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și cu paginile pe care 
aproape zilnic 
le mâzgălesc 

cu un vecin paranoic 
care crede că din casa mea 
plouă zilnic  
direct în casa lui 

da, noi tocmai aici 
ne-am găsit noi 
sfârșitul și gloria 

și să vezi ce loc prost 
într-o țară în care corupția 
plantează  
la metru  
europarlamentari  
la bruxelles 

eu, mihail gălățanu, 
mi-am găsit să aștept  
aici  
gloria 
într-o țară de cocalari 
fără creier 
eu însumi cocalar 
printre maneliști 
eu însumi  
manelistul dintâi 

legat de piciorul  
mesei de brad 
cu două pahare de vin  
pe ea 
unul alb și unul roșu 
adică rația mea zilnică 
și, uneori, ochii mei 
plini de lacrimi 

refuzat de toți 
de semidocți 
care conduc docții 

aici, înconjurat 
de năpârci  
și rahați de pisică 
îmi întemeiez eu gloria 
mea cea mică 
(gloria mea 
cea mai mică) 

pe posteritatea indiferentă 
și muribundă 

ca o fostă amică 
ca o fustă amică 

cu ițarii murdari 
și-ncotoșmănat cu o bundă 
aici mi-am întemeiat eu toată gloria 
(marea mea 
glorie) 

o țandră de glorie 
în tundră 


 

 

      Mihail GĂLĂȚANU 
 
AȘTEPTÂND GLORIA 

Și noi tocmai aici  
ne-am găsit  
să așteptăm 
gloria 
(gloriuța)  
în pantaloni scurți 
printre pereții afumați 
câinii morți/îngropați/în curte 

și anume: 
una bucată golden retriever/foarte bătrân 
și un șarpei/ de pripas 
împrumutat din vecini 
și-operat de curând 

și noi tocmai aici  
ne-am pomenit  
să așteptăm 
gloria 
n-am avut un loc mai bun 
cu o pisică neagră 
într-un bikini alb 
pe nume rada 
castrată 
care se cacă împrăștiat 
și pe streșinile balconului 
cu care nici nu mai știu  
ce să fac 

printre babalâci nesimțiți 
care  
refuză să moară 

optzeci plus 
iluștri șefi  
de reviste literare 

trăind dintr-o slujbă  
neînsemnată 

și frecând țiparul 
scriind 
în fiecare zi 
câte-un chiștoc  
de poem 

cu marile edituri ale națiunii 
conduse de mari filozofi 
care se șterg  
bucuroase  
la cur 
cu poemele mele 
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     Constantin OANCĂ 
 

„La  aniversară”  –  15 iunie  2019 
 
          Personalitatea lui Mihai Eminescu impune cel puțin 
două interpretări: una istorică, directă ca pentru orice om 
obișnuit și alta poetico-spirituală ca pentru un creator de 
geniu. Așadar greutatea cade pe poezie, partea de 
nemurire a existenței sale. Și pentru că „iubitorii” marelui 
poet nu i-au înțeles cum se cuvine opera s-a ajuns  la a 
se spune că Eminescu nu e atât de mare, după cum s-a 
tot afirmat, faima lui fiind întreținută mai mult artificial sau 
că opera sa poetică este inferioară celei politice. Trecând 
peste toate acestea doar în treacăt voi spune și eu câteva 
cuvinte privind temele și ideile sale poetice. 
          Tema majoră a întregii lui creații este aceea a 
întrepătrunderii lumilor: relativă și absolută. E suficient, 
pentru aceasta, să cităm ultima strofă din Luceafărul: 
„Trăind în cercul vostru strâmt/ Norocul vă petrece,/ Ci eu 
în lumea mea mă simt/ Nemuritor și rece”. „Cercul strâmt” 
de aici este în Scrisoarea II „lumea comună” – „Iar în 
lumea cea comună a visa e un pericul”. În toată viața lui 
Eminescu s-a confruntat cu gândirea comună  a lumii, 
precum Iisus cu lumea fariseilor. Și toate celelalte teme 
posibile se revendică de la aceasta. Iată timpul și 
eternitatea: „Timpul mort și-ntinde trupul și devine 
veșnicie” (Scrisoarea I); „Anii tăi se par ca clipe, clipe 
dulci se par ca veacuri” (O, rămâi...);  „Numai omu-i 
schimbător/ Pe pământ rătăcitor,/ Iar noi locului ne ținem,/ 
Cum am fost așa rămânem” (Revedere) etc. Apoi natura 
și copilăria sunt modele pentru raiul care începe de pe 
pământ. De multe ori pădurea este personificată, ca 
sugestie pentru unitatea creației, pentru minunea vieții. 
Aparențele și esențele, văzutele și nevăzutele se țes 
firesc în trama cuvintelor sale. În Ce te legeni..., în 
Revedere, în care fiecare dintre noi ne regăsim, se face 
notă distinctă între ceea ce este rămânere în timp și 
părăsirea lui, de aici nota de optimism, motivația pentru 
bucuria universală în fața descoperirii nemuririi noastre. 
Este, dacă vreți, insistența pentru vestea bună că nu noi 
suntem ai timpului, cum pare a fi la prima vedere, ci 
timpul este al nostru.  Adevărul că pe poezie este zidită 
lumea și că omul în intimitatea sa este și poet, altfel și-ar 
rata destinul de ființă nemuritoare, îl găsim în poezia 
Numai poetul: „Lumea toată-i trecătoare./ Oamenii se trec 
și mor... // Numai poetul,/ Ca păsări ce zboară/ Deasupra 
valurilor,/ Trece peste nemărginirea timpului”. De 
asemenea viața și moartea sunt teme ce demonstrează 
cu claritate legătura dintre gândirea eminesciană și 
învățătura lui Iisus din Sfintele Scripturi.  În  Mai am un 
singur dor  două elemente sunt tulburătoare: marea şi  
 

 
 
moartea. Aici lumea este o mare cu două ţărmuri, 
unul pe pământ şi altul în cer, „marginea mării” fiind 
ţărmul ei din cer. Celălalt element este moartea. Ce 
este aceasta, oare, când noi cei de rând simţim fiori 
numai la simpla rostire a acestui cuvânt? Răspunsul 
este deductibil  în versul strigat cu entuziasm  „Nu 
credeam să-nvăţ a muri vreodată!”  al  Odei în 
metru antic. E vorba despre moartea întâi, cea față 
de păcat, absolut necesară pentru a se naşte în noi 
un om nou, cel care să ne conducă la viața 
adevărată. Este exact soarta bobului de grâu care 
aruncat în brazdă  nu poate aduce însutită roadă  
până nu moare mai întâi.  
          Să amintim și de importanța pe care poetul o 
atribuia limbajului (poetic). În Criticilor mei întâlnim 
atât „cuvinte goale ce din coadă au să  sune” cât și 
„cuvântul ce exprimă adevărul”. Este aici sugestia 
pentru nevoia înnoirii limbajului poetic,  altfel ne 
paște pericolul instalării limbii de lemn și la nivelul 
poeziei. 
          Eminescu s-a născut plecând. 
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și depărtările se vedeau mai limpede decât corăbiile la 
mare distanță pe ape, Biserica se împotrivea să ac-
cepte adevărul. 

