, parcă 
am fi amândoi de pripas şi sătui de viaţă. Mai 
adulmec câte ceva prin aer, vreun miros ce-mi 
atrage atenţia. De regulă, coada mi-o ţin ridicată, că 
aşa-i şi place stăpânului meu, să fie arcuită frumos, 
în chip de mâner de umbrelă, în timp ce înalţ capul 
iar ochii mei mici, mai tot timpul plini de viaţă, trebuie 
să sclipească. Orice drum este însă plin de ispite, cu 
popasuri cu neputinţă de ocolit, statornicite de toţi 
semenii care au trecut înaintea mea prin aceste 
locuri... În tot acest drum sunt nevoit să mă opresc, 
să stropesc în dreapta sau în stânga, un bolovan, un 
copac sau vreun colţ de gard. Fac asta vesel şi cu 
vădită grabă. Apoi o iau la goană să-mi ajung 
stăpânul, adulmecându-i urma, chiar dacă e doar la 
câţiva paşi în faţa mea. 

Îl surprind, însă, câteodată, aşezat într-o 
tăcere adâncă pe câte o margine de şanţ, în spatele 
şirului de animale albe şi negre care pasc pe colină  

 

(continuare în pag. 27) 

 
 

            Petre RĂU 
 

Tăcerea paşilor în doi 
 
Când omul şi-a mutat sălaşul pe munte, nu s-a dus 

până pe cel mai înalt vârf, ci mai aproape, socotind mai întâi 
că, dincolo de o anumită limită a înălţimii, i-ar fi imposibil să 
trăiască în aşa condiţii anevoioase. Dar omul s-a mai temut 
totodată şi de a fi foarte aproape de Dumnezeu. Cu 
siguranţă că şi-ar dori să trăiască în apropierea divinităţii, în 
sensul încrederii şi, mai ales, al respectării celor ce i se 
impun, ca fiinţă umană, din partea atotputernicului. Dar asta 
este altceva decât dorinţa de a-i locui în vecinătate. Şi aşa 
trăieşte bietul om coşmarul acelui ochi mare, de deasupra, 
din ceruri, care e îndreptat permanent asupra sa şi a 
faptelor sale, la ce i-ar mai trebui şi ceva pe aproape de 
bătătura sa care să-l strunească, poate chiar cu vreo coadă 
de mătură, din toate pornirile sale spre păcat? Îi este mai 
comod ca, după fiecare greşeală pe care o săvârşeşte, cu 
voie sau fără de voie, să se roage pentru iertare cuiva care 
nu se află în preajmă, nu cumva să fie pus, pe limba sa, să 
dea explicaţii şi cine ştie ce amănunte supărătoare. 

Aşa îl înţeleg eu pe om. El este supus greşelii şi are 
mereu nevoie de ocrotire. Poate tocmai de aceea, 
Dumnezeu a avut grijă să mă aşeze pe mine pe lângă el şi 
să veghez îndeaproape la integritatea fiinţei lui pe pământ. 
Aşa îmi duc şi eu traiul, pe lângă el, şi-mi leg viaţa definitiv 
de a lui. Eu îi spun simplu omului: stăpânul meu. Asta, 
desigur, şi din cauză că, ştiu precis, îi place să fie posesiv, 
să ştie că pot face cam tot ceea ce-mi cere. 

Mâna stăpânului meu îmi atinge des creştetul. O 
face de fiecare dată când este mândru de mine şi când mă 
simte de ajutor, ca tovarăş demn de încrederea sa. Eu, 
însă, îi las şi pe alţii să mă atingă. Lângă aceşti prieteni ai 
mei trăiesc des bucuria de nedescris a spaţiilor deschise, a 
libertăţii depline. Îmi place zbenguiala, prin iarbă sau prin 
zăpadă, îmi place să alerg simţind în nări mirosuri de 
animale ascunse prin desişuri. 

Ştiu cât pot fi de util omului meu care mă hrăneşte 
şi mă adăposteşte, încât mersul împreună mă ameţeşte de 
bucurie. Alerg înainte, cu nasul înălţat şi adulmecând atent 
orice emanaţie îndoielnică, sau cu nasul în pământ să prind 
din vreme urme proaspete de vietăţi de care ar fi interesat 
să ştie stăpânul meu, îmi întorc ochii spre el ca să-i dau 
câte un semn de triumf al strădaniilor mele, sau pur şi 
simplu să-i reamintesc de prezenţa mea plină de fericire 
alături de el.  

Are mare grijă de mine. În anotimpul rece nu mă 
lasă pe timpul nopţii să dorm afară, mai cu seamă după ce 
vine îngheţul. Iarna, chiar şi pe timpul zilei, când mă joc prin 
zăpadă, sunt primit înăuntru la câteva ceasuri pentru a mă  
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(urmare din pag. 26) 
 

într-o linişte desăvârşită. Îl descopăr îngândurat, cu privirile 
duse departe şi mă simt dator să mă apropii, dând din 
coadă şi încercând să-i arăt un freamăt de bucurie. Îmi 
lipesc cu sfială botul de pulpa piciorului său, aşa cum 
obişnuiesc atunci când îi păzesc mioarele pe păşune, sau 
când mă cheamă să-mi dea de mâncare. 

După ce toamna târziu coborâm împreună turma în 
sat, în urma noastră vin zăpezile, albe şi nesfârşite, 
întorcându-se din depărtări, nişte depărtări mărginite de 
ceţuri groase, ca de vis, pe care privirile nu le pot străbate.  
 Odată, căzuse peste noapte ultima dintre zăpezi. 
Copacii se legănau uşor, trosnindu-şi crengile şi scuturând 
la pământ pulberea de zăpadă. Pe sub coroanele lor 
dezgolite, pe uliţe şi dealuri se agitau copii veseli cu săniuţe, 
profitând de ziua ce se lungea, dar şi de umbrele 
nedesluşite ale unui soare mult prea primăvăratic, care 
încerca din răsputeri să sugrume gerul. Încă de dimineaţă, 
lumina care cădea de sus peste brâul de munţi despuiase 
liniile colţuroase ale acestora. Sub acelaşi flux de 
strălucitoare albeaţă se scălda veşnica înălţime a Colţarilor 
şi se topeau toate celorlalte piscuri din jur. Ce-ar mai fi 
înveselit acum tălăngile turmelor, cu sunetul lor cristalin, 
semeaţa înfăţişare a munţilor! De pretutindeni s-ar fi înălţat 
un cântec duios, necontenit, intonat de fluierul stăpânului 
meu, acompaniat de păsări şi împreunat cu clipocitul 
pâraielor care şi-ar fi trimis continuu la vale apele vii, printre 
pietre, muşchi şi ierburi de tot felul. 

Tocmai pe când visam toate astea, alergând pe 
dealurile bătrânilor munţi alături de turma slobodă, iată că 
stăpânul meu, parcă intuind toate cele ce-mi treceau prin 
faţa ochilor ferecaţi, îmi propune să tragem o raită pe sus, 
pe dealuri, chiar dacă zăpezile sunt încă mari. Nu băgasem 
de seamă că mă privea de ceva vreme. Când i-am auzit 
glasul, m-am înviorat pe dată, am ieşit din amorţeala visării 
şi am înălţat capul spre el. Iar el simţi satisfacţia mea, după 
coada pe care mi-o ridicasem în vânt, dar şi după cât de 
repede m-am grăbit să ajung lângă el, să nu care cumva să-
i dau vreme să se răzgândească. 
 Ţâşnisem ca o săgeată din adăpostul meu de zi, de 
sub prispă, văzându-l pe stăpân gata îmbrăcat în straie 
proaspete. L-am întâmpinat fremătând de bucurie, sărindu-i 
pe genunchi, dând nebuneşte din coadă şi întinzându-mă 
ca să-i ating obrazul cu botul. El m-a împins uşor deoparte 
cu vârful bocancului, ferindu-se parcă să nu-i murdăresc 
hainele groase şi curate în care se înfofolise. Am început 
atunci să alerg în dreapta şi-n stânga, alunecând ici şi colo, 
zorit, buimăcit, nebun de bucurie, ca şi cum întâlnirea 
aceasta ar fi prilejuit o reală fericire, care nu se mai 
petrecuse de multă vreme.  
 Cu toată albeaţa ei, ziua arăta un pic înnorată, chiar 
posomorâtă, însă eu descoperisem parcă un soare văzut 
doar de mine. M-am bucurat enorm, aşa cum am mai arătat. 
L-am aşteptat să-şi ia toporişca din chilerul de lemne, şi 
bâta sa cu măciulie pe care n-o uita niciodată când pleca la 
drum. Mai pusese şi câteva merinde într-o traistă, gândind 
că poate vom întârzia mai mult sus pe coclauri şi mi-a făcut 
semn să o luăm din loc.  

Aşa era el, omul meu. În plină iarnă îl umplea şi pe 
el dorul şi, când se apropia ieşirea la păşunat, vroia să vadă 
cum arată dealurile acoperite cu ultima zăpadă, să-şi 
pregătească sufleteşte urcarea cu turma la munte pentru 
multă vreme. 

 

Dimineaţa aceea se împodobise cu puţine, 
dar mândre culori. Deşi albeaţa ninsorii cuprinsese 
în întregime lumina, un soare gălbui se răsfăţa 
blând după colţuri de nori, pe bolta ce părea mai 
întinsă ca în alte zile. Ajungem sus pe munte toc-
mai când câteva fâşii de nori trecători învăluie 
crestele dimprejur. Mergând pe lângă stăpân, îi ur-
măresc atent mişcările, dar sunt cu urechile ciulite 
la orice zgomot care ar fi putut veni din jurul nos-
tru.  

Urcăm aproape de Colţari, până acolo de 
unde se vede pe partea cealaltă râpa neagră. De 
acolo avem un orizont mai larg asupra mănun-
chiului de coline din jur, iar stăpânul meu poate să 
ofteze în voie şi să-şi dea cu părerea, cu glas tare, 
parcă vrând să-l aud şi eu, despre cam pe când s-
ar topi zăpezile, când ar încolţi direct sub ele iarba 
grasă şi proaspătă şi s-ar face vreme de ieşit cu 
oile la păscut. 
 Copacii toţi se înzorzonaseră cu podoabe 
de promoroacă, de parcă peste noapte ramurile lor 
dezgolite s-ar fi îmbrăcat în frunze albe de sticlă. 
Mergeam înaintea stăpânului, spre vâlceaua 
strâmtă şi adâncă de la izvorul din poieniţa Că-
prioarelor, acolo unde obişnuiam să ne mai oprim 
câteodată la umbră, atunci când căldurile pe coas-
ta muntelui sunt mai mari decât le putem suporta. 
Acolo se află o gâtuitură aproape dreaptă şi foarte 
lungă, care seamănă cu o tăietură din trupul unei 
corăbii, adâncită la mijloc de apăsarea unei greu-
tăţi imense. De pe buza colinei de lângă stâncă, 
putem zări în vale firicelul de apă, ce se strecoară 
printre arbuştii alburii din albia sa, printre crengi, 
tufe de ierburi uscate şi sloiuri de gheaţă de pe 
margine. 
 Poiana este pustie, peste tot se întrevede 
albul şi pustiul. Soarele dispăruse şi câţiva fulgi de 
zăpadă încep să cadă din cer şi să se aşeze, moi 
şi pufoşi, peste noi. Când ieşim din poiană să tra-
versăm spre malul râpei, observăm că, din copaci 
şi pe jos doar albeaţa zăpezii reuşeşte să mai 
lumineze drumul. Cerul şi lumina zilei aproape că 
nu se mai întrezăresc pe nicăieri, parcă fuseseră 
înghiţite de gura unui hău imens. 

Ne oprim după primii paşi să ascultăm 
amândoi liniştea ce se strecoară blând prin apro-
piere. Ninge încă, mai cad câţiva fulgi pe ici, pe co-
lo, mari şi catifelaţi. Hainele stăpânului meu se 
albiseră de nea. În răstimpuri îşi scutură zăpada 
de pe căciulă şi fulgii din sprâncene, apoi se aplea-
că să-mi înlăture şi mie zăpada de pe spate, însă 
înţeleg că vrea mai mult să mă atingă, aşa cum îi e 
obiceiul, pe creştet. Fulgii cad mai departe, sfioşi şi 
blânzi, strecurându-se abil printre crengile copa-
cilor de deasupra noastră. 

Speram ca din clipă în clipă să văd prin ză-
padă urme de veveriţe speriate. Scrutam atent pri-
veliştea, urmând adesea cătarea din privirea stă-
pânului meu. Doar tabloul întins al luminişului în 
care pătrunseserăm îşi revărsa albeaţa zăpezii în 
ochii noştri. 

Dintr-odată din interiorul pădurii se aude,  
 

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

atât de aproape încât pare că se revarsă peste noi gata să 
ne înghită, un zgomot de crengi rupte. Prind în nări un mi-
ros îndoielnic şi ciulesc urechile, săltându-mi şi mai mult 
nasul în aer. Nu văd însă nimic, dar scot un hămăit scurt şi 
mă ridic în două picioare ca să-mi avertizez stăpânul. Mi s-
a părut că zgomotul se apropie şi încep să dau semne de 
nelinişte. 