Maestrul mă rugase de multă vreme să-l ajut în cer-
cetările lui pe cer. Așa încât, de multe ori eram nevoit 
să abandonez grijile legate de bibliotecă și să urc în 
observatorul instalat în turnul casei, invitat mai ales 
atunci când profesorul, obosit poate peste măsură sau 
preocupat să noteze urgent ceva în cărțile lui, mă pu-
nea pe mine să-i continui cercetările de acolo de unde 
le părăsea și să urmăresc, cu migală și multă atenție, 
din toate părțile, bolta cerească și toate mărgelele ei 
mișcătoare. 

Asta aveam în plan și pentru azi. După ce-mi voi 
lua micul dejun și-mi voi bea ceaiul de dimineață, voi 
urca în turn să supraveghez porțiunea de cer de unde 
Jupiter își face prezența. Așa cum am spus, cu o seară 
înainte mi s-a părut că văzusem ceea ce Maestrul pre-
văzuse deja: mai există un satelit care s-ar părea că își 
are umbletul în jurul acestui imens și legendar astru. 

Fiind deja pregătită de către servitori, am servit re-
pede masa, împreună cu Luca, majordomul casei, 
imediat după ce am coborât în sala de mese, un salon 
imens, luminat prin vitralii şi cu pereţii acoperiţi de fres-
ce, cu multe lumânări al căror fum parfumat se ridica 
precum un stâlp până la bolta arcuită a încăperii. Luca, 
fost erou în Războiul de Succesiune al Mantovei 
(1628-1631), purta în fiecare zi în piept distincția primi-
tă atunci pentru fapte de bravură. Maestrul l-a îndrăgit 
de cum l-a cunoscut și i-a acordat toată încrederea, 
punându-i întreaga gospodărie la dispoziție. Și nu era 
nimic să miște în casa asta imensă fără ca Luca să nu 
știe sau să nu fie înștiințat. Așa încât, ca de obicei, i-
am comunicat ce intenții am în această zi, fără însă să-
i mai relatez despre așteptările mele în legătură cu 
astrul acela care încerca să ne mai dezvăluie o taină, 
nici nu cred că ar fi înțeles el tot ce i-aș fi putut spune. 

Sunt surprins însă că în dimineața asta, în încăpe-
rea imensă în care altădată mă întâlneam cu Maestrul 
să-i raportez despre cum îmi făcusem sarcinile cu o zi 
înainte, acum nu mai apare tocmai cel pe care aș fi 
vrut neapărat să-l văd și să-i spun despre “micuța” 
mea descoperire cu o seară înainte. Cât de mult l-ar fi 
bucurat această veste! Știu asta, pentru că blândețea 
lui era întotdeauna însoțită de o sinceritate debor-
dantă, bucurându-se ca un copil de tot ceea ce mintea 
sa născocea bun pentru omenire. Azi, ca și ieri și ca 
de o vreme încoace neașteptat de lungă, Maestrul însă 
lipsea de lângă noi și casa lui, chiar dacă plină de 
servitori și de tot felul de trebuincioși unei astfel de 
gospodării, acum părea pustie. 

Stau un timp la palavre cu Luca. Discutăm în spe-
cial despre lipsa stăpânului și despre ce se mai aude 
prin târg cu privire la povestea asta cu Inchiziția care 
pare să nu se mai sfârșească niciodată. Aflu de la el, 
pentru că, trebuie să recunosc, Luca ieșea mai des din 
casă decât noi ceilalți, despre tot felul de arestări care 
se mai făcuseră prin oraș, despre abuzuri abomi-nabile 
și pedepse incredibile, despre supunerea la posturi 
îndelungate, participarea silită la opere de binefacere, 
la zidirea unei biserici sau pelerinaje la locurile sfinte, 
participarea la celebrări liturgice stând desculț și cu o  

(continuare în pag. 6) 

 

 

     Denisa LEPĂDATU 
 

ZIUA ÎN CARE AM SPERAT TOTUL 

 
Mă numesc Lorenzo Monteforte și locuiesc a-proape 

de piața centrală din Padua, pe o stradă îngustă, într-un 
pavilion situat în curtea casei lui Galileo Galilei. Nici nu-
mi mai amintesc de câți ani mă ocup de biblioteca Maes-
trului, stăpânul cu care de multă vreme împart ceasuri 
bune și rele. 

De la fereastra îngustă de deasupra patului meu mă 
trezesc în fiecare dimineață cu ochii îndreptați, chiar și 
fără voie, spre zidurile gigantice ale fortăreţei, profi-
lându-se în zare precum un contur neregulat și sinistru. 
În dimineața aceasta, însă, totul mi se pare cu mult mai 
straniu, de îndată ce-mi aduc aminte că stăpânul meu 
lipsește, e plecat departe, nu într-o călătorie de afaceri 
cu oglinzile lui fabuloase sau cu alte năstrușnicii invent-
tate de el, pe care să le prezinte în fața dogilor venețieni 
sau a altor personalități, și nici pentru vreo conferință pe 
care să o susțină undeva pe la universitate din orașul 
nostru sau din altele din împrejurimi, ci chemat de ur-
gență tocmai la Roma, să dea socoteală pentru “ereziile” 
lui. A fost chemat să “abjure, să blesteme și să deteste” 
propriile sale afirmații catalogate drept eretice, anume că 
Pământul se învârte în jurul Soarelui și nu invers. Unde 
mai pui că deja se zvonește cum că savantul va fi în cu-
rând condamnat de crudul tribunal la închisoare pe viață.  

În sinea mea, tot mai nădăjduiesc că papa Urban al 
VIII-lea nu-l va lăsa pradă inchizitorilor pe savantul pe 
care de altfel îl admira sincer și pe care-l determinase 
să-i dedice o bună parte din lucrările sale ingenioase. 

Și mai purtam în inima mea încă o speranță, care îmi 
alunecase printre degete până atunci, dar care, în noap-
tea trecută, mi s-a arătat în toată splendoarea ei: prin 
luneta Maestrului văzusem dovada pe care o aștepta și 
el, marele magistru, dar o așteptam și eu de mai multă 
vreme nădăjduind că se va opri o dată pentru totdeauna 
prigoana împotriva unui mare om care nu făcea decât să 
arate lumii adevărata ei față. Deja profesorul își anunțase 
colegii și o bună parte dintre detractorii lui, de la tribuna 
universității, că Jupiter mai are încă un satelit, al patru-
lea, dar nimeni nu-l văzuse până atunci și nimeni nu 
accepta asta, nici măcar în cele mai frumoase vise. Lu-
mea socotea că toate erau niște erezii, mai ales că, nu 
mai departe de câteva zeci de ani în urmă, marele sa-
vant Nicolaus Copernic - care studiase la universitatea 
din orașul nostru și care apoi se opusese doctrinei ofi-
ciale a înaltului cler, fusese ars pe rug pentru nesăbuința 
sa de a contrazice Biserica. După Inchiziție - cea care 
pretinde că se ocupă de salvarea sufletului acuzaților - 
nu putea fi nimeni Dumnezeu să vadă ceva care cu 
ochiul liber nu se poate vedea și chiar dacă Maestrul pu-
sese la dispoziție oglinzile lui fermecate prin care cerul 
 



Boem@  (125) 7/2019 6 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 5) 
 

lumânare aprinsă în mână într-un colț al bisericii, pur-
tarea unor semne distinctive cusute pe haine ori a unor 
veșminte de culoare specială, amenzi și confiscări de bu-
nuri, interdicții de tot felul, închisoare pe timp determinat 
sau pe viață, inclusiv condamnarea la moarte. 

Ies aproape răvășit printr-o cameră cu puţin mai mică 
decât sala de mese, cu mobilier auster şi pereţi ce-nuşii, 
afumaţi pe la colţuri pe lumânările mereu aprinse, trec 
apoi și prin biblioteca imensă a casei și-mi iau cu mine 
volumul lui Copernic, "De Revolutionibus Orbium Coe-
lestium", apoi, cu el sub braț, mă îndrept spre scările 
înaltului turn.  

De la ferestrele din jurul balustradei am timp să arunc 
un ochi înspre piața centrală care se întinde în fața casei 
și să văd grupul acela de călugări-soldați îmbrăcaţi în 
rase scurte şi încălţaţi cu sandale, purtând bărbi lungi şi 
părul împletit în cozi. Aerul lor medieval este estompat 
însă de săbiile lungi care le atârnă ostentativ la şold și 
care se ating uneori zgomotos de pietrele desprinse din 
pavajul străzii înguste. De multă vreme supraveghează 
poarta noastră, explicându-ne că ne păzesc casa, dar 
noi știm cu toții că sunt puși acolo de Abatele Giulio să 
urmărească pas cu pas cine intră și cine iese din casa lui 
Galileo Galilei, doar, doar de-or mai găsi vreo pricină de 
care să-l învinuiască pe Maestrul nostru. Am puterea să 
le și zâmbesc, privind cum aţintesc spre mine un fel de 
halebarde şi totodată să adresez un gând de admiraţie 
celui care a inventat uniforma călugărilor în aşa fel încât 
să le confere un aer monahal, dar, sub mantia credinței 
să-și poate permite tot felul de violențe și atrocități cu 
care să-și arate și să-și apere supremația.  

Afară soarele se ridicase pe cerul senin și anunța o zi 
strălucitoare. Dar Padua mi se pare că rămâne îngheţa-
tă, rece, căci preoţii domnesc pe pământ. Totuşi, prin fa-
ţa porţii mari a casei, pe piatra răcoroasă a trotuarelor, 
trec și oamenii din popor, părând mai degrabă curioşi de-
cât purtând cu ei grija vreunei preocupări. Desculţi, în 
zdrenţe, cu bonete frigiene soioase pe cap, ei contemplă 
cu o admiraţie plină de respect, un grup de tineri seniori 
care, strânşi în piaţă, fac paradă, discută gălăgioşi, râd 
în hohote şi aruncă câte o privire dispreţuitoare mulţimii 
care de departe îi invidiază. 

Îmi văd de drumul meu și ajung în turn. După ce mai 
întâi îmi reiau notițele și verific că tot ceea ce “văzusem” 
cu o seară înainte prin telescopul acela minunat nu era o 
iluzie și după ce, în mod conștiincios, îmi fac adnotările 
în jurnalul mare al observațiilor în care savantul mă sfă-
tuise să înregistrez permanent tot ceea ce era important, 
numai bine că aproape se înserează, așa că e timpul să 
deschid instalația și să pun toate instrumentele pe obser-
vare directă. Aştept, ca de obicei, mai bine de jumătate 
de oră până ce toate lentilele se deschid și sunt îndrep-
tate spre boltă, timp suficient să realizez că mişcările ste-
lare sunt cumva studiate și prin tot felul de instalaţii mai 
mici disimulate prin pereţii și pe acoperișul turnului. Nici-
odată nu bănuisem că întregul sistem de observare 
putea fi atât de complex, dar personalitatea profesorului 
matematician, fizician, filosof și astronom își punea ade-
sea amprenta și în domeniul tehnic, pentru că doar min-
tea lui concepuse totul și, din câte știu, nicăieri în lume 
nu mai exista un astfel de observator stelar.  

Sunt obişnuit să lucrez cu aparatele astea. Ba în ulti- 

 

ma vreme sunt chiar convins că asta ştiu cel mai bine, 
că asta fusese lecţia supremă pe care am deprins-o în 
anii petrecuți lângă Maestru. Urmăresc cerul prin len-
tilele acestea groase și voluminoase, cunosc bine 
mersul aștrilor și orice abatere sunt nevoit să o iau în 
seamă și să o observ mai atent, să-i apreciez dimen-
siunile, luminozitatea, traiectoria mișcării, culorile sub 
care se distinge obiectul în raport cu alți aștri apropiați 
și multe altele. 

Când și când mă odihnesc pe patul modest din 
încăperea îngustă și încerc din răsputeri să nu mă las 
dominat de oboseală sau de vreun sentiment de 
îndoială. Am alături și câteva cărți de rugăciune prin 
care mai frunzăresc și din care mai scap și cu glas 
tare câte o implorare adresată celui Atotputernic. Mă 
rog întotdeauna, din obişnuinţă, pentru ca slava divi-
nității să mă ajute să-mi ating țelul, ştiu însă bine că și 
stăpânul meu împlinește acest ritual. 

Abia începe a doua noapte de fugă după o stea, 
stea care nu era nici prea luminoasă, nici prea mare, 
dar era foarte importantă dacă cumva s-ar fi adeverit 
că a intrat în viața mea. Desigur, unii dintre călugării 
augustinieni pe care i-aș fi consultat a doua zi cred că 
m-ar fi crezut, ar fi venit și ei să constate faptul în sine, 
în fața lunetelor și poate m-ar fi pus în legătură cu 
Abatele și m-ar fi sprijinit să depun mărturie la Roma 
în apărarea stăpânului meu.  

Și iată că Cel de Sus îmi ascultă rugăciunea și îmi 
oferă o priveliște splendidă: pe lângă marele astru 
apare dintr-odată și se învârte în jurul lui unul mai mic, 
abia perceptibil prin puternicele lentile ale telescopu-
lui, cel pe care îl “descoperisem” seara trecută, cel ca-
re ar putea să devină mărturia noastră infailibilă în fața 
unei instanțe obscure, care n-ar fi crezut aproape ni-
mic decât dacă ar fi putut vedea “dovada” cu ochiul li-
ber. Încerc din răsputeri să-mi adun ultimul strop de 
concentrare de care sunt în stare. Știu, după sfaturile 
primite, ce anume să urmăresc atunci când mă uit prin 
telescop, să am grijă să fac distincție între petele de o 
anumită culoare deschisă și vastele umbre care sălăș-
luiesc în jurul acestora. Până atunci, conform științei 
aristoteliene, se credea că toate corpurile cerești tre-
buie să se rotească în jurul Pământului. Trebuia doar 
ca ochii mei, lărgiți ca niciodată în acele clipe, să mai 
înregistreze faptul că obiectul acela se învârte în jurul 
astrului cel mare, și nu în jurul Pământului. 