- Fii cuminte, îmi şopti stăpânul, şi în acelaşi timp 
îşi sprijini bâta de brâu şi strânse cu ambele mâini mânerul 
toporiştei, ridicând-o cu precauţie deasupra capului. Înţeleg 
limpede că şi el simţise primejdia. 

Câteva clipe aşteptăm amândoi încordaţi, fără să 
mai întrezărim nimic. Apoi, zgomotul acela se repetă, de 
data asta ca o trosnitură puternică venită din buza prăpas-
tiei. Simt că trupul stăpânului meu tremură uşor şi, ca să-i 
dau de înţeles că sunt aproape, mă îndes mai tare în pi-
ciorul lui.  

Mirosul unei fiare din pădure îl simt tot mai clar în 
nări. După zgomotul crengilor rupte, mă gândesc că tre-
buie să fie vorba de vreo vietate masivă. Nu ştiu însă ce 
anume ar putea fi, dar în clipa imediat următoare îmi trece 
prin minte că ar putea fi un urs. 

Nici n-apuc să-mi duc gândul până la capăt că, din 
crăpătura stâncii iese la lumină o arătare cum nu mai 
văzusem vreodată, o namilă de urs care se strecoară prin 
desişul copacilor şi aleargă spre noi, săltând când şi când 
în două picioare.  

Ştiam de la stăpânul meu că Moş Martin nu se 
arată iarna, că stă în bârlogul lui şi dormitează, îşi suge 
labele îngrăşate din vară. Dar aşa a fost să ne fie norocul 
în iarna aceea. Se vedea că lucrurile nu mai stau aşa, ca 
în obişnuinţă, de ne-am trezit cu dihania chiar în faţă, pe 
neaşteptate, parcă vrând să ne aţină drumul, să nu ne lase 
loc să trecem mai departe.  

Îl urmăream amândoi cum se îndrepta spre noi 
ameninţător. Am fi vrut, împreună, să o luăm la sănătoasa, 
cred că am fi avut timp pentru asta, dar picioarele ne erau 
încremenite şi nu puteam face niciun pas. Se părea, însă, 
că nu pe mine mă avea în vedere monstrul, probabil eram 
prea lipsit de pericol pentru el. Se năpusti cu toată forţa 
asupra stăpânul meu. Am simţit abia atunci, fără dubii, 
primejdia, dar n-am ştiut ce să fac. Teama mă cuprinsese 
deja şi mă ţinea pe loc, doar martor. Animalul se apropiase 
atât de mult, încât îi simţeam respiraţia. Mi-am anunţat şi 
eu intenţia de atac printr-un mârâit scurt. 
 Ursul tocmai se repede să-i zdrobească ţeasta 
stăpânului meu cu o lovitură de labă, dar acesta se fereşte 
la timp. Rateul aproape că reuşeşte să dezechilibreze 
namila, care sloboade un răget puternic. Abia atunci omul 
prinde răgaz să-şi încordeze trupul. Învârte toporişca 
deasupra capului şi aplică o lovitură, cu toată forţa, drept în 
fruntea agresorului. Lovitura se petrece în plin şi, odată cu 
ea, stăpânul scoate un ţipăt de încrâncenare, gros şi sfâşi-
etor, precum un luptător care vrea să-şi insufle curaj şi 
totodată să-şi intimideze adversarul. Dar animalul se tre-
zeşte iute din buimăceala loviturii primite şi înaintă repezit 
spre el, urlând înfiorător. Toată pădurea răsună, iar ecoul 
se strecură printre brazi, lovindu-se de stâncile din drum şi 
întorcându-se să ne înfioare şi mai mult.  
 Stăpânul meu se aruncă încrezător asupra fiarei 
care, aşa cum stătea ridicată pe picioarele din spate, este 
mai înaltă decât el cu un cap. Corpurile li se îmbrăţişează,  
 

 

apoi cad la pământ tăvălind câţiva arbuşti. Răgetele 
ursului se opresc, doar o gâfâ-ială scurtă se mai 
aude când şi când. Coapsa stăpânului meu se afla 
în colţii fiarei. Hainele se înroşesc, se umplu de 
sânge, se murdăresc de pământ, de frunzele 
umede, de zăpada înroşită şi ea, şi se acoperă cu 
fire de blană.  

Aproape că îmi venise să ţopăi de fericire 
atunci când, în primele momente după ce primise 
lovitura aceea năprasnică în faţă, văzusem animalul 
gata, gata să se rostogolească în zăpadă. Dar asta 
durase doar câteva secunde, pentru că namila şi-a 
revenit iute şi şi-a reluat atacul. Acum, prins sub 
trupul matahalei, stăpânul părea că nu mai avea 
cum să riposteze, nu mai avea nicio şansă de 
scăpare. 

În acest moment mă hotărăsc definitiv să 
intru în încă-ierare, să lupt pe viaţă şi pe moarte cu 
straşnicul agresor. M-am repezit asupra lui cu toată 
furia, gata să-l prind cu colţii de blană şi să nu-i mai 
dau drumul până ce nu-l eliberează din strânsoare 
pe stăpânul meu. Însă el, dintr-o singură mişcare, 
mă înşfăcă într-una din labele lui uriaşe şi mă 
arvârli la câţiva metri distanţă, în cetina amestecată 
cu zăpadă de la rădăcina unui brad. Am crezut că 
n-o să mă mai pot scula de jos. Tur-bam de mânie 
şi aş fi dat orice să ştiu că mai pot găsi puţină forţă 
în mine. 

Înfrângându-mi durerea tăioasă pe care o 
simţeam într-un picior, mi-am adunat toate puterile 
şi m-am ridicat în patru labe, suficient cât să văd din 
nou fiara că-mi tăvălea stăpânul prin zăpadă. Am 
simţit mirosul sângelui de om ţâşnind din coapsa 
sfâşiată a stăpânului. L-am văzut cum se zbătea în 
zadar să se desprindă din ghearele fiarei. Am intuit 
atunci că, dacă fiara aceea nu moare, sau dacă nu 
o punem pe fugă în vreun fel, nici eu şi nici stăpânul 
meu nu vom mai ajunge vreodată acasă. Eram 
pregătit să mor pentru cel care, de-o viaţă, mă adă-
postea, mă hrănea şi mă mângâia cu drag pe 
creştet în fiecare zi. Am făcut un salt înainte şi mi-
am înfipt adânc colţii în bere-gata agresorului. 

Sălbăticiunea simţi strânsoarea mea 
zdravănă şi slobozi din gură braţul stăpânului. Cu 
amândouă labele încerca acum să mă înlăture de 
sub greabănul său devastat, dar se vedea că 
muşcătura mea o ţinea bine în frâu şi orice sforţare 
să mă des-prindă îi provoca o durere cumplită. 
Ghearele ei însă îmi sfârte-caseră spatele, simţeam 
cum atârnă bucăţi de carne din mine, însă eram 
hotărât să nu mă dau deloc bătut. Pentru prima 
dată auzeam că fiara horcăie într-un anume fel 
care-mi dădea o oarecare speranţă, însă continuam 
s-o strâng fără milă de gâtlej. 

Labele, care mă cuprinseseră din toate 
părţile în timpul aprigei lupte dusă pe viaţă şi pe 
moarte, mă făceau să simt cum mi se desprinde 
pielea de pe os. Muşcătura mea însă continua să 
rămână adâncă. Când prindeam momente 
favorabile, mă smuceam în dreapta şi-n stânga, 
sprijinindu-mă cu labele dina-poi de burta 
animalului, iar el se răsucea odată cu mine să se  

 

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

elibereze. Eram hotărât însă ca, indiferent ce s-ar întâm-
pla, să nu dau drumul deloc din muşcătură. Matahala 
încerca să se zgâlţâie, să se scutute, învârtindu-mă prin 
aer, să facă orice ca să mă desprindă de gâtul ei. Dar eu 
ştiam că agăţătura aceea era singura mea şansă să pot 
să opresc monstrul din agresivitate. 

Mă încordasem şi trăgeam cu putere, însă fiara se 
opin-tea şi încerca să mă agaţe cu ghearele, să mă 
înşface ca apoi să mă azvârle. Simţeam însă că nu o mai 
făcea cu aceeaşi tărie ca la început, pentru că durerea 
rănii din gât era probabil una care îi potolea mişcările şi 
elanul. S-a rotit un timp cu mine prins de beregată, clipe în 
care am apucat să-mi văd cu repeziciune stă-pânul chircit 
în zăpadă, nu departe de noi. Am simţit din nou clocotul 
mâniei în mine, o ură şi o durere îngrozitoare şi, cu toată 
puterea pe care o mai aveam în acele momente, am smu-
cit atât de violent, încât sălbăticiunea a scos un mormăit 
sfâşie-tor şi a început să ţopăie într-un picior încolo şi 
încoace. Gura îmi era plină de sânge fierbinte care şiroia 
necontenit, scăldân-du-mă în el ca sub duş. O clipă 
matahala păru că scrâşneşte din dinţi, dar nici vorbă de 
vreo sfârşeală. 

N-am să ştiu niciodată câte clipe, sau câte ceasuri 
a durat înfruntarea asta a noastră. La un moment dat, 
trupul greoi al animalului s-a rostogolit cu mine prin ză-
padă, acoperindu-mă gata să mă sufoce. Când a revenit 
în picioare m-am trezit azvârlit ca o cârpă, la câţiva metri 
în zăpadă. M-am izbit cu pu-tere de rădăcina unui copac. 
Zăpada se înroşi imediat de sân-gele cald.  

M-am zbătut să revin pe picioare. Blana mea se 
înroşise vizibil pe sub coaste. Simţeam cum sângele mi se 
prelinge pe spate, ţârâind în neaua pufoasă. Ştiam că 
trebuie să mor chiar acolo, pentru că ursul se îndrepta din 
nou spre mine, dar nu-mi mai păsa. Mai mult decât viaţa 
mea, mi-am zis, înseamnă cea a stăpânului. 

Am aşteptat întoarcerea colosului, pregătit să se 
repeadă din nou asupra mea cu gura larg desfăcută. Im-
pactul se anunţa năprascnic dar, în ultima clipă, m-am ferit 
din cale şi am ţâşnit pe sub animal, simţind doar că mă 
atinge cu blana. 

Ştiam că trebui să caut din nou să-i sar la bere-
gată, sau poate în spinare şi să-l înşfac de grumaz cu 
toată disperarea. Dar nu mai aveam nicio posibilitate să 
mai fac asta, fiara ştia acum să-şi ferească părţile nevral-
gice. Deznădăjduit, am hămă-it îndelung, pe sub bolta de 
crengi înţurţurate, într-un fel de vestire implacabilă a sfâr-
şitului. Am amuţit însă dintr-odată, pentru că ţipătul meu 
nu mai vibra. În poiana aceea copacii tăceau de ase-
menea, iar orice lamentaţie nu-şi mai găsea rostul. 

Spre mirarea mea, la un moment dat, ridicându-se 
în două picioare şi scoţând un urlet turbat, ursul mă 
abandonă. Se întoarse în loc şi se îndreptă cu paşi grăbiţi 
spre stăpânul meu. Acesta zăcea ghemuit în zăpadă, cu 
coapsa sfâşiată, cu o mână ruptă sub el, fără a mai da 
vreun semn de viaţă. Am crezut că murise şi tocmai mă 
pregăteam să-mi adun ultimele puteri să mă năpustesc, cu 
furie oarbă, poate pentru ultima dată, spre fiara aceea 
care îmi ucisese stăpânul. Numai că sălbăticiunea, după 
ce adulmecă de câteva ori mogâldeaţa aceea inertă, se 
ridică în două picioare, căută cu privirea spre mine, apoi 
îşi coborî labele din faţă şi o luă în galop, dispărând în 
dosul stâncilor. Părea că abandonase lupta şi o tulise la  
 

 

sănătoasa. 
M-am târât spre stăpân. Zăcea într-o baltă de 

sânge. Când am ajuns lângă el, i-am atins faţa cu 
nasul meu umed şi plin de sânge. Am tresărit când 
am văzut că ridică o mână, cea pe care o mai avea 
întreagă, şi o întinde spre mine. M-am tras mai 
aproape şi am început să i-o ling, cu inima strânsă. 
Iar ea, simţindu-se atinsă şi alintată, dădu să-mi 
răspundă la gestul meu, aplecându-mi capul să-mi 
mângâie creştetul. Abia atunci am înţeles că stăpânul 
meu mai era încă în viaţă. Ba chiar am avut surpriza 
să-l văd cum încearcă să se întoarcă pe o parte, apoi 
cum se sprijină şi dă să se scoale în picioare. Gâfâia 
de durere şi ştiam că abia se putea ridica. M-am 
frământat lângă el, neştiind cum aş putea să-l ajut. 