Numai că, nici bine nu apuc să mă dumiresc dacă 
este vorba într-adevăr de cel de-al patrulea satelit pe 
care îl căuta febril de atâta vreme stăpânul meu, dar și 
eu în ultimul timp în locul lui, dintr-odată aud pași grei 
și zgomotoși urcând scările de piatră și voci aspre de 
soldați care se ceartă cu majordomul. La început îndur 
cu stoicism frazele în care mi se reproşează că îmi 
doresc să dezavuez doctrina augustiniană, dar novicii 
soldați mă imobilizează de îndată și mă ridică pe sus, 
ba chiar unul îmi și învârte sabia deasupra capului, 
mai să mi-l reteze în vioiciunea și excesul de zel cu 
care își exercită ordinul.  

Așa s-a terminat ziua în care am sperat totul.  
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trece drept o carte de uz intern şi nu poate căpăta 
circulaţie publică. Nu ştiu cine l-a sfătuit, dar 
absenţa ISBN-lui reprezintă marele ei deficit.  
      Revin însă la carte. Regăsim în paginile ei rela-
tări cam despre toate evenimentele cu semnificaţie 
majoră petrecute în ultimele două decenii în Tecuci. 
Conţinutul ei este atât de variat că fiecare cititor 
găseşte în structura ei ceea ce caută sau îl intere-
sează. În prim plan sunt spectacolele susţinute pe 
scena oraşului, pe care autorul le gustă cu interes 
nescăzut, ca orice om interesat de frumos. Am ob-
servat însă că de regulă misiunea lui nu se încheie 
odată cu sfârşitul spectacolului, ci continuă mai 
departe întreţinându-se cu artiştii şi de cele mai mul-
te ori se încheia cu un interviu luat capului de afiş. 
Reţinuţi după spectacol sunt intervievaţi actorii Flo-
rin Piersic,Eugen Coşeriu, Mihai Trăistariu, Olga Tu-
dorache, solista Ştefania Rareş, cântăreţul Surugiu 
Fuego, Paul Buţă, dar şi mulţi scriitori precum Paul 
Everac, Aurel Brumă, Angela Baciu, Dionisie Duma 
şi multe alte personalităţi aflate ocazional în trecere 
prin oraşul Tecuci. Unele sunt scurte, blitz, dar sunt 
şi interviuri mai desfăşurate, cu observaţii perti-
nente, cu conţinut şi puncte de vedere rezolubile.  
      Reţinem, din mulţimea mărturiilor înregistrate, 
pe cele declarate, de Florin Piersic că la Tecuci a 
jucat spectacolul Străin în noapte cu numărul 1 000, 
că ar fi dorit să amâne spectacolul, fiind reţinut în 
Nordul Moldovei cu probleme mult mai presante, dar 
c-a renunţat la ideea amânării când i s-a comunicat 
că toate biletele sunt vândute şi că spectacolul se  
 

(continuare în pag. 8) 

 

 

          Ionel NECULA 
 

Tabletele lui Iancu Aizic 
 
      Adevărat este că atunci când i-a apărut monografia 
regretatei profesoare Nadejda Decuseară, mă avertizase 
că-şi va aduna toate risipirile publicistice într-o carte, dar 
nu anticipam că va rezulta un volum aşa de masiv, de 
variat în conţinut şi de ademenitor la lectură  De unde se 
vede că Iancu Aizic chiar şi-a luat în serios rolul (liber-
asumat) de cronicar zelos şi neobosit, atotprezent  la tot 
ceea ce se petrece în zariştea Moldovei de Jos, în 
interiorul matricei spirituale a Tecuciului.  
      Nelipsit de la toate întâlnirile culturale şi artistice 
desfăşurate aici, în atriul drept al râului Bârlad, autorul n-a 
fost doar un comentator aferat al faptelor de cultură 
consemnate, dar s-a şi întreţinut cu actanţii evenimentului, 
i-a chestionat, le-a imprimat efigiile pe placă fotografică şi 
le-a imortalizat prezenţa în urbea noastră prin imagini  
grăitoare. A făcut muncă de reporter şi-a adunat, în lungile 
decenii de activitate postdecembristă atâtea consemnări şi 
reportaje că un intelectual interesat de istoria mai nouă a 
Tecuciului poate uşor reconstitui, din tabletele sale, 
zbaterea spirituală care a animat arealul tecucean.  
      Îmi recitesc cronica prilejuită de apariţia monografiei 
consacrate profesoarei Nadejda Decuseară şi constat că 
chiar eu i-am sugerat autorului să-şi adune toate risipirile 
între două coperte şi trebuie să mă explic că aveam 
temeiurile mele pentru această recomandare;  la Tecuci a 
conferenţiat Iorga, a jucat Constantin Tănase şi trupa sa, a 
găzduit meciuri internaţionale de rugby ( în vremea când 
avea echipă înscrisă în prima ligă), a concertat Cenaclul 
Flacăra, dar faptul că n-au fost consemnate de un Iancu 
Aizic şi n-au fost inserate într-o publicaţie, nu se ştie nimic 
despre ele. Or, autorul cărţii de faţă, Table şi tablete 
(Editura Izvorul cuvântului, 2019) umple acest mare gol din 
devenirea Tecuciului şi conferă substanţă şi conţinut 
devenirii urbei sale. Nu este chiar un Miron Costin sau Ion 
Neculce, cum consemnează undeva, şi asta nu pentru că 
n-ar avea resursele trebuincioase, importante şi ele, ci 
pentru că vechii cronicari nu erau doar martori la istorie, 
dar chiar făceau istorie în timp ce noi, după o reflecţie a lui 
Mircea Eliade, doar îndurăm teroarea istoriei. Poate că şi 
Jean Paul Sartre avea dreptate în privinţa raporturilor 
noastre cu istoria când spunea că important nu este ce 
face istoria din noi ci ceea ce facem noi după ceea ce a 
făcut istoria din noi.  Se vede de departe că în ceea ce-l 
priveşte pe Nenea Iancu şi-a găsit locul şi poziţia cea mai  
confortabilă de unde să privească la diluviul istoriei noastre 
buimace. 
      De asta subliniez apăsat importanţa acestei cărţi în 
bibliografia Tecuciului şi-mi pare rău că neavând ISBN,  
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(urmare din pag. 7) 
 