Întreaga linişte a lumii a coborât atunci în 
zăpada înro-şită din jurul nostru. M-am bucurat când 
l-am văzut pe stăpân în picioare. Eu însă nu puteam 
să mă ridic. Abia de-mi sprijineam laba rănită în pă-
mânt, căci trebuia s-o ridic imediat de durere, sărind 
descumpănit în trei labe şi prăbuşindu-mă apoi de 
îndată la pământ. Până la urmă am căzut frânt, la 
numai câţiva paşi de picioarele stăpânul meu. Eram 
însă nespus de mulţumit că îl puteam privi, cu umi-
linţă, cu ochii umezi. El s-a aplecat spre mine, m-a 
mângâiat încă o dată pe creştet, m-a ridicat şi m-a 
aşezat pe braţul lui bun, apoi s-a îndreptat să iasă la 
lumina adevărată, afară din pădurea aceea care pu-
tea fi a morţii. 
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         Mihaela RAȘCU  
 

PARFUMUL MEDITAŢIILOR ÎN ECOURI DE MANDOLINĂ 
   

Cu câteva zile înainte de a modifica răbojul pe 
care-mi scrijelesc anii am primit unul dintre cele mai fru-
moase cadouri în volumul „Ecouri de mandolină” purtând 
semnătura lui Viorel Darie. Se spune că nu cititorul îşi ale-
ge cartea, ci cartea îl alege pe cititor, iar în cazul acestui 
dar s-a adeverit zicala. Firesc, cunoscând mare parte din 
scrierile autorului, nu am stat prea mult pe gânduri în a 
pătrunde în lumea creată în paginile acestei cărţi, care, în 
plan personal a reprezentat pentru mine o interesantă 
suită de coincidenţe. Dacă prima coincidenţă a reprezen-
tat-o data calendaristică în care cartea a ajuns în posesia 
mea, a doua coincidenţă a fost cu siguranţă motto-ul 
folosit ca început pentru sensibilul Cuvânt înainte: „Nu 
rămânem decât cu ceea ce am dăruit”. Acest motto, într-o 
formă uşor modificată „Noi nu suntem decât ceea ce 
dăruim” l-am folosit şi îl folosesc de multe ori în peleri-
najele mele de litere şi nu numai, iar găsindu-l în contextul 
creat de lecturarea „Ecourilor de mandolină” am văzut în 
această coincidenţă un semn că voi reuşi pe deplin să 
înţeleg ceea ce a dorit să transmită Viorel Darie în rân-
durile sale. Am afirmat în repetate rânduri că, aşa cum un 
muzician poate fi identificat uşor după stilul muzicii sale, 
un scriitor poate fi identificat şi el din vibraţia cuvintelor pe 
care le foloseşte, geometria frazelor şi ritmul pulsaţiilor pe 
care le trezeşte în sufletul cititorului. Din acest punct de 
vedere, romanul „Ecouri de mandolină” întăreşte ipoteza 
potrivit căreia, caracteristice lui Viorel Darie îi sunt 
cuvintele simple, „domestice”, atrăgând prin cuminţenia cu 
care se aşează în frazele de o arhitectură ce nu abundă în 
arabescuri greoaie şi strălucesc prin geometria simplă, 
uşor asimilabilă, aş îndrăzni să afirm chiar cazonă.  

Citindu-l pe Viorel Darie nu trebuie să stai prea 
mult să încerci să pătrunzi înţelesul înţelesului de neîn-
ţeles, căci totul e „pe faţă”, curat şi înviorător prin structura 
lipsită de îmbârligături. Eu găsesc că reconfortant este 
cuvântul cel mai potrivit a descrie stilul îmbrăţişat atât în 
rândurile romanului „Ecouri de mandolină” cât şi în 
celelalte scrieri pe care Viorel Darie le-a oferit cu 
generozitate şi curăţenie sufletească cititorilor.  

Dacă este să mă opresc asupra personajului 
principal, Antony, a cărui poveste este urmărită de-a lungul 
romanului, găsesc cuceritoare tuşele naive în care acesta 
este descris, frământările crude care se coc odată cu 
înaintarea în profunzimea poveştii şi alunecă acut spre 
meditaţie spre sfârşitul ei. Dacă e să îl priveşti pe Antony 
de sine stătător, el prezintă exact matricea umană comună 
a bărbatului care, tânăr fiind, cedează uşor ispitelor 
sufleteşti, pentru ca, odată cu maturitatea deplină să caute  
 

 
 
sensurile profunde ale tuturor sentimentelor pe care 
le încearcă. Dacă este să arunci o privire asupra 
ansamblului de personaje, cele secundare nu fac 
decât să participe la creionarea mai profundă a 
personajului principal, căci, în final, nici unul dintre 
ele nu va rămâne în universul apropiat al lui Antony 
altfel decât prin amintirile care compun bagajul 
emoţional purtat în curgerea timpului. Ce va 
rămâne ca o valoare dobândită în timp de acesta 
va fi meditaţia, înţelegerea sensurilor vieţii şi a 
adevărurilor după care se scriu legile vieţii. Din 
această paralelă, mi s-a părut că, pe alocuri, 
romanul se apropie de lecturile care îmbogăţesc 
bagajul spiritual al unui cititor. „Ecouri de 
mandolină” aduce cu sine o întreagă pleiadă de 
sentimente, construite fie în sensul plin de lumină al 
speranţelor, în jurul unor îmbrăţişări, fie în sensul 
întunecat al dezamăgirilor, în jurul unor deziluzii, ca 
un parfum care învăluie mereu acel joc de-a viaţa 
din care cel care câştigă nu este decât timpul şi tot 
ceea ce presupune trecerea lui peste viaţa tuturor. 
Citind acest roman, nu m-am putut dedubla de 
autor. O fi de bine, o fi de rău? Nu ştiu! În spatele 
personajelor, poveştii de viaţă şi a tot-ului, l-am 
văzut pe Viorel Darie cel cu respect faţă de viaţă, 
cu credinţă şi, mai ales cu deschidere de a 
împărtăşi şi de a întinde o mână de lumină şi pace 
tuturor. Mulţumesc, Viorel Darie! Mihaela Raşcu 
 

[Viorel Darie – Ecouri de mandolină,  

Ed. InfoRapArt, 2018] 
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     Victor H. BAUMANN 
 

MI SE RUP DIN CAP FÂŞII 
 
Încă ţin mâna ascunsă 
În buzunarul hainei, 
Când din necunoscut 
Se-ntind spre mine braţe 
Cu palmele deschise, 
Spre pace şi uitare! 
 
Mi se rup din corp fâşii, şi ochi-mi sângerează 
Prin mulţimea de cioburi! 
Spărturile ascund tainele 
Care m-au pustiit în ani… 
Şi mintea mi se tulbură! 
 
Când mi se rup din corp fâşii,  
Chiar dacă dor, aş vrea să iert, 
Zâmbind la amintiri târzii! 
În sinea mea chiar cred 
Că-n viaţă poţi să cazi şi să revii, 
Şi să iubeşti, trăind la fel! 
 
 
PSEUDO-UNIVERS 
 
Îmi simt sufletul înecat în amintiri, 
Iar trupul îngheţat în anotimpuri târzii 
Încerc să-l dezmorţesc în fiecare zi! 
Uneori simt o răsuflare parfumată, 
Din alte timpuri, din tîmâia tăcerii, 
Care străpunge lumina albastră a creierului 
Unde, de mult am pitit un pseudo-univers, 
Creat de mintea mea înfierbântată 
În dimineaţa tinereţii efemere! 
 
ISTORIA SE REPETĂ 
 
Se sfarmă zăgazul, când ziua se naşte din clipă, 
iar noaptea se-aşterne pe suflete triste, 
Şi gândul se curmă în zbor pe-o aripă! 
 
O urmă de sânge din veacuri de-aducere-aminte, 
Rămâne din rana ce n-are acum alinare, 
Şi tot ce-a fost vechi nu mai poartă veşminte! 
Istoria se repetă şi chiar ne dă de veste, 
Înainte ca moartea să facă strigare, 
Că nu învăţăm nimic din propria poveste! 

 

 

 

TAINELE CREAŢIEI 
 

Culoare vieţii e roşul aprins, 
Iar cea a speranţei albastră-i ca cerul! 
Natura renaşte prin verdele crud,  
Ţâşnit din glia ce-i poartă misterul! 
Culoare împăcării e-n galbenul-pai, 
Belşugul se-ascunde în aurul verii, 
Chemările iubirii, nostalgice-amintiri, 
Se reîntorc în toamnă, în ruginiul serii! 
 

Şi iarăşi se întoarce alba iarnă 
Cu vânturi friguroase, ger şi ploi, 
Zăpezi şi chiciuri pe la streşini,  
Umede zile, străzi pline de noroi! 
 

Când ne surprinde primăvara 
Cu aerul festiv,  aducător de ploi,  
Ne încântă cu explozia de verdeaţă, 
Cu flori şi bucurii de sărbători! 
 

Mereu în cicluri muiate-n agonie, 
Natura ne oferă din secretele sale, 
Dar ţine ascunse, cu străşnicie, 
Tainele creaţiei universale! 
 
 
ALERG SĂ DAU BINEŢE 
 

Distorsionatele imagini 
din clipe de uitare 
apar şi pier ca noaptea 
ca aburii pe mare! 
secvenţele rămân 
ca stropii după ploaie, 
ca urmare pe pământ,  
când apa o înmoaie! 
Aşa le simt, le văd, 
le urmăresc cărarea 
până acolo unde 
domneşte doar uitarea! 
Mă scutur şi zâmbesc 
La amintiri răzleţe, 
şi-n spuma zorilor alerg 
să le dau bineţe! 
 
 
DIALOG SUBLIM   
 

Când vântul adie şi copacii foşnesc, 
O orgă divină trimite spre cer 
Cântări neînţelese în frai omenesc, 
Purtate pe aripi albastre, de îngerui1 
 

Dialogul sublim se desfăşoară firesc, 
Informaţiile luate din câmp efemer 
Sunt prelucrate-n laboratorul ceresc 
Şi se întorc pe pământ, dezlegând un mister! 
 

Precum părinţii-şi educă copiii, când cresc, 
Făcându-i să creadă în speranţe ce pier, 
Creatorul sădeşte în cei ce gândesc 
Seminţele cunoaşterii, răspândite-n eter! 
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          Angela BURTEA 
 

REVELIONUL 

 
Când spui Revelion, te gândeşti automat la pe-

trecerea organizată de omenire la cumpăna dintre ani: 
Anul Nou ia locul Vechiului An. E o noapte specială, 
plină cu bucate alese, cu ţinute elegante, cu proiecte de 
viitor, cu încredere, bucurii şi exuberanţă. De, este Re-
velionul! Dacă e petrecere, petrecere să fie, iar românul 
ştie să-şi lase grijile în urmă şi să ţină pasul cu voia 
bună!  

M-am întrebat adesea care ar fi însuşirea de ba-
ză a poporului nostru. Inteligenţa! a ţâşnit un gând năs-
truşnic. De ce? întreabă grăbit un confrate. Fiindcă omul 
ştie să se adapteze, iar adaptabilitatea aparţine omului 
inteligent, răspund răspicat, sperând să mă şi priceapă. 

Şi chiar de n-a fost un an îmbelşugat şi-a mai 
şchiopătat din când în când, românul îşi pune deoparte 
ceva mărunţiş pentru noaptea dintre ani. Și de n-a făcut-
o până atunci, tot se descurcă, iar prezenţa lui devine 
obligatorie. Important este să vrea! 

Ţinuta vestimentară! îmi şopteşte un cârcotaş. 
Nu-i problemă! îi răspund peste umăr. Dorinţa de-a ieşi 
în lume, nu pune piedici. Românul e şi inventiv. Domnii 
tot la un pantalon şi-o cămaşă recurg, iar doamnele 
improvizează, dacă sponsorii sunt plecaţi. Scarlett 
O'Hara a rămas un model  de netăgăduit pentru multe 
dintre femei. Ei, ce dacă nu e româncă! La importuri 
suntem maeştri, iar personajul respectiv a făcut furori în 
toate timpurile. Merită să luăm în calcul acţiunile ei, mă-
car în momente de cumpănă. 

Dar locul, va fi oare confortabil? se auzi sâsâit o 
altă nedumerire. O noapte! Ce contează o noapte! Răs-
pund înfuriat. Încercarea moarte n-are! Joci, ai o şansă! 
Nu joci, stai acasă în faţa televizorului ca un cerşetor, 
aşteptând un moment care să te remonteze la final de 
an. Trebuie riscat, iar românul ştie să rişte. Chiar şi-
atunci când se frige puţin, tot nu se dă bătut. Până la 
urmă, ce pierde? A, nişte bani! Adevărat, când  şi-aşa 
sunt puţini, parcă nu-i a bună să-i arunci în buzunarele 
altora doar pentru satisfacerea unui moft! Dar dacă va fi 
bine? Aşa că, trebuie riscat, iar până la anul viitor vom 
mai chibzui. 