va juca doar cu casa închisă. A fost un bun prilej pentru 
marele actor să amintească tecucenilor că aici, la Tecuci 
are un unchi, pe Ionică Piersic şi un mare prieten, pe 
poetul Dionisie Duma. Marelui actor i se decernase de 
curând, la Timişoara, titlul de Doctor Honoris Causa cu 
care prilej i-au adus omagii, Radu Beligan, Mugur 
Isărescu, Emil Boc, venit special de la Cluj şi alte perso-
nalităţi importante ale vieţii noastre spirituale. Întreaga 
festivitate fusese moderată de Rareş Bogdan.   
      Din interviul acordat de dramaturgul Paul Everac, care 
în prealabil fusese copleşit cu elogii ditirambice la o 
manifestare organizată de Liceul Spiru Haret, reţinem 
mărturia: O toamnă aurie şi câteva fiinţe gânditoare m-au 
întâmpinat la Tecuci. Un mic zbucium intelectual ne-a 
apropiat. Măcar de-ar dura.  
      Şi mai spicuim, măcar grăbit şi fugos, câte ceva di 
mărturia a doi cetăţeni de onoare ai Tecuciului, strămutaţi 
de multe decenii în oraşul de pe Bahlui cu care şi-au 
identificat viaţa şi destinul. Este vorba de actorul Emil 
Coşeriu, care a ţinut să precizeze că este un fiu al 
Tecuciului, născut şi crescut aici şi consider că am reuşit 
să cunosc oraşul şi viaţa culturală a acestuia, tatăl meu 
lucrând la ziarul local şi la fostul centru de radioficare 
raională. Îşi aminteşte cu plăcere de performanţele 
mişcării artistice de amatori din Tecuciul copilăriei sale, 
faptul că trupa locală de teatru a obţinut în 1962 premiul 
întâi pe ţară cu piesa Împărăţia lui Machedon de Tiberiu 
Vornicu, performanţă pe care o va repeta şi în anul 
următor cu piesa Salutul dimineţii de acelaşi dramaturg. 
Celălalt cetăţean de onoare intervievat de Iancu Aizic este 
poetul Aurel Brumă, la vremea aceea intervievatul 
cocheta cu teatrul şi scrisese câteva piese bine primite, 
dar n-a fost decât o dragoste episodică, pentru că poetul 
s-a repliat repede în alte registre de creaţie care să-i 
permită o mai largă libertate de mişcare. 
      Multe lucruri interesante despre Tecuci şi despre 
oamenii lui întâlnim şi în interviul luat poetului Dionisie 
Duma, din mărturiile căruia reţinem doar reflecţia privind 
nevoia unei publicaţii locale care să consemneze trecerea 
noastră prin timp şi prin lume. Nu avem o publicaţie locală 
şi lucrul acesta mă doare, aşa cum mă doare acum tot ce 
se petrece în lumea culturală tecuceană. Apare totuşi 
Tecuciul literar-artistic condusă de prof. poeta Eleonora 
Stamate şi apreciez efortul şi, mai ales, insistenţele 
jurnalistei Aida Zaharia pentru apariţia noii reviste Auris 
T.  
      Deşi nu este structurată în diviziuni clare şi distincte, 
putem distinge un capitol special destinat necrologurilor 
consacrate celor ce au fost chemaţi la Cer înainte de 
vreme. Este vorba de Octavian Cerchez, de prof. Stefan 
Rugină, de Eugen Berta, de Radu Turbatu, de dr. Lidia 
Rădulescu şi de alţi oameni importanţi care au însemnat 
ceva în viaţa socială şi culturală a Tecuciului.  
      Iancu Aizic este, şi din acest punct de vedere un 
reporter conştiincios care ştie să confere clipei un grăunte 
de eternitate. Căci tot ceea ce azi ni se pare  evenimenţial 
şi facil în timp capătă valoare referenţială, ca o mărturie 
ce transcende efemerului şi se ipostaziază ca durată. 
Autorul a înţeles un lucru fundamental, care trebui afişat la 
loc de cinste în toate instituţiile de cultură şi de 
învăţământ. Importanţa unei localităţi – şi Tecuciul nu face  
 

 

excepţie – este direct proporţională cu numărul şi 
importanţa personalităţilor pe care le-a generat şi le-a 
furnizat culturii, ştiinţei, artei şi sportului naţional. Or, 
din acest punct de vedere Tecuciul, care a furnizat 
ţării 17 academicieni poate sta cu cinste alături de 
alte oraşe cu o tradiţie mai bogată, dar care a reuşit 
să-şi depăşească statutul de oraş provincial unde un 
se întâmplă nimic şi să se afirme ca loc geometric în 
competiţia cu alte localităţi de mărimea sa.  
      O singură şi prietenească observaţie ar mai fi de 
făcut. Multe din imaginile care ilustrează cartea sunt 
şterse, spălăcite şi greu de identificat ceea ce 
reprezintă. Poate o nouă ediţie, mai bine structurată 
va avea în vedere şi aceste necesare ajustări, ca şi 
nevoia ISBN-lui care să permită intrarea cărţii în 
circuitul public. În rest, ce să mai spun? Să trăieşti, 
Iancule şi să-ţi ţii obiceiul bun de a da seama în 
continuare de ceea ce se întâmplă în urbea la care 
cu toţii ţinem şi la prestigiul căreia punem umărul – 
fiecare după posibilităţile sale. 

    
 

Un Kipling în ie şi blugi 
 
      Primul gând ce mi-a încolţit într-o cută a conşti-
inţei receptive, atunci când am început lecturarea 
ultimului volum de versuri semnat de Aida Zaharia a 
fost ce de înrudire cu maniera paradigmatică propusă 
de Kipling. Aceeaşi silogistică ipotetico-eductivă,  
aceeaşi optimizare a posibilului şi aceeaşi tentă 
încrezătoare  că toate – şi cele bune şi mai puţin bu-
ne - până la urmă se aşează în matca lor firească. 
Când oamenii din jurul tău/ Te judecă cum bate 
vântul/ Prieteni îţi vor fi mereu/ Înţelepciunea şi Cu-
vântul//.  Nu te lăsa purtat de valul/ Micimii lor nemăr-
ginite/ Fii înţelept şi prin Cuvânt/ Răspunde-le cum se 
cuvine/ Mocirla lor n-o încerca/ Ci urcă sus, pe-un 
vârf de munte,/ Priveşte-i demn şi nu uit:/ Un înţelept 
arde-n cuvinte !/  Şi drumul tău nu-ncrucişa/ Cu ale 
lor uliţe strâmte/ Fii înţelept ! Te poţi lupta/ Prin atitu-
dini şi Cuvinte/ (Ţine minte, ia aminte) 
      Aceleaşi poveţe didactice, aceleaşi sfaturi înţe-
lepceşti de om trecut printr-o generoasă experienţă 
de viaţă le regăsim şi în alte dispuneri lirice, de parc-
ar vrea să impună încrederea în subiect, în propriile 
lui aptitudini şi abilităţi. Nu strigă, dar în surdină 
auzim parcă glasul celui încercat de toate nebuniile 
lumii: Omule, ajută-te tu însuţi. Şi mai aplicat, ecouri 
din Glossa lui Eminescu Când nu mai poţi să duci în 
spate/ Negativismul astei lumi/ Trage pe dreapta, fă 
popasuri,/ Şi crede-n tine, nu-n minuni!// Când mulţi 
încearcă să umbrească/ Dorinţa ta de-a face bine,/ 
Ridică-ţi capul, trage aer,/ Şi-ascultă îngerul din tine! 
//  Când simţi că viaţa se prăvale/ Precum o stâncă 
peste tine,/ Alege-ţi drumul şi te-ndreaptă/ Spre cei 
ce cred în bun şi bine!//  Nu te-amăgi, lumea nu-i 
raiul/ Să-ţi spună bravo când eşti sus,/ Adu-ţi amin-
te : omenirea/ L-a răstignit şi pe Isus /. (Încrederea 
în sine- lecţie învăţată de la Adil).  