Masa, masa festivă! Bucatele vor fi oare apeti-
sante? răsună vocea unui alt nehotărât. Mai e ceva? 
întreb pe de-a dreptul supărată. Oricum Revelionul vine 
după Crăciun. Important este să te distrezi! Muzică să 
fie!  

E, asta mai era: muzica! Muzica cum o fi? se 
auzi din nou. Eu vreau să dansez. Doar aşa s-o aşeza 
mâncarea, săltând în sus, în jos, la stânga şi la dreapta! 
Chiar nu vreau să rămână în farfurie vreo măslină, după 
ce mi-am sacrificat nişte economii. Şi-apoi, dansul ajută  
 

 
digestia. Ştii, nu vreau să intru în anul cel nou consti-
pat. 

Joci, nene, joci! strig din răsputeri. N-ai jucat 
toată viaţa ca pe sârmă, chiar şi-atunci când nu se 
auzea nici musca? Acum, de n-or fi lăutari pe pofta 
matale, o fi vreun DJ priceput, cât să împletească 
muzicile. Cârcotaş mai eşti, române! Asta tot de la 
inteligenţă ţi se trage! 

 
*** 

Problema e rezolvată. Confratele meu depă-
şeşte toate nedumeririle şi inhibiţiile şi ajunge la 
Revelion. Intră ţanţoş, fiindcă aşa îi este felul, dă pe-
afară de amabilitate faţă de nevastă-sa şi ocupă cu o 
eleganţă desăvârşită locurile rezervate. Circumspect, 
priveşte în jur, să vadă care, cum, ce fel! 

- A, uite şi familia Ivănescu! îi şopteşte la 
ureche nevasta, în timp ce se face că-l scutură uşor 
pe umăr. Stai, nu întoarce capul, insistă femeia.  

Interesat, bărbatul începe a fremăta. Trebuie 
s-o vadă. Dintotdeauna îi plăcuse Ivăneasca. 

Sunetul paharelor ciocnite răsună în acordul 
sunetelor muzicale. Lumea debordează de bucurie. 
Petrecerea e în toi. Farfuriile se golesc rând pe rând.   

- Ce faci, dragă, de ce nu mănânci tot? 
întreabă femeia. 

- Nu pot, răspunde el iritat peste măsură. 
Nici aici nu-mi dai pace? 

- Dă farfuria mai aproape, am o pungă în 
poşetă! Doar n-oi crede că las aici ceva! 

Bărbatul îşi scoate batista. Îşi şterge 
broboanele de transpiraţie. Priveşte îndelung     într-
un colţ al sălii, apoi se ridică. Nevastă-sa cunoaşte 
lecţia. Toate viaţa a fost un simandicos. Dac-ar fi fost 
să se ia după el...  

Bărbatul se-ndreaptă spre ieşire, îşi scoate o 
ţigară şi-ncearcă s-o aprindă. Bricheta e moartă. Cu 
privirea în jos, insistă. Nimic. Instantaneu, se-ntoar-
ce. Ştie că nevasta e ajutor de nădejde. Nici n-apucă 
să facă primul pas că lumina străvezie a unei flăcări 
îi opreşte trecerea. Aprinde ţigara, trage cu putere şi 
împrăştie în rotocoale aproape perfecte fumul. 

- Tot frumos ai rămas! răsună ca un clopoţel 
vocea doamnei de lângă el.  

- Matilda! spuse cu voce strangulată bărba-
tul.  

- Ssst! Taci, nu spune nimic. Ştiu că în seara 
asta sunt superbă, ştiu că mi-ai dus dorul, ştiu că ţi-
ai jucat prost cartea în ultimul timp, ştiu, ştiu, ştiu, 
ştiu tot. Dar mai ştiu că în seara asta nu-mi scapi. 

Tase intră în joc. Tăcea şi fuma. Avea un 
şarm aparte. Cu mâna stângă în buzunar, iar cu 
dreapta ţinea ţigara într-un anume fel. Încerca să 
pară indiferent, dar amintirile dădeau năvală. Ştia că 
în noaptea aceea nu-i va fi uşor şi trebuia să-şi joace 
rolul până la sfârşit! Matilda, Matilda, iubire nebună 
și de nestăvilit! 

Femeia zâmbi, flutură o mişcare specială a 
genelor, şopti două-trei vorbe şi dispăru, lăsând în 
urmă parfumul ei dulce-amărui.    

 

(continuare în pag. 33) 
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Andreea Violeta BOBE 
 

   Sentimente din cartier  
   Am crezut că nu o să iubesc pe nimeni din acest 
cartier rău famat, că lumea de aici e doar un gunoi 
social, dar am văzut o licărire de suflet și inteli-
gență, care a lucit, apoi a plecat. Acea licărire avea 
deja un suflețel care să-i împărtășească lucirea, iar 
eu am rămas în bezna scărilor de bloc.  
   Speram să plec mai repede din acel cartier rău 
famat dintr-un oraș amărȃt, să plec din fața scărilor 
murdare de noroi și semințe, să îmbrac o rochiță și 
nu un hanorac cu șapcă și să fug departe cu sufle-
tul acela lucitor care deja și-a găsit o altă lucire. 
   Și am rămas singură în fața blocului cu bere-n 
mȃnă, număram ultimii bani rămași să merg în cen-
tru să văd lume bună în rochița ce-o păstram în și-
fonier pentru zilele în care aveam să ies din cartier. 
 

  Iubiri măzgălite pe ziduri  
Iubiri măzgălite pe ziduri, 
cu graffiti furate din depozit 
iubiri între himere 
la fel de imposibile precum iluminarea umbrelor,  
totul e neîmpărtășit și confuz, un plin sistem mani-
acal de iluzii și dorințe,  
iubiri între himere 
depărtate precum lucirea unor ochi negrii în um-
bră ce se ascund sub un zȃmbet fals.  

 

Aburi cu arome de fructe dansau sub lumina can-
delabrului bătrȃn,  
Ardeau lumȃnările colorate, fiecare cu miasma ei 
îmi umpleau plămȃnii însetați 
Simțeam cum îmi ard bronhiile de la atȃta dorință 
de a cuprinde fericirea. 
Am ars toată tămȃia din casă în cupe de sticlă, 
am adunat toate florile din grădină și le-am pus în 
vaza cea veche, prăfuită, pe noptiera ascunsă. 
Am atȃrnat cristale de pereți, de perdele, de uși, 
am presărat cu tămȃie pe covoare, am încuiat 
porțile la casă cu lacăte mari. 
Singură, în rochia de sărbătoare am privit în 
oglinda neagră care absoarbe orice urmă de 
singurătate. 

 

aș vrea să sting soarele 
aș vrea să pot să nu-i mai simt lumina care-mi 
arde carnea 
aș vrea să simt o briză ce-mi învelește trupul plin 
de răni, de cicatrici 
și o sărutare de lună 
o adiere fină ca o cremă peste eczeme și bube, 
peste arsurile din epidermă 
o alifie că-mi unge pȃnă și sufletul îngropat în 
oase cu carne putrezită.  

 

 
 

 

(urmare din pag. 32) 
 

În ring, perechile de dansatori fremătau în acordu-
rile muzicii perfecte. În rând cu ei, Tase îşi strângea la piept 
consoarta, determinând-o să rezoneze odată cu el. Simţea 
mulţumirea femeii şi se felicita în sinea lui. Nu-şi ieşise din 
mână. La tinereţe era de neoprit. Asemenea unui torent, 
acoperea cu privirea-i seducătoare mulţimea, oriunde s-ar fi 
aflat. Eşua foarte rar, iar în seara asta musai trebuia să fie 
în formă. Dansa și fremăta. 

Ultimele acorduri anunţau o pauză binemeritată, iar 
mâncarea aburindă de pe mese îi ademeni. Tase luă 
câteva îmbucături, se mişcă nervos pe scaun şi-şi anunţă 
nevasta că iese să ia o gură de aer, asigurând-o că e pe-
aproape şi să nu-şi facă probleme. Femeia îi ştia meteahna. 
N-avea astâmpăr niciodată, iar astfel de petreceri n-au fost 
niciodată o prioritate pentru el. Doar ea părea mulţumită că 
ieşise la Revelion. El încerca să facă faţă situaţiei. 

Tase se îndreptă spre ieşire, sub privirea iscodi-
toare a nevesti-sii, apoi o luă la stânga. La a doua uşă, 
răsuci uşor de butuc şi intră. Matilda clocotea. Aşteptarea îi 
mărise pofta. Sânii ei voluptoşi, privirea seducătoare  şi 
buzele-i cărnoase puseseră stăpânire pe Tase. Nu-i trebui 
mult bărbatului să-şi simtă iubita vibrând sub încătuşarea 
trupului său înfierbântat. Întreaga încăpere era inundată de 
parfumul iubirii lor.  Chicotea Matilda, iar Tase zâmbea 
triumfător! 

După un timp, bărbatul se-ntoarse în local. Ducea 
după el puterea iubirii, iar mâinile lui erau pline de formele 
ucigătoare ale femeii care-i treziseră simţurile mai ceva ca 
la prima tinereţe. Păşea dezinvolt şi trăgea tacticos din 
ţigara aprinsă cu bricheta iubirii. Prin faţa sa, la doi paşi, 
trecu în mersu-i legănat Ivăneasca. Înclină uşor capul, 
salutând-o discret, iar farmecul femeii parcă pălise. Matilda 
rămânea Matilda.   

Îşi găsi nevasta prinsă într-o horă, îi zâmbi de la 
distanţă, apoi, ca orice bărbat de casă, se prinse şi el.  

- Frumos Revelion! îi strigă Tase la ureche. 
- Vezi? Şi nu voiai să mergi! răspunse femeia, 

tropotind cât să-i ajungă până la anul viitor. Auzi, dragă, ştii 
cine-i patroana? 

- Cine-i? întrebă nedumerit Tase. 
- Matilda dragă, aia care a vrut să ne despartă la 

tinereţe! 
- Matilda? Nu ştiu despre cine vorbeşti, răspunse 

bărbatul uimit de-atâta cunoaștere  feminină. 
- Ei, nu ştii! Ivăneasca mi-a spus. Aia ştie tot! 
- Ivăneasca? Frumos Revelion! Mai venim şi la 

anul, zise Tase, intrând în jocul femeii. De-asta te iubesc eu 
pe tine! 

- Mâncarea ţi-am pus-o la pachet. O mănânci 
acasă, doar n-o s-o las patroanei! 

- Bravo! Bravo! Acum te iubesc și mai mult! N-am 
nicio grijă când sunt cu tine! Frumos Revelion! 
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Nu știu  acești cumpărători că poemele-vid 
Sunt goale de sentimente și  fiecare cuvânt din 
cofrajul lor se deșiră iar  poetul-care-mai-zboară-
cu-norii scrie în  graffiti mesajul lumii de dincolo de 
zona zero non politically  
Acul kilometrajului derapează pare înghițit de  
Molozul cuvintelor poetul s-a ascuns într-un pet  
și numai noi ăștia  număram clipele care fumează 
iarbă  
 

Timpul încă  miroase a scris? Păsări-himere  
Ne sparg geamurile cu zboruri în zig-zag 
și se așază pe rafturi ca niște  relicve ale erei 
Când  poemele mușcau cu dinți  de fildeș  urechea 
poetului ce nu s-a sinucis 
 

Cel mai frumos poem este despre cum nu se scrie 
Poezie tâmpită și  despre funicularul  
în care poeții  se urcă   
cu Dumnezeu...poeții întregesc lumina 
Bat toaca  în schitul unde pustnici scuipă  
plămânii  roșii ai scrisului-jertfă 
 
 
Nopți filiforme 
 

în noaptea asta stelele privesc autostrada 
populată de singurătăți  
fiecare cu roșia manta a sângelui strânsă la piept 
știu că am aruncat pe cer timpul sufocat de ani 
imperiali 
dar ascund în palme lumi la scadență neputințe 
calamități  
facturi neplătite ale vieții în zadar 
 

dă-mi luna  
rotundul ei fixat ca un girofar îmi pătrunde  
în plămânii uscați  
și te strig din umbra arborelui-poem 
cu tălpile linse de pietre 
val spre uscat sare amară a clipele mele 
 
 
Timp ubicuu 
 

iarna asta zăpada acoperă ochii cailor orbi 
aburi îmi urcă în piept și mă scutur de timpul viu 
care continuă să se înfășoare salamandră ce fierbe 
pe piatra filosofală 
 

îmi miroase a geruri care topesc stalagmite  
le transformă în filigran 
apoi se așază la masă cu propria mea ingenuitate  
îți arunc singurătățile la cutia milei 
 

îndrăgostiții inspiră dragostea cu aerul ei oxidat 
iar eu scriu cu umbra mâinii tale pe gheața 
artificială zig-zagurile morții  
gura mea rostește cuvântul perfid cu care 
au cucerit femeile trecători 
 

viața este o iarnă dezghețată între mii de poeme 
albe 
 

 

 

  Melania Angela CRISTEA 
 
Micro-univers 
 
Poeții  stau dintotdeauna  în  miezul cuvântului  
și  beau absint întinși  pe canapeaua portocalie. 
Trag însingurarea  din țigări  electronice,  
apoi  spun Nu! dezordinii mentale. 
Ei par că  vin din Arcadia, 
dar noi știm  că  le-am văzut aievea osatura fragilă  
ce se poate fractura la o simplă  respirație... 
 