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

 
      Ca şi în volumul anterior, şi acesta, Confluenţe, se 
decontează din scotocirile prin interioarele Sinelui, 
singurul suport sincer şi reconfortant în momentele de 
restrişte şi de zbucium fiinţial. 
      Am ştiut totdeauna că Aida Zaharia este o luptătoare, 
că descinde direct din paginile Omului revoltat a lui 
Camus, că toate activele ei publice se resorb dintr-o 
voinţă hipopotamică şi dintr-o dârzenie aşa de imperativă 
că şi Divinul s-ar da la o parte din calea ei.  
     Ipostaza de Prometeu feminin o prinde, dar spre 
deosebire de înlănţuitul din Caucaz, focul nu este furat de 
la zei, ci din propriile sale interioare şi chiar dacă e 
marcată şi ea de slăbiciuni feminine, de unde alţii pretind 
că fac bruderschaft cu Dumnezeu, poeta acceptă,  pentru 
binele oamenilor,  să se răzvrătească până şi împotriva lui 
Lui. Pentru că m-am răzvrătit pe Dumnezeu/ pentru 
oameni/ ai crezut că sunt o coastă din Prometeu/ şi nu mă 
dor loviturile// Cum de nu înţelegi/ că m-au obosit 
înlănţuirile/ şi pietrele pe care mă răstigneşti/ mă ard pe 
dinăuntru,/ mai tare decât flăcările iadului în care 
trăiesc…? (Revolta unui Prometeu femi-nin). 
      Fără să alunece în cadrele gelatinoase ale poeziei 
creştine, la modă, văd, în poezia generaţiilor mai noi, 
poeta întreţine cu Divinul o comunicare directă şi sinceră. 
Aş despica cerul cu latul palmei/ Şi mi-aş arunca numai 
puţin ochii prin crăpătură/ să văd câţi sfinţi mai sunt în el/ 
că prea s-a umplut pământul cu dumnezei şi arhangheli/ 
care îngăduie nelegiuiri/ şi uneltesc iertări pentru crimele 
lor// Aş despica cerul cu latul palmei/ şi l-aş căuta pe 
Creator să-l întreb/ cât mai doarme în barba lui/ şi cât îi 
mai lasă pe nevolnicii de jos/ să-şi facă de cap cu copii 
săi? (Aş despica cerul!)   
      Spuneam că poezia Aidei Zaharia se decontează 
dintr-un fond de simţire generos, din care-şi trage 
substanţa lirismului său cald, ademenitor şi plin de 
candoare, evitând cu bună ştiinţă metaforizarea excesivă 
şi diluantă, inserată de multe ori artificial, doar pentru a 
conferi textului iluzia unei adâncimi metafizice. Aida 
Zaharia refuză ipocrizia tentei filosofice şi preferă 
exprimarea directă, clară şi de cele mai multe ori în formă 
clasică. Trec anii mei la braţ cu anii tăi/ În urbea noastră 
prea provincială/ În care parcurile nu mai sunt/ Motiv de 
promenadă estivală/  Trec anii mei la braţ cu anii tăi/ N-am 
strâns averi, ci numai amintiri- Le-om depăna în timp, în 
nopţi târzii,/ Când tineri doar în suflete vom fi (Trec anii – 
gânduri pentru mai târziu). 
      De altfel, iubirea – motivul etern al lirismului din 
totdeauna este prezent în multe din poeziile acestei noi 
plachete de versuri, dar de cele mai multe ori sentimentul 
este încărcat cu nostalgie, cu neîmpliniri şi cu emoţia 
amintirilor trecute.  
      Regăsim şi în acest volum amintirea tatălui său, ridicat 
înainte de vreme la Cer, faţă de care a arătat o adevărată 
pietate şi nu-şi reţine niciodată vibraţia şi sentimentul de 
recunoştinţă pe care i-l poartă şi pe care-l exprimă în 
versuri de o tulburătoare sinceritate. Sub pământul greu şi 
negru/ Tata zace/ zace/ Eu, la capul crucii sale/ Îl întreb 
ce face./ Îi vorbesc de ce mă doare/ Şi el tace,/ Tace./ 
Scurm cu degetele-n ţarină/ El doar tace, tace (Gânduri – 
de la capul tatei) 
      Nu mai insistăm. Surpriza primului volum s-a risipit şi  
 

 
Poeta Aida Zaharia 

 
pe locul rămas gol s-a instalat convingerea că avem 
de-a face cu o poetă adevărată, care-şi ventilează 
demersul liric cu vervă, cu candori mandolinare şi cu 
bemoli afectivi la cheie. O creditez în continuare şi-s 
convins că reprezintă o voce distinctă în peisajul 
lirismului contemporan. Este, cum am şi intitulat a-
ceste comentarii, Un Kipling în ie şi blugi.           
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      Carmen ZANICIUC 
 

 

21-03-2015 – o poezie pe zi  
 

mă gândesc să scriu o carte despre senzații  
în care se vorbește despre tot și nu  
despre cineva anume  
 

și știu că apoi se vor mai scrie  
și alte cărți despre senzații  
și nu din cauză că voi scrie eu  
ci pentru că în aer plutește dorința  
de a scrie o carte despre senzații  

 
 

27-03-2015 – o poezie pe zi  
 

să scrii o poezie într-o zi  
și să o postezi și să știi  
că unui singur om i-a plăcut  
sau că măcar a citit-o  
e ca atunci când dai  
un leu unui copil  
care nu știe  
la ce folosește  
și îl dă și el  
mai departe  
tatălui său  

 
 

05-07-2015 - o poezie pe zi  
 

azi mi-a fost rușine  
să stau în biserică pentru că  
aveam gânduri nerușinate  
din cauză că  
am fost pedepsită să nu pot  
să te iubesc  
și s-au adunat toate  
acolo în sertarul  
cu reprimate  

 
 

19-09-2015 - o poezie pe zi  
 

prin ploaie  
trebuie să mergi  
liniștit  
când ești împăcat  
cu Dumnezeu  
în rest trebuie  
să stai la adăpost  
până se domolesc  
tunetele  

 

 

o poezie pe  - 26-01-2016 
 

și ce mă amăgesc de parcă 
dacă spun că îmi trece 
m-am și lecuit 
 

când iubești 
vrei să mergi pe gheață 
chiar dacă știi 
că e posibil să cazi 
doar cu speranța 
că într-o zi 
vei învăța 
să patinezi 

 
o poezie pe - 12-04-2016 
 

călugării mă așteaptă 
în fața bisericilor 
unde țigăncile 
îmi poruncesc 
să stau drept și cuviincios 
în fața casei episcopului 

 
o poezie pe zi - 21-01-2017 
 
copiii ies din noi la fel 
cum cresc din noi amintiri 
și se pare că zâmbetele au aripi 
la fel cum dorul îți să fiori 
numai pune un nume fericirii 
și apoi strig-o până mori 

 
o poezie pe zi - 01-02-2017 
 

poeziile ies din mine 
ca puiul din ou 
aștept să ciocnească 
și să piuie 
după ce mi-am pus cloșcă 
gândurile 

 
o poezie pe zi  - 09-04-2017 
 

muzica e versul poetului 
pe care abia a avut curaj să-l scrie 
foarte rar să-l rostească cuiva 
sau în public 
muzica e poetul care cântă uneori 
când nu-l aude nimeni 

 
28.02.2018 - o poezie pe zi 
 

ultima zi a lunii 
mereu mi-a plăcut 
această zi 
și am urmărit-o  
ca pe o zi  
care denumește un an 

 
 