Am atins clavicula unui poet contemporan și  
i-am simțit  aerul comico-tragic  
din felul în  care își  îngrijește  unghiile 
incarnate, roase de proprii canini,  
unghii cu care a zgâriat facturile plătite prioripost. 
 

Cândva, poeții  lumilor viitoare, vor frânge  
scheletul vieții mirobolant, 
în vreme ce timpul gândirii va fi în reflux. 
Atunci nimeni nu va mai întreba despre întîiul   
om care a fragmentat harta limbajului  
în  micro-universuri.Iglu 
 

Păsările care invadează cerul cu aripi fosforescente, 
ele sunt suave  ale clipelor, fisuri într-un timp de ipsos. 
Le văd  atelele  printre stele stinse și  rog planeta celor 
o mie de singurătăți  să  nu-și întindă  tentaculele spre 
cercul lor, curcubeu prins de scara norilor. 
 

Am așezat pe portativul morții zile îndoliate,  
nopți  desferecate... caii neliniștilor  pagi... 
dar tot îmi ieși și îmi intri în piept, pasăre  
a destinului cuibărită pe un cactus. 
Inima mi se dilată  cât  o singurătate spartă  
de propria noastră  zidire, ființa.  
 

Acum și  aici zboară,  
viață sticloasă  printre păsări-cobre 
ce își  mușcă coada lăsată  peste amurg. 
Va veni ziua când  tinerețea își  va chema păsările 
lipite pe cer cu adeziv și  nu vei mai putea fura zborul 
sufletelor înaripate, 
aer inoxidabil, dragoste care aburești propriul meu iglu! 
 
 
P-o-e-m 111 
 
Cel mai frumos poem nu are coapse 
Are îngeri care se înalță cu tâmple  argintii preafrumoși  
Precum în poveștile bifate cu x din librării 
Pentru care se fac precomenzi 
Și  se vând încă/  foarte bine 
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         Violeta MÂNDRU 
 

Călătorie la Pamukkale 
 

Nici nu au clipit zorii, că ne-am și urcat în autocarul cu 
care urma să ajungem la Pamukkale. Chipuri obosite, ușor 
amorțite de răcoarea dimineții încă neîncepute, se legănau 
pe scaunele înalte. Poate mai reușeau să fure nopții sau… 
zilei, câteva ore de somn. Autocarul continua să se stre-
coare șoptit printre hoteluri  încă adormite, strângându-și 
călătorii, toți români; unii veniți din țară, alții din Italia sau 
Spania, cu accente simțite și o limbă presărată cu fel și fel 
de cuvinte care înlocuiesc cu mai mult succes expresiile 
neaoșe, de mult uitate. Toți eram reuniți pe același tărâm 
otoman, toți ajunși în țara celor mai vechi dușmani ai țării 
noastre, să le umplem buzunarele de bună voie, nu cu de-
a sila, cum se întâmpla cu secole în urmă. 

Mi-a trecut prin minte, ce-i drept, ce durere ar fi pe 
bietul Mircea cel Bătrân și pe aprigul Ștefan cel Mare și 
Sfânt și pe mulți alții ca ei, dacă ar ajunge până acolo unde 
sunt, zvonul că acum, râuri-râuri mergem către meleagurile 
lor și nu mai avem nici măcar vreo mustrare de conștiință 
pentru că sute de ani le-am plătit biruri și ne-am ars 
recoltele din calea lor. De mult uitate astfel de gânduri… 
sau poate am dorit să răspundem întorcând și celălalt 
obraz. Așa am putea afirma, dacă nu am fi sinceri să 
recunoaștem că de fapt nu mai există în noi decât o umbră 
a dragostei de țară de care erau mânați înaintașii noștri. 

După multe opriri, în sfârșit, grupul complet, având ca 
ghid un tânăr moldovean, a pornit cu mai mult spor către 
destinația cea neobișnuită. Printre genele ușor întredes-
chise, se zăreau apărând zorii unei zile călduroase.  

În autocar atmosfera era plăcută și relaxată. Odată cu 
soarele, a răsărit și buna dispoziție. În spatele nostru, o 
familie de români aterizați direct din Italia, aveau cu ei și un 
copil de șase ani, după cum aveam să aflu ulterior. Copil 
frumos și isteț, de altfel, după cum mi-am putut da seama 
din conversațiile purtate strict în limba italiană, a cărei 
cunoscătoare îmi place să cred că mai sunt încă. Păcat 
doar că puștiul cel isteț nu cunoștea decât vreo zece 
cuvințele în limba părinților lui. Asta mi-a adus o oarecare 
tristețe în suflet, căci nu doar ne cărăm banii în țări care 
ne-au furat de secole, dar am ajuns muncitori care ne 
vindem și țara, neamul și tradițiile și preferăm această 
situație, decât să muncim în țara noastră ce s-o găsi.  

Cum nu era momentul unei discuții moralizatoare, am 
continuat să admir peisajele ce se derulau prin fața ochilor 
mei curioși. Desigur, o pauză a fost binevenită. Bine instruit 
și probabil cu un comision care trebuia obținut de șofer și 
ghid, am oprit la o parcare cu autoservire și magazin de 
suveniruri. Intrarea la toaletă - 50 de euro-cenți. Toate pre-
țurile în lirele turcești erau raportate la euro în proporție de 
1:1. La ora aceea, mulți voiau o cafea sau un ceai turcesc. 
Numai că pentru fiecare, prețul la același produs era altul, 
în funcție de tipul monedei pe care o aveai în buzunar. 
Cum dimineața era rece, am luat și noi câte o cafea și am  

 

mâncat, după cum eram obișnuiți, un sandwich  
oferit de hotelul unde eram cazați fiecare. Am mai 
avut timp să trag în piept aerul rece al dimineții de 
sfârșit de vară , apoi am pornit din nou la drum.  

Mai aveam încă mult de străbătut până la desti-
nație, astfel încât masa de prânz am servit-o îna-
inte de a ajunge. Desigur, o autoservire oferea 
mâncare caldă, inclusă în prețul excursiei, plătită 
de altfel cu bani frumoși. Dacă te străduiai să faci 
un calcul al sumei  de bani pe autocar, constatai că 
era o mică avere. Cum spunea bunica - Dumnezeu 
să o odihnească – dacă aveam banii ăia, mă mări-
tam din nou. Dar cum nu îi aveam, mi-am luat gân-
dul de la vreo eventuală schimbare a sorții și am 
continuat să călătoresc spre Pamukkale. Curiozita-
tea, stârnită de o colegă, m-a îndemnat să aleg ex-
cursia asta. Ghidul tocmai ne-a informat, într-o ro-
mână foarte bună, spre deosebire de a celuilalt 
ghid moldovean care ne preluase de la aeroport, că 
destinația noastră se află în regiunea Denizli și că 
este în realitate un loc cu mai multe bazine naturale 
de apă termală. 

-Dar lucrurile nu sunt atât de simple cum par, a 
reluat ghidul. Izvoare termale sunt peste tot, chiar și 
în România, dar acestea sunt deosebite. Aici vom 
găsi de fapt o uriașă stâncă de calcar în care apele 
termale au format bazine, cascade și chiar stalac-
tite. Toate sunt atât de albe încât pare să fie ghea-
ță. Totul este, de fapt, un fenomen natural. Apa ter-
mală de la Pamukkale este foarte bogată în carbo-
nat de calciu. Odată ce apa termală iese la supra-
față, carbonatul de calciu devine tot mai solid și for-
mează astfel celebrele terase albe. Apa își croiește 
drumul prin calcar și se desparte în mai multe bra-
țe. În cele din urmă se formează câteva bazine 
principale. Odată ce aceste bazine sunt pli-ne, apa 
începe să se reverse în afara lor, formând alte 
bazine adiacente mai mici. Și ceea ce vă spun eu 
este prea puțin în comparație cu ce veți vedea la 
fața locului.  

Curiozitatea mea era deja trezită. Lucrurile și lo-
curile frumoase m-au atras întotdeauna. Și oamenii 
frumoși la trup și la suflet. Păcat doar că în viață, 
am întâlnit puțini din cea de a doua categorie. 

Dintr-o parcare am preluat încă o persoană, un 
ghid turc acreditat, care ne-a vorbit în limba 
engleză tot restul drumului despre istoria Turciei, 
despre locurile prin care treceam, strecurând din 
loc în loc și câte o glumă. Printre altele, ne-a vorbit 
și despre el și familia lui, menționând chiar că a 
avut mari probleme cu alcoolul în trecut. Sinceră să 
fiu, mie îmi părea că nici în prezent nu scăpase de 
ele, dar parcă pe cine interesa părerea mea!? 

Drumul lung și sinuos, se târa printr-o zonă de 
podiș și printre câteva vârfuri de munți nu prea 
înalți. Uneori privirea cădea pe zone întinse acope-
rite de sere din sticlă, care străluceau în soare cu 
fiecare ochi de geam. Șosele bune, ce-i drept… ne-
tede și late, semnalizate cu tot felul de indicatoare 
și marcaje. Totuși, undeva un accident ne-a înceti-
nit deplasarea, semn că nu doar șoselele sunt cau-
za acestora, așa cum se spune prin țărișoara noas- 

 

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

tră dragă și frumoasă, ci și neatenția șoferilor. 
Am ajuns la Pamukkale în plină zi. Soarele ardea pur 

și simplu. Iarba toată era arsă . Doar câțiva copaci mai 
rezistau atacurilor solare intense. Fără pălărie și ochelari 
de soare era un adevărat risc, așa că ne-am echipat cu 
toții, în timp ce unii s-au dezechipat. De ce? Pentru că 
voiau să întinerească făcând baie în Piscina Cleopatrei, 
despre care ghidul Ali ne spusese că ar avea acest 
efect. Eu am ales să nu fac baie în piscină. Nu de alta, 
dar deja sunt tânără și drăguță, iar în cazul în care aș fi 
zăbovit mai mult, cine știe ce domnișoară atrăgătoare aș 
fi devenit! Mi-am asumat riscul de a rămâne la stadiul 
actual, dar n-am putut să nu mă amuz de cele trei doam-
ne și un domn care și-au încercat norocul. Și ce deza-
măgire! După jumătate de oră, aveau piele mai creață și 
mai ridată decât la intrare. În plus, aveau și niște echi-
moze frumoase de la stâncile de pe fundul bazinului. 

Ne-am continuat vizita. Ghidul ne-a arătat locul unde 
era înmormântat sfântul Petru. Ce? Asta era pentru vizi-
tatorii necunoscători. Să fim serioși. În fine. L-am căutat 
și nu era acolo. Se dusese să odihnească... tocmai la 
Vatican. 

În continuare ne-am purtat pașii către necropola 
orașului antic Hierapolis, din care se mai văd încă 
zidurile dărâmate și arena. După ședința foto făcută din 
toate unghiurile posibile, ne-am îndreptat pașii către cea 
mai mare curiozitate, cea pentru care eram acolo. 
Supranumită de turci ”Cea de a opta minune a lumii” 
Pamukkale ( Orașul de bumbac), s-a înfățișat în fața 
ochilor noștri ca o întindere de mini-lacuri albe terasate, 
pline cu o apă albăstruie. Soarele continua să 
pârjolească pământul și oamenii și făcea să strălu-
cească până la orbire travertinele formate din calcarul 
depus de-a lungul timpului. 

Desigur, cum nu știam prea bine ce este traver-tinul, 
am dat o căutare rapidă pe google (desigur, la vremea 
aceea nici nu îmi imaginam cât o să plătesc factura la 
telefon) și am aflat următoarele: travertinul este o rocă 
sedimentară poroasă de calcar, alcătuită din calcit, calcit 
slab magnezian și aragonit, care are o culoare gălbuie 
până la brună. Roca ia naștere la gura unor izvoare 
termale bicarbonatate, izvoare care ies din calcare sau 
traversează roci bogate în carbonați, ioni de carbonat de 
calciu si bioxid de carbon. 

Până și cuvântul travertină sună frumos, însă 
realitatea oferea cu adevărat o imagine spectaculoasă. 
Am renunțat cu toții la sandale și am intrat cu picioarele 
în apa călduță. Stratul format se simțea aspru sub tălpi. 
Bucăți mici de rocă, înțepau când pășeai încrezător în 
apă, iar fiecare pas aducea noi senzații. Cu fiecare 
travertină coborâtă, apa avea altă temperatură, stratul 
de calcar depus era ori aspru și înțepător, ori ca un mâl 
alb ce trecea printre degete. Totul strălucea ca o biju-
terie. Era și bine și rău în același timp. De sus pogorau 
valuri de căldură, la picioare era o răcoare plăcută. 
Aveai impresia că dacă ieși din apă, ori te transformi 
într-o particulă de travertină, ori te topești. Am riscat 
totuși. Iar când am încălțat sandalele, am constatat că 
prefer totuși talpa lor moale și confortabilă. O înghețată 
a completat răcirea personală, atât cât să putem vizita 
parcul destul de întins, presărat din loc în loc cu bănci 
din lemn și copaci umbroși, dar și cu țâșnitori din care se 
putea bea apă. Platoul oferea o priveliște deosebită a  

 

împrejurimilor aflate cu 160 de metri mai jos. Lacurile 
terasate sclipeau albăstrui, oglindind cerul întreg. 
Cred că am făcut peste o sută de poze, încercând să 
surprind cele mai frumoase unghiuri, căci fiecare pas 
oferea altă imagine surprinzătoare astfel încât, între 
alb și verde, între apă și cerul din ea, noi, oamenii, nu 
mai puteam decât să ne minunăm. 

Apa puternic mineralizată și foarte fierbinte ieșise 
la suprafața pământului și crease un peisaj selenar, 
ireal, cu cascade pietrificate și o serie de terase vălu-
rite, superbe, magnifice, în care albastrul cerului se 
contopea cu albul imaculat al travertinului, terase 
care mi-au tăiat răsuflarea. 

Ce furnicar de lume! Câte chipuri și culori de piele! 
Chinezi și vietnamezi, turci, nordici, arabi , africani și 
printre ei, rătăciți, noi, românii. Se făceau poze mai 
ceva ca la premiile Grammy. Mi-a atras atenția o 
japoneză într-un chimono galben ca lămâia, orbitor 
de galben. Părul ei era negru și lucios, perfect întins. 
Iar pielea ei părea fină ca a unui copil. Râdea 
zgomotos, părea fericită și poza în fel și fel ipostaze, 
cu ochelari de soare sau fără, când aranjând o 
pălărioară din pai peste părul negru, când stropind în 
jur cu apa alburie. Poate că era singura care se 
bucura atât de mult de locul în care se afla. 

Imaginea ei m-a urmărit încă o vreme. Poate 
pentru că ultimele cărți citite erau scrise de autori 
japonezi, poate pentru că mereu m-au fascinat 
poveștile despre gheișe, întâmplarea de a întâlni o 
femeie japoneză mi s-a părut ca un joc al destinului, 
care le aranjează pe toate după bunul lui plac. La 
toate astea am cugetat, cu ochii pe jumătate închiși, 
în răcoarea autocarului, pe drumul de întoarcere.  

Pe același traseu, făcut de astă dată în sens 
invers, ne-am întors către stațiunile care ne găzduiau 
pe fiecare dintre noi. Mai lungă a părut calea, mai 
întortocheată și mult mai aglomerat. Autocarul părea 
că abia reușea să se târască printre celelalte mașini. 
Se scurgeau orele amiezei către asfințit. Și tărâmul 
turcesc părea uscat și neîngrijit, lăsat în paragină pe 
alocuri. Grămezi de gunoi pe care dimineață nu le 
observasem, probabil din cauza moțăelii, ornau 
frumos marginea șoselei, spațiile de pe lângă garduri. 
Să spun că am avut sentimentul că poate de la ei am 
împrumutat și noi neglijența pentru natură și spațiile 
verzi!?... N-o să spun, dar așa este. 

De-acum se lăsa seara. La ultimul popas am simțit 
răcoarea nopții. Îmi părea că miroase a toamnă sau a 
vară îmbătrânită… ici-acolo câteva frunze galbene 
șuvițau verdele copacilor. Se aprinseseră luminile 
printre hotelurile elegante și străluceau în palmieri ca 
în bradul de Crăciun. Se mișcau și dispăreau în goa-
na autocarului în care zarva se mai potolise, căci toți 
eram obosiți de lunga călătorie. Rând pe rând, au 
început să coboare turiștii, fiecare de pe unde fusese 
luat dimineață. Când am ajuns în sfârșit înapoi, ne 
era foame, sete și eram amorțiți de orele lungi în care 
stătusem nemișcați în scaune. În noapte se auzea 
murmurul mării șoptind poveștile ei țărmului. Marea 
care știa multe, știa totul și nici măcar nu avea nevoie 
să cunoască Pamukkale. 
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     Adrian RACARU             
 

N-o fi păcat  
 

Nu-mi place poezia hârjonită-n rimă 
Dar ce să-i faci dacă mă place 
Așa că adu-o Doamne încoace  
Și jur că n-o să fie crimă  
 

Dar trebuie să-i spui din start 
Că sunt căpos și trist stângaci 
O s-o dezbrac dac-o îmbraci  
Să nu s-ascundă sub brocart  
 
 

Nu sânt străin 
 

Cu florile nu sunt străin 
Le port aromele-n gând 
Și  împăcarea-i pe deplin 
Că ele știu că nu le vând 
 

Cu muntele nu sunt străin 
Pe polițe vibram strigând  
Eram peste abisuri crin 
Că el mă știe vrând-nevrând  
 

Cu stelele nu sunt străin 
Le culegeam căzute-n vânt 
În traista mea de pelerin 
Că ele știu de sânt nu sânt   
  
 

Nu știam  
                           

Nu știam că iarna are insomnie 
Rochii de mireasă din senin aruncă 
Scumpele tiare flori de cununie  
Și beteala–n care vântului se încurcă  
Iar prin înstelate albii de ninsoare 
Visul trage sănii către derdelușuri 
Sunt în somn copiii ageri pe cărare 
Îngerii îi poartă spre urcușuri 
Nu închide nimeni jocul în uitare  
Nici trăiri și vremuri în culcușuri  
 
 

Eu cu fântâna  
 

Eu cu fântâna nu-s străin 
Că apa nu se dă de-a gata 
Furam din ceruri cu găleata 
Eu din izvor ea din destin 
 

Păstrez secretul de la tata 
C-avem un vis la fel de plin 
Eu cu fântâna nu-s străin 
Că apa nu se dă de-a gata 
 

 
Dădeam zăpada cu lopata 
Da vara-n secetă ce chin 
Cum scârțăia uscată roata 
Că apa nu se dă de-a gata 
Eu cu fântâna nu-s străin 
 
 
Un munte rătăcit  
 

E-un  munte ce-a rămas pe jos 
Cometa, nu-i o stea cu coadă 
Și nimeni n-ar dori să cadă 
Dezastrul întâmplări-i spăimos  
 

E-o fudulie în trufie fardă  
Să ne holbăm la ce-i frumos 
E-un munte ce-a rămas pe jos  
Cometa, nu-i o stea cu coadă 
 

Ea a trecut doar să ne vadă  
Pe astronom ca să-l descos 
M-ași repezi la el la sfadă  
Cometa nu-i o stea cu coadă 
E-un munte ce-a rămas pe jos 
 
 
Nu-i de citit  
 

O piatră sunt în guma vieții 
S -a încordat destinul la chitit 
A fost bătaia pusă m-am sucit   
A spart un blid și canavaua feții 
 

Când nelumească taina m-a trântit 
Ningea grozav spuneau drumeții 
O piatră sunt în guma vieții 
S -a încordat destinul la chitit 
 

M-au încifrat m-au încâlcit 
O foaie am nu tomuri ca poeții 
Da cum-îi scris nu-i de citit 
S -a încordat destinul la chitit 
O piatră sunt în guma vieții 
 
 
Un tren zurliu  
 

Ca o vită scoasă din cireadă  
Boncăie hidos o locomotivă 
Cerul pune stele pe colivă  
Luna somnambula o să cadă 
  

Și în zbor o bufnița activă 
Se rotește namila să vadă 
Ca o vită scoasă din cireadă  
Boncăie hidos o locomotivă 
 

Un șofer aruncă-o invectivă 
E la barieră cap de coadă  
Nu atinge umbra colectivă  
Boncăie hidos o locomotivă 
Ca o vită scoasă din cireadă  
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31.  „Când tu te vei hrăni, un singur pom să-l 
ocoleşti 
32.  Altfel, tu vei muri, nemaifiind ceea ce eşti”,  
 

33.  Aşa îi zise Domnul şi-n sine a mai zis:  
34.  „Să-i dăm însoţitoare, precum îi este scris”.  
 

35.  Somn greu aduse Domnul asupra lui Adam 
36.  Şi îi luă o coastă, cum iei din pom un ram 
 

37.  Şi îi făcu fiinţă ca chip asemănat 
38.  Să-l însoţească veşnic pe drum neprihănit.  
 

39.  Estimp, Adam călătorise rememorând într-o 
secundă 
40.  Ceea ce tatăl său zidise, nevrând nimic să-i 
ascundă.  
 

41.  Putere îi dăduse, fiinţe vii să le numească,  
42.  Să poată fi recunoscut şi să le recunoască.  
 

43.  Uimit văzu Adam, trezit din reverie,  
44.  Că Domnul îi aduce de mână o soţie.  
 

45.  Era întruchipare, cu el se-asemăna,  
46.  Schimbarea ce simţise, nu îl mai înşela:  
 

47.  „Aceasta-i os şi carne din întruparea mea,  
48.  Se va numi femeie, unit voi fi cu ea”. 
 

49.  Cei doi copii edenici veşminte nu purtau,  
50.  Era ceva firesc şi nu se ruşinau.  
 
51.  În goliciune, ca expresie, vedem doar o idee,  
52.  El însuşi ca bărbat, ea însăşi ca femeie.  
 

53.  Ceea ce-i gol, Edenul cu alt ochi îl cunoaşte,  
54.  E forma ideală din care totul naşte.   

   

 

        Aurel SCARLAT  
 

FACEREA 

 
Întâia carte a lui Moise  
Cărțile 1-2 

 
1.  Când așeză Tatăl ceresc astrele în sistem,  
2.  Să își urmeze drumul după un scop suprem,  
 
3.  El folosi un număr, multiplicat în numeri 
4.  Pe care, socotindu-i, abia îi duci pe umeri.  
 
5.  Va fi fost cifra zero, cu sensul absolut,  
6.  Făcând astfel Pământul din apă, foc şi lut. 
 
7.  Doar şase zile trebuiră marelui Ziditor 
8.  Prin timpuri să le treacă, văzând efectul lor;  
 
9.  Apoi se odihni şi mulţumirea lui cea mare 
10.  Era mărturisită de aştrii în mişcare. 
 
11.  Şi om şi animale, pe toate le sfinţi 
12.  Precum făcu la urmă şi cu a şaptea zi.  
 
13.  Întreg sistemul mişcă, neobosit ceasornic,  
14.  Nimic nu îl sporeşte, însă mereu e spornic.  
 
15.  Precum din Tatăl, Duhul Sfânt şi Fiul au purces 
16.  Treime existentă din care ne-am ales,  
 
17.  Tot ce ne înconjoară şi e transcris în cărţi 
18.  Păstrează aprioric treimicele părţi.  
 
19.  Din lut ne-a făcut tatăl, având asemănare,  
20.  Ne-a structurat organic şi-apoi ne-a dat suflare 
 
21.  Trimiţând Duhul Sfânt, ceresc ambasador,  
22.  Să ne vestească Fiul ca semn mântuitor.  
 
23.  Cum e oglinda apei, perpetuă chemare,  
24.  Omul, ca existenţă, asemenea apare.  
 
25.  Necunoscând păcatul, avea chipul senin 
26.  Lumina-ncununându-l cu harul ei divin.  
 
27.  Din dragoste, pentru Adam, Tatăl zidi grădină 
28.  Într-un Eden răsăritean, fără-ntreruperi de lumină.  
 
29.  Fiul făcut îl asculta, se-mpărtăşea prin muncă 
30.  Iar vorba Tatălui era povaţă şi poruncă.  
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     Alexandru COCETOV 

 

AUGUSTIN: ÎNCEPUTUL ȘI FINALUL 
Școala doctorală interdisciplinară,  
Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

 
INTRODUCERE: Tânărul Augustin a căutat raţiunea, 

prestigiul şi plăcerea cu o energie formidabilă şi cu o 
concentrare foarte precisă, dar nu a reuşit să îşi găsească 
pacea sau împlinirea. Dar atunci când şi-a urmat raţiunea 
la poarta credinţei, când s-a smerit în faţa lui Dumnezeu şi 
când s-a abandonat lui Cristos, atunci a înţeles de către 
Cine şi pentru Cine a fost creat. Gilson scria: „În esenţa sa, 
credinţa augustiniană reprezintă atât adeziunea minţii la 
adevărul supranatural cât şi abandonarea smerită a omului 
întreg în faţa harului lui Cristos” (Filozofia creştină 31). 
Studiul este limitat în primul rând de perioada vieții și 
activității a lui Augustin și a celor fapte, momente, locuri, 
personaje trăite în perioada respectivă. Mai adăugăm că 
cercetarea s-a desfășurat în mare parte din perspectiva 
teologică, mai puțin ținând cont și de alte elemente, cum ar 
fi: culturale și sociale. 