(din volumul „SEL FIE FLY – Vol. II + III”, în curs de 
apariție la editura InfoRapArt) 
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Am fost o audiență slabă, iar tu aveai nevoie de o pro-
vocare, ca toți marii actori. 
     Îți scriu în fiecare zi scrisori, dar nu ți le trimit 
niciodată. Care-i sensul, până la urmă? Sunt sigură că 
primești sute de scrisori zilnic... 
    Iubirea e înșelătoare... cel puțin în unele cazuri. 
Iubirea are ochii mari și privirea caldă și te face să te 
topești când se uită la tine. Iubirea are mâinile mari și 
corpul mai cald decât e normal. Dar cum putem defini 
normalul, până la urmă? Iubirea m-a ținut de mână și 
m-a făcut să râd, iar apoi m-a plesnit peste față și mi-a 
aruncat o privire ironică. Iubirea m-a făcut să mă simt 
importantă, iar apoi mi-a arătat cât de puțin contam. 
Iubirea m-a făcut să plâng de sute de ori, iar apoi mă 
mângâia și îmi spunea că e alături de mine. 
     Iubirea făcea glume și îmi arăta cântece noi, iar 
apoi vorbea cu toate fetele pe care le întâlnea. Iubirea 
mă numea în moduri drăguțe, iar apoi distrugea totul. 
Iubirea mi-a arătat cum suferea, iar eu am fost alături 
de ea și i-am purtat povara lacrimilor când nimeni 
altcineva nu a făcut-o. 
     Am vorbit cu Iubirea la telefon zeci de secunde și 
tot nu mă puteam sătura de vocea ei. Ne-am scris mii 
de mesaje și, chiar dacă mă dureau degetele, tot nu 
mă puteam opri. 
     Iubirea mi-a oferit atâtea zâmbete, dar au fost zâm-
bete care nu aveau nicio valoare în fața lacrimilor. 
     A, stai! Ăsta ai fost tu... 

 
    Notă: Autoarea (16 ani, Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul”, Cara-

cal, jud.Olt) este câștigătoarea Premiului Revistei Boem@ la 

Concursul de creație literară “Scriitori de ieri, de azi şi de mâi-

ne”, categoria 15-21 ani, în cadrul Festivalului Internaţional al 

Cărţii “Axis Libri”, Galaţi, 2019. 

 

Diana HAMZA 
 

Jurnal pierdut 
 

Martie 25, 6:47 
Mereu m-am întrebat  ce sunt oamenii și ce 

fac ei. Proprii căpitani pe o punte a sufletului. Siluete 
simpliste ce tind să alerge spre necunoscut, chiar 
dacă frica de cele mai multe ori îi sugrumă și le 
paralizează zborul. Ce este frica? Obstacolul ce a stat 
mereu in calea succesului, marele dușman al 
oamenilor, aș putea spune. Ce se întâmplă de fapt 
când oamenii uită să fie ce sunt cu adevărat? Aceasta 
cred că este de fapt definiția realității: o lume în care 
oamenii nu mai sunt oameni și în care nimic nu mai e 
cum ar trebui să fie. 

 

Martie 27, 7:15 
Gândesc de ceva timp că trăim într-un circuit. 

Un circuit închis al cunoașterii de sine. Un cerc închis 
și vicios în care nimeni nu se poate pierde. Viața va 
rămâne în mare parte un mister nedescifrat încă de 
noi. Mă tem că pot pierde totul în orice clipă și uit să 
fac lucruri cu adevărat importante. Mă pierd deseori în 
lumini palide ale dimineții, dar mult prea rar mă redre- 

(continuare în pag. 12) 

 
 

 

Simona-Ștefania PANAIT 
 

Iubirea ta, iubirea mea, doar iubire până la urmă 

 
     Iubirea are ochii căprui și haine colorate. Pe cămașă 
se văd pete de cafea. E cam neîndemânatică. Nu bea 
ceai. Atunci când povestește cu oamenii, bea cafea cu 
două lingurițe de visuri, nici prea dulce nici prea amară. 
Cămașa ei a fost roșie cândva, acum e maro. Am între-
bat-o dacă nu a încercat să o spele. Mi-a spus că ea nu 
șterge amintirile. 
     Iubirea zâmbește mereu. Zâmbetul ei e molipsitor. Am 
vrut să știu dacă nu obosește să fie atât de fericită. 
Răspunsul ei a fost: „Nu cunosc sensul acestui cuvânt”. 
     Iubirea stă întotdeauna în picioare. Când se așază, e 
bolnavă și are nevoie de medicamente. Curiozitatea m-a 
învins încă o dată, dorind să aflu ce medicamente o pot 
vindeca. Ei bine, nu sunt flori sau bomboane, așa cum 
cred mulți. Îmbrățișările sunt cel mai puternic medica-
ment care i-a fost administrat. 
     Iubirea visează mai mult decât o facem noi, oamenii. 
Nu ține cont de zi și de noapte, visează oricând, oriunde. 
Ea nu face diferența între vise și visuri. Pentru ea au 
același sens și sunt reale. 
     Iubirea cântă la pian. Și la vioară, chitară și tobe. Are 
concerte în fiecare zi, în fiecare din noi. Cântecele ei ni s-
au tatuat în suflet încă din prima zi și, chiar dacă au 
devenit un clișeu, încă ne fac inima să tresară. 
     Iubirea e psiholog în timpul liber. Chiar și atunci când 
pur și simplu vorbește cu oamenii e psiholog. Uneori, se 
atașează de noi și ne vizitează. Atunci, bem cafea cu ea 
și creăm amintiri noi. Ne lăsăm vindecați de ea. Accep-
tăm să fim compleți. 
     Iubirea a studiat medicina. Ne știe toți nervii, toate 
punctele slabe, ne știe pe noi. Ne face operații chiar și 
fără să-i cerem și atunci am vrea să o dăm în judecată, 
dar nu putem. Ne este o prietenă prea dragă. Am între-
bat-o de ce are pete de cafea pe cămașă. Mi-a spus că 
ea își lasă amprenta asupra oamenilor și vrea ca și 
oamenii să-și lase amprenta asupra ei. E vorba de reci-
procitate. 
     Iubirea are o infinitate de chipuri, dar e aceeași. Toți o 
cunoaștem, toți am purtat discuții cu ea cândva și toți i-
am lăsat o pată de cafea pe cămașă.  
     Îți amintești că ți-am vorbit despre ea? Ți-am descris-o 
de atâtea ori că ai început să o cunoști mai bine decât 
mine. Acum, îi recunoști ochii. Mi-ai spus cândva că am 
cei mai frumoși ochi și că, ori de câte ori, îi privești, simți 
că nu e de ajuns. Unde sunt acele momente acum? 
Unde sunt clipele în care ne promiteam dragoste eternă 
ca niște copii prostuți? 
    Mi-e dor de tine. În fiecare zi resimt aceeași durere 
provocată de lipsa ta. Oare ție îți e dor de mine? Nici 
măcar nu știu dacă îmi doresc asta. Să-ți fie dor de 
cineva e... oribil, iar eu nu-mi doresc ca tu să simți asta, 
oricât de rea mă consideri.  
     Nu ți-am spus niciodată că te iubesc. Mă întreb dacă 
ar fi trebuit?! Credeam că tu deja știi asta. Iar tu... normal 
că știai. Dar nu ți-a păsat. M-ai privit cu ochii tăi căprui și 
te-ai prefăcut. În tot acel timp, tu ai fost doar un personaj, 
ai purtat o mască, ai jucat un rol, un rol care ți-a ieșit atât 
de bine, încât ți-a fost greu să renunți la el. Dar ai făcut-o.  