Metodologia folosită în această lucrare are la bază 
rspunsul la întrebările ce: ce studiem?  

Viața lui Augustin în relație cu Scriptura. De ce o stu-
diem? Pentru că vrem să observăm cum a lucrat și 
transformat Scriptura viața lui și deciziile, lucrurile, faptele 
care l-au provocat să facă aceste lucruri. Și cum studiem? 
Folosind materialele, articolele, scrierile lui Augustin, folo-
site în acest eseu ca sursă primară: “Confesiunile”, “Filo-
zofia creştină”, “Augustin, un amator ...” de Marius david 
Cruceru, dar și sursele secundare, cum ar fi “Conceptul de 
Dumnezeu in Confesiunile sfantului Augustin” de Ionut 
Lucac, “Saint Augustin et la fin de la culture antique” de H. 
Marrou (traduceri în română), “The Oxford Dictionary of the 
Christian Church” de Frank L Cross și Elizabeth Living-
stone, și alte surse regăsite online. 

augustin: începutul “Rațiunea este văzul minții, 
datorită căruia ea percepe adevărul prin sine, fără 
mijlocirea trupu-lui” 

Augustin 
VIAȚA ȘI OPERA LUI AUGUSTIN 
Cine îl are pe Dumnezeu, acela este fericit. Augustin 
Educația și-a făcut-o în Cartagina. Lectură scrierilor lui 

Cicero l-au determinat să studieze filozofia. În 374, este 
profesor de retorică la Cartagina. Renumele sau crescând, 
Sfântul Augustin este autorul unei opere impresionante. În 
perioada 426-427, inventaria în “Retractationes” 93 de 
titluri cu 232 de cărți, o bogată corespondență, numeroase 
predici, dialoguri de inspirație filozofică ”De ordine” (“Des-
pre ordinea în succesiune”), “Contra Academicos” (“Împo-
triva filozofilor academici”),” De vită beată“ (“Despre viață 
fericită”) în care se dezbat cele trei părți ale filozofiei antice  
 

 

(fizică, logică și  orală), “Sololoquia” (găsirea unei fun-
damentări raționale, filozofice creștinismului, scrieri 
polemice împotriva diverselor curente eretice religi-
oase (manheism, donatism, arianism), lucrări de exe-
geză a doctrinei creștine, tratate de teologie dogma-
tica (“De fide et symbolo”- Despre credință și simbol, 
“De trinitate”- Despre Sfânta Treime, “De doctrina 
cristiana”-Despre doctrina creștină). Doctrina despre 
păcatul originar, harul dumnezeiesc și predestinatie 
au fost teme pe care le-a tratat în mod special. 

De o deosebită importantă este lucrarea “Confe-
siuni” în care pe parcursul a 13 cărți, Augustin descrie 
frământările conștiinței sale pe drumul parcurs până a 
deveni creștin. În această scriere discuta de ase-
menea despre timp și despre existența răului pe 
lume.În cele 22 de cărți ale operei “Cetatea divină” 
(“De civită Dei”), Augustin da o replică literaturii pă-
gâne, care acuză nouă religie, creștinismul, de prăbu-
șirea Imperiului Român.  

Folosind datele istorice, Augustin își susține teza 
să despre existeta concomitentă a două categorii 
umane (două cetăți): una, a celor care sub influență 
ideilor păgâne nu urmăresc decât obținerea de bunuri 
pământești și a două, a celor care iubitori de Dum-
nezeu se alătură bisericii, unde sunt pregătiți pentru 
viață viitoare. 

Trăsătură esențială a lucrărilor lui Augustin este 
raportul dintre credință și rațiune. Deși profound 
credincios, credință este premiza filozofiei creștine, el 
consideră că rațiunea trebuie să consolideze credință 
și să o facă inteligibilă: “Înțelegerea este răsplată 
credinței. Deci nu încercați să înțelegeți pentru a 
crede, ci să să credeți pentru a putea înțelege”. 

 
 AUGUSTIN ȘI DUMNEZEU 
Augustin îsi începe monumentala opera cu vor-

bele Ps 144, 3; 144, 5, invocându-l pe Dumnezeu si 
cerându-i parca lumina necesara pentru a putea da 
marturie despre adevar. De altfel citarea psalmilor si 
a cartilor biblice este un procedeu care se mentine pe 
tot parcursul operei sale. Augustin recunoaste ca 
omul este doar o particica a creatiei divine, însa îl 
proiecteaza într-un plan maret: „Ne-ai zidit pe noi 
pentru tine si nelinistita este inima noastra, pâna se 
va odihni întru tine.”

1
 

Augustin susține că omul nu este pur încă de la 
naștere iar singurul lucru care împiedica pe prunci sa 
pacatuiasca este lipsa lor putere. Augustin recu-
noaște că „am alergat departe de ține și am rătăcit, o, 
Dumnezeule al meu, mult prea lăturalnic am mers de 
la statornicia ta în tinerețea mea și pe mine însumi m-
am făcut loc al puștiului.”

2
 

Este relevant pentru convertirea lui Augustin gla-
sul care l-a inspirat și l-a împins să citească frag-
mentul: „Nu în ospețe și în beții, nu în desfrânari și în 
fapte de rușine, nu în ceartă și în pizma; ci îmbracati-
va în Domnul Isus Cristos și grijă față de trup să nu o 
faceți spre pofte.” (Rom 13, 13-14). 

Iar în final, Viziunea înaltă a lui Augustin despre 
raţiune se baza pe credinţa lui că Dumnezeu este 
autorul întregului adevăr şi al raţiunii. Dumnezeul-Om 
întrupat, a doua persoană a Treimii, face apel la  

 

(continuare în pag. 40) 
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(urmare din pag. 39) 
 

raţiunea omului şi îl invită să caute mai adânc, să reflec-
teze mai profund, şi să fie mult mai însetat de „Adevărul 
etern”: „De ce este aşa, te întreb pe tine, o Doamne, 
Dumnezeul meu? Pot să văd aceasta după un model, dar 
nu ştiu cum să o exprim, decât dacă spun că tot ceea ce 
începe să existe, iar apoi încetează să mai existe, începe 
şi încetează atunci când în raţiunea Ta eternă este 
cunoscut faptul că trebuie să înceapă sau să înceteze – 
în raţiunea Ta eternă în care nimic nu începe şi nimic nu 
încetează. Şi acesta este Cuvântul Tău, care este de 
asemenea ‘Începutul’, pentru că ni se şi adresează nouă. 
Astfel, în Evanghelii, El a vorbit prin trup, şi Cuvântul 
răsuna în urechile exterioare ale oamenilor pentru a putea 
fi crezut şi căutat în interior, şi pentru a putea fi găsit în 
Adevărul etern, în care bunul şi unicul Învăţător îi învaţă 
pe toţi discipolii Săi. Acolo, Doamne, îţi aud eu glasul, 
glasul cuiva care vorbeşte cu mine, pentru că Cel care ne 

învaţă ne şi vorbeşte”(Confesiuni 11,8).augustin: finalul 
 

CONCEPȚIILE SFÂNTULUI AUGUSTIN 
Concepția sa filozofică, în care a adoptat idei platonice 

și neo-platonice pe care le-a adaptat structurii sale 
spirituale, a fost pusă în slujba teologiei. Pentru Augustin, 
Dumnezeu este centrul existenței. Tot la acestă parte, 
Concepția sa teocentrică este extinsă și asupra înțelegerii 
naturii umane. Ființă umană este deosebit de complexă, 
viață sa morală poate fi inluențată de filozofie în sensul 
asigurării fericirii în care Dumnezeu a creat omenirea.

3
 

Mistica augustiniană este pronunţat intelectual-filo-
sofică: „Ca atare, el nu se mulţumeşte să afle adevărul: 
pe măsură ce-l cunoaşte, caută să se şi bucure de el; 
printr-un efort zilnic de meditaţie, el se străduieşte să se 
înalţe la contemplarea lui Dumnezeu. Nu-i nevoie aici să 
analizez meditaţia augustiniană, metoda ei, natura ei 
profundă; să arăt cum, filosofică prin demersul ei, se 
revarsă, când ajunge în punctul culminant, pe un plan mai 
vast, care de bună seamă trebuie numit mistic, chiar dacă 
e vorba de o mistică ce rămâne pronunţat intelectuală.”

4
 

Interesantă este și concepția lui Augustin referitoare la 
existența răului în lume. Răul nu poate fi atribuit lui Dum-
nezeu care este ceatorul a tot ceea ce există. Răul este o 
deficiență a existenței depline. După Augustin, el a apărut 
că urmare a voinței libere a omului de a alege între “iu-
biri”.

5
 În acest mod explică Augustin păcatul strămoșesc. 

Adam a păcătuit prin alegere, iar omenirea purtând po-
vara acestui păcat a cerut mijlocirea lui Hristos pentru 
salvarea ei. Acordând un rol important sacrificiului lui Hris-
tos pentru omenire, concepția lui Augustin poate fi consi-
derată Christocentrica sau o îmbinare între Christo-
centrism și Teocentrism. De aici și controversele existente 
în studiile multor autori contemporani al căror obiect de 
studiu este viață și opera lui Augustin. 

Importantă pentru dezvoltarea gândirii filozofice este și 
concepția lui Augustin referitoare la natură timpului. 
Încercând să explice măsurarea timpului el își da seama 
că ajunge la un paradox. Timpul trecut nu poate fi măsu-
rat pentru că nu mai există, cel viitor pentru că nu a venit, 
iar cel prezent devine trecut de îndată ce începe să 
existe. De aceea el concepe timpul că o extensie: ceea ce 
măsurăm sunt impresiile și amintirile rămase în mintea 
omului. Timpul trecut este lung sau scurt după cum 
amitirea noastră în prezent este mai lungă sau mai scurtă.  

A vorbi despre viitor înseamnă a ne referi la așteptările 
 

 

noastre mintale. 
Augustin dinstinge între natură entităților nera-

ționale (care își realizează înclinațiile firești) și a fiin-
țelor raționale care au o natură duală: posedă și încli-
nații firești dar și capacitatea de a decide care din 
acestea să fie urmate și care să fie stăpânite. Impul-
surile umane, denumite de Augustin “iubiri” îndeam-
nă omul și la acțiuni dar și la pasiuni pe care trebuie 
să le aleagă în mod liber, să le aprecieze și să le or-
doneze după valoarea lor adevărată.  

Înțelegerea acestor valori adevărate se face numai 
când omul ajunge să înțeleagă adevărurile latente în 
mintea proprie și care sunt baza legii lui  Dumnezeu 
care “este transcrisă în sufletul celor înțelepți, în așa 
fel încât ei știu că viețile lor sunt mai bune și mai 
sublime după gradul de perfecțiune a contemplării ei 
de către mințile lor și a păstrării ei în viețile lor”. 
Înțelegerea și aplicarea legii lui Dumnezeu este o cul-
me a înțelepciunii. 

Încercând să găsească explicații la aspectele 
majore ale existenței, prin întreagă să gândire și crea-
ție, Augustin (canonicizat de Biserica catolică) acordă 
în mod rațional lui Dumnezeu un loc central. 

 

INFLUENȚA LUI AUGUSTIN ASUPRA ALTOR OAMENI 
Jean Bethke Elshtain din Augustin și Limitele Poli-

ticii au încercat să-l asocieze pe Augustin cu Arendt 
în conceptul lor de rău: "Augustin nu a văzut răul ca 
fiind glamor de demonic, ci mai degrabă ca absența 
binelui, ceva ce în mod paradoxal nu este nimic. chiar 
și răul extrem care a produs Holocaustul ca fiind doar 
banal (în Eichmann în Ierusalim)".

6
 

Moștenirea filosofică a lui Augustin continuă să 
influențeze teoria critică contemporană prin contribuți-
ile și moștenitorii acestor figuri din secolul al XX-lea. 
Văzute dintr-o perspectivă istorică, există trei pers-
pective principale asupra gândirii politice a lui Au-
gustin: în primul rând, Augustinianismul politic; a doua 
teologie politică augustiniană; și a treia, teoria politică 
augustiniană.

7
 

Thomas Aquinas a fost puternic influențat de Au-
gustin. Pe tema păcatului original, Aquinas a propus o 
viziune mai optimistă asupra omului decât aceea a lui 
Augustin, prin faptul că concepția sa lasă la rațiunea, 
voința și pasiunile omului căzut puterile lor naturale 
chiar și după cădere, fără "daruri supranaturale"

8
. În 

timpul scrierilor sale prelagice, Augustin a învățat că 
vinovăția lui Adam, așa cum a transmis descenden-
ților săi mult mai greu, deși nu distruge, libertatea 
voinței lor, reformatorii protestanți Martin Luther și 
Ioan Calvin au afirmat că Păcatul original a distrus 
complet libertatea a se vedea depravarea totală).

9
  

Potrivit lui Leo Ruickbie, argumentele lui Augustin 
împotriva magiei, diferențiindu-l de miracol, au fost 
cruciale în lupta Bisericii timpurii împotriva păgâ-
nismului și au devenit o teză centrală în denunțarea 
ulterioară a vrăjitoarelor și vrăjitoriilor. Potrivit profe-
sorului Deepak Lal, viziunea lui Augustin asupra ora-
șului ceresc a influențat proiectele și tradițiile seculare 
ale iluminismului, marxismului, freudianismului și eco-
fundamentalismului

10
. Filozofii postmarchici, Antonio 

Negri și Michael Hardt, se bazează în mare măsură 
pe gândirea lui Augustin, în special "Orașul lui Dum- 

(continuare în pag. 41) 

 
 



    Boem@  (118) 12/2018 41 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
3
 Diane Collinson, “Mic Dictionar al Filozofiei Occi-

dentale”, Bucuresti, Editura Nemira, 1995, 39-42. 

   
4
 H. Marrou, “Saint Augustin et la fin de la culture 

antique”, Paris, De Boccard, 1958, 143. 
   5

 Horia Matei, “Civilizația Lumii Antice”, București, 

Editura Eminescu, 1983, 96-97. 
   6

 Tinder, Glenn; Elshtain, Jean Bethke (1997). "Augus-

tine and the Limits of Politics, by Jean Bethke Elshtain". 

American Political Science Review, 432–433. 
   7

 Woo, B. Hoon (2015). "Pilgrim's Progress in Society –

Augustine's Political Thought in The City of God". Poli-

tical Theology, 421–441 
   8

 Frank L Cross and Elizabeth Livingstone, “The Oxford 

Dictionary of the Christian Church”, Oxford: Oxford 

University Press. ISBN 0-19-280290-9, 1203. 

   
9
 Cross, Frank L. and Elizabeth Livingstone, “Morality 

and Capitalism: Learning from the Past”, The Oxford 

Dictionary of the Christian Church, Oxford: Oxford 

University Press. ISBN 0-19-280290-9, 1200-1204. 
   10

 Cross, Frank L. and Elizabeth Livingstone, “Morality 

and Capitalism: Learning from the Past”, The Oxford 

Dictionary of the Christian Church, Oxford: Oxford 

University Press. ISBN 0-19-280290-9, 1205-1207. 
   11

 E. Munteanu, “On the Object-Language / Metalan-

guage Distinction in Saint Augustine's Works”, De Dia-

lectica and de Magistro, Humanitas, București, 65. 
 

BIBLIOGRAFIE 

Glenn Tinder and Jean Bethke Elshtain. Augustine and the Limits of 

Politics, by Jean Bethke Elshtain. Ame-rican Political Science Review, 
1997. 

B. Hoon Woo. Political Theology. Kosin Univer-sity, Busan, South 

Korea, 2005. 
Confesiuni Cross, Frank L. and Livingstone, Eli-zabeth. The Oxford 

Dictionary of the Christian Church, Oxford: Oxford University Press. 

ISBN 0-19-280290-9, 1205-1207. 
Cruceru, Marius David. Augustin, un amator… Casa Cărții de 

Știință. Cluj-Napoca, 2006. 

Diane Collinson. Mic Dicționar al Filozofiei Occi-dentale. 
Bucuresti, Editura Nemira, 1995. 

H. Marrou. Saint Augustin et la fin de la culture antique. Paris, De 

Boccard, 1958. 
Matei Horia. Civilizația Lumii Antice. București, Editura Eminescu, 

1983. 

Munteanu, E. De Dialectica and de Magistro. Hu-manitas. 
București, 2003. 

Glenn Tinder and Jean Bethke Elshtain. Augus-tine and the Limits 

of Politics. American Political Sci-ence Review, 1997. 
 

Surse internet: 

Conceptul de Dumnezeu in Confesiunile sfântului Augustin, http: 

//www.versuri-sicreatii.ro/creatii/i /ionut-lucaci-6zuouou/conceptul-de 
dumnezeu-in-confesiunile-sfantuluiaugustin-6zuocnu.html/. 16 febru-

arie, 2018. 

B. Hoon Woo, Pilgrim’s Progress in Society: Au-gustine’s Political  
Thought. http://www.academia.edu/16870779/. 16 februarie, 2018. 

Wikipedia, De doctrina christiana. https://en.wiki pedia.org/ 

wiki/De_doctrina_christiana. 16 febr, 2018 
Wikipedia, Augustine of Hippo. https://en.wikipedia.org/wiki / 

Augustine_of_Hippo#cite_note-178/ 16 februarie, 2018. 

Carl E. Olson, Confesiunile Sf. Augustin şi armonia dintre credinţă 
şi raţiune. http://lumea.catholica.ro/2010/10/confesiunile-sf-augustin-si-

armonia-dintre-credinta-si-ratiune/. 16  februarie 2018. 

Teofan Mada, Biserica în societate, Reflecția te-ologică primară a 
Fericitului Augustin.  

http://teofanmada.ro/publicatii/patristica/fericitul-augustin/reflectia-

teologica-primara-a-fericitului-augustin/#_ftn13/. 16 februarie, 2018. 


 
 

 

 

(urmare din pag. 40) 
 

nezeu", în cartea lor de filosofie politică "Imperiul". 
Augustin a influențat mulți teologi și autori moderni 

precum John Piper. Hannah Arendt, teoretician politic influ-
ent în secolul al XX-lea, și-a scris disertația doctorală în 
filosofie pe Augustine și a continuat să se bazeze pe gân-
direa sa pe tot parcursul carierei. Ludwig Wittgenstein ci-
tează extensiv pe Augustin în Investigații Filosofice pentru 
abordarea limbajului, atât admirabil, cât și ca partener 
sparring pentru a-și dezvolta propriile idei, inclusiv un 
pasaj larg de deschidere al Confesiunilor. Lingviștii con-
temporani au susținut că Augustin a influențat în mod sem-
nificativ gândul lui Ferdinand de Saussure, care nu a "in-
ventat" disciplina modernă de semiotică, ci a construit mai 
degrabă cunoașterea aristoteliană și neoplatonistă din E-
vul Mediu printr-o conexiune augustiniană: constituția teo-
riei semiotice saussuriene, importanța contribuției gândirii 
augustiniene (corelată cu cea stoică) a fost de asemenea 
recunoscută. Saussure nu a făcut altceva decât să refor-
meze o teorie antică în Europa, în conformitate cu exi-
gențele conceptuale moderne.

11
 

 

CONCLUZII/APLICAȚII PRACTICE 
Lucrarea de față nu aduce neapărat noutăți despre 

teologia și confesiunile lui Augustin, ci o latură a fiecărui 
om în parte; zbuciumul acestuia îl poate simți tot cel care 
nu-l cunoaște și-l caută pe Dumnezeu. Același drum îl 
parcurgem fiecare dintre noi, de aceleași întrebari și pro-
bleme ne cramponăm și noi, diferența fiind în interiorizarea 
specifică oricărei persoane și în intensitate simțirii sale. De 
câte ori nu ne-am izbit de întrebari care ne îndepartau de 
adevăratul Dumnezeu, tocmai prin faptul că ținteau spre 
lucruri prea mărețe? Situăm pe Dumnezeu în locuri 
aproape inaccesibile și ne plângem că nu putem ajunge 
pâna la el, când de fapt el este prezent în pură simplitate 
și frumusețe a toată creatură. 

Pentru Augustin Dumnezeu este esență pură, locul din 
care provin toate lucrurile create și existente; care spune 
omului că este cel care este. Pentru el Dumnezeu este 
frumusețe și bunătate absolută care deține viață, existența 
și cunoașterea în accepția cea mai înalta.  

Îndragostitul de Dumnezeu va vedea în orice lucru am-
prenta de neșters a lui Dumnezeu și o va contempla cu 
dragostea a ceva lăsat ca moștenire. Pentru noi Dumne-
zeu este, sau ar trebui să fie ca și pentru Augustin, totul. 

Capitolul unu a reușit să sintetizeze și să supună criticii 
acele aspecte teologice (Augustin și Dumnezeu) și com-
portamentale (viața și opera) ale lui Augustin care au fost 
observate atât de contemporanii lui cât și de preoți, bazate 
în totalitate pe Scritură.  

Capitolul doi a reușit să surprindă acele aspecte ale 
teologiei (concepțiile) care au fost în mare parte tributare 
gândirii lui oamenilor dar și a societății, având o mare 
influență asupra oamenilor de atunci și de acum, care, de 
exemplu, a influențat în mod semnificativ gândul lui 
Ferdinand de Saussure, care nu a "inventat" disciplina 
modernă de semiotică, ci a construit mai degrabă cunoaș-
terea aristoteliană și neoplatonistă din Evul Mediu printr-o 
conexiune augustiniană. Acesta este Augustin. 

 

   1 Ionut Lucac, Conceptul de Dumnezeu in Confesiunile sfantului Au-

gustin. 

   2 Conceptul de Dumnezeu in Confesiunile sfantului Augustin, http:// 
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Ultima lacrimă 
 

Mamă, 
Te-am văzut plângând ultima lacrimă, 
În suflet îți fremăta 
O iubire cu patimă 
Clipele tale zburau, 
Nu puteau fi oprite, 
Te-aș fi ținut aici 
Cu brațe ostenite. 
În tăceri m-ai născut 
Și-n tăceri ai plecat, 
Viața și-a luat alt chip 
De atunci, s-a schimbat 
De atunci, tac mereu, 
Zile trec ca un fum, 
Ultima lacrimă 
Mi-e în suflet și-acum. 
 
 
Dor 
 

Merele au gust de ger, 
Strugurii mustesc tomnatic 
Și, din timpul efemer, 
Plânge câte-un gând noptatic. 
 

Gustul primului sărut, 
Atingerea mâinii tale, 
Primul gând care-a durut 
Stă ascuns între petale. 
 

Curge raza amintirii, 
Timpul nu o poate-opri, 
Taie-adânc în vraja firii 
 

Și visând la alte lumi, 
Alte blânde galaxii 
Ascund tainele iubirii. 

 
 

Plouă 
 

Of, Doamne, plouă ploaia mea 
cu bulbuci, 
cu picături mari 
prin copacii nalți și seculari 
și prin florile de catifea. 
 

Globul pământesc stă în ploaie, 
apele din matcă-și dau ghes, 
plouă pe suflete, 
ape curg șiroaie, 
plouă-n mine și în univers, 
 

Și, iată, plouă ploaia mea, 
din alte lumi mereu vin vești, 
prin curcubee gându-mi zboară, 
cu sufletul plin te chem: unde ești? 
 
 

   

 

 
 

 

 

      Denisa CIACLAN 
 

Alergare de cai 
 

Caii mei de aur zboară peste lume,  
Peste câmpul verde, peste dealuri mii, 
Caii mei sunt liberi, ei ajung la ceruri 
Și înfruntă-n lume crunte vijelii. 
 

I-am privit cum zboară, mi-au intrat în vise, 
Mi-au intrat în suflet ca într-un castel, 
Azi mă mir într-una de-alte lumi promise 
În care prințesa l-a găsit pe el. 
 

Să privim, iubite, visurile-n doi, 
Cum se împlinesc doar în lumea noastră, 
Când afară-i soare, vara e în toi 
Și se-arata caii liberi la fereastră. 
 
 

Oranj 
 

Omul cu cămașă oranj 
trecea printre florile argintii, 
zâmbetul lui aducea soarele, 
luna și stelele  
în palma mea. 
Frunzeze surâdeau 
și totul se învăluia în iubire, 
se colora în oranj 
și roșu 
și albastru melancolic 
iar visele zâmbeau. 
O, dar asta era demult, 
noi am plecat din poveste, 
a rămas doar cerul oranj 
și un cocon de amintire 
unde am închis 
povestea de iubire. 
 
 

Dorință 
 

Voi pleca fără tine-  
Valuri mari mă vor duce în larg, 
Am să înot fără oprire, 
Și voi urca 
Pe cel mai înalt catarg, 
Mă dezbrac de iubire 
Când cel din urmă cântec va suna, 
Voi pleca fără tine 
Spre a-ți reveni 
In ochi, 
In făptură 
Și-n sânge 
Cu toată ființa mea. 
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Editura InfoRapArt, 2018 
 

Petre Manea – Suflet ca o carte 

Editura InfoRapArt, 2018 

   
Tudor Gheorghe Calotescu – O minune 

Editura Skopje, 2018 

Tudor Gheorghe Calotescu – Poeții nu știu să moară 

Editura Grinta, Cluj Napoca, 2017 

Sebastian Golomoz – Buze-n templul dimineții 

Editura Princeps Multimedia, 2018 

                      
Kevin Edelman – Să mori sănătos  

Editura Metamorfosi, 2017 

Petre Rău – Studii matematice  

Editura InfoRapArt, 2018 

Chirică Octavian – Suprapunerea conversiilor la 

predicția seismică semiscurtă, Ed.InfoRapArt, 2018 
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