 



Boem@  (125) 7/2019 12 

                                                                                                                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 11) 
 

sez rapid, revenind cu picioarele pe pământ. Rămân fără 
suflare din cauza tăișului albastru și uit cum să-mi folosesc 
din nou respirația pentru a spune simple cuvinte. De ce ne 
este atât de greu, nouă, oamenilor, să facem lucrurile cele 
mai ușoare? 

 

Martie 28, 23:42 
Somnul nu are de gând să ajungă la mine. Simt o 

neliniște sufletească datorată dezolanței care strivește totul 
în jur. Noi toți, tinerii, ne simțim pierduți în marea asta, 
uneori profundă alteori superficială a vieții. Căutăm un 
drum, o ușă de scăpare, dar niciodată îndeajuns de mult,  
astfel că ne transformăm în suflete pierdute ale naturii. Ne 
pictăm cu geana gândului ființa, dar uităm să îi dăm 
conturul final pentru a atinge acel absolut despre care este 
vorba mereu. Devenim sentimente sau motive, și ne pier-
dem, iar asta înlesnește drumul nostru. 
 

Martie 30, 11:23 
Afară plouă. Miroase a umed și a capăt de lume. În 

casă este liniște; ca în orice zi ploioasă, fiecare stă la locul 
lui, odihnindu-se. Mă așez pe un scaun și las mâna să îmi 
atârne pe geam, stropii de ploaie lovindu-o acut. Mereu am 
simțit o conexiune între mine și stropii aceștia minusculi, 
adormitori. Poate pentru că, după ce m-am născut, drumul 
meu spre casă a fost pe ploaie. Sau poate e doar sufletul 
meu ce se contopește in ea, ploaia spălându-l de toată 
tristețea.  
 

Aprilie 2, 08:37 
Oamenii sunt siluete simpliste limitate de umila 

condiție umană, eternitatea aparținându-i doar sufletului. În 
drumul nostru spre moarte, avem puterea de a ne croi un 
drum spre un absolut ce ajungem să ni-l împlinim în cele 
din urmă. Iar după, devenim povești. Povești spuse din 
toată inima, povești spuse pentru o morală, povești pentru a 
face oamenii să zâmbească. Mai de preț sunt însă, oamenii 
care sunt o poveste încă din timpul vieții, pe care trebuie să 
îi îmbrățișăm cu sufletul și ființa odată ce îi întâlnim. 
 

Aprilie 3, 21:32 
Mă frământă faptul că oamenii nu mai luptă. Își țin 

sufletul prizonier in așa numitul corp, ce le este mai mult ca 
o închisoare pentru suflet. Se lasă răniți și aleg să lase rana 
să se agraveze în loc să o vindece. Gustă din cupola 
fericirii dar redevin la normal din obișnuința de a fi răniți și a 
pierde totul: așa că hotărăsc să nu mai aibă nimic de 
pierdut. Au obosit. Cu toții o facem. 
 

Aprilie 4, 23:47  
Îmi lipsește. Două sute optsprezece zile de când a 

trecut în neființă, iar vocea-i încă îmi răsună cutremurător în 
gânduri. Îmi amintesc cu zâmbetul pe buze și lacrimi în ochi 
fericirea cu care a primit ultimul buchet de flori ” Cât de 
frumos e! Mamă, uite ce buchet am primit! Cum fac să îl 
păstrez pentru totdeauna? Vreau să stea exact așa mereu!” 
Și încă stă… pe biroul neatins, în camera pustie și plină de 
mirosul ei. Cea mai de preț lecție învățată de la doamna a 
fost să nu renunț niciodată din cauza obstacolelor, și să mă 
valorific pentru ceea ce sunt cu adevărat: ”Ești un om care 
face lumină oriunde intră. În mod natural lumea simte 
nevoia de a te urma în hotărârile tale. Logica superficială 
spune că ăsta e un lucru minunat, că-i poți manipula și 
conduce pe toți unde vrei tu. Adevărul profund e acela că ai  
 

    

o responsabilitate imensă pentru toți cei care se vor 
lua după tine. Dumnezeu ți-a pregătit ceva măreț, 
încât tot ce face e sa te inițieze pentru asta. Pentru 
că unde vei ajunge, nu îți va mai fi permisă nicio 
greșeală.” 
 

Aprilie 8, 10:23 
Am realizat că sunt un ecou. Un ecou al 

întâmplărilor trecute ce se aude pierdut in larg. Un 
ecou ce devine puternic odată ce te apropii, dar e 
nesemnificativ dacă îl asculți de la distanță. Un 
ecou al tuturor trăirilor sufletești ce se derulează 
într-un ritm alert, continuu. Astfel am decis că îmi 
este necesară o călătorie. O călătorie a sinelui într-
un abis plin de enigme, analizând trecutul, trăind 
prezentul și încercând temerar viitorul. Astăzi este 
despre mine și plec într-o poveste fără de sfârșit. 
 

         Notă: Autoarea (18 ani, Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, 

Galați) este câștigătoarea Premiului Revistei Boem@ la Con-

cursul de creație literară “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, 

categoria 15-21 ani, în cadrul Festivalului Internaţional al 

Cărţii “Axis Libri”, Galaţi, 2019. 

 

Alexandra HULUBEI 

 

CARTEA-O TRAMBULINĂ ÎN SPECTACOLUL LUMII 

 
 Cartea reprezintă cel mai de preț lucru al 
omului, e un dar divin ce ne-a fost hărăzit spre a ne 
propulsa în minunatul spectacol al lumii. Aceasta 
este un pom al cunoașterii ce rodește prin lărgirea 
orizontului minții. 
 Pe scoarțele trecute prin negura timpului, 
poartă, în zboruri line și fascinante, generații ale 
căror concepții sunt diferite, fiind unite prin dorința 
de a pătrunde misterele universului. Pe aripile sale 
transpune discipolii cunoașterii în lumi nemaivăzute, 
ireale și cu totul parcă desprinse dintr-un vis frumos 
din care nu-ți dorești să te trezești! Lacătul celor 
două coperte așteaptă cu nerăbdare să fie descuiat; 
o singură sclipire de moment și realitatea va deveni 
ficțiune, iar cititorul va fi orbit de lumina puternică și 
albă a noțiunilor noi ce au să-și facă simțită pre-
zența din momentul în care se va cufunda în pagi-
nile cărții. 
 Totul a pornit cu mii de ani în urmă când 
Cartea Sfântă, Biblia, a apărut, oferindu-ne și astăzi 
detalii importante despre crearea întregului univers. 
Părintele tiparului, Gutenberg, prin îndelungate 
eforturi, a reușit să o tipărească, făcând un mare 
favor umanității. În urma acesteia, au luat naștere 
numeroase scrieri, cele literare fiind fascinante și, 
de-a lungul secolelor, fiind mereu în schimbare, 
dovadă stând curentele estetice precum clasicis-
mul, romantismul, simbolismul, tradiționalismul, mo-
dernismul, neomodernismul, postmodernismul etc. 

Cartea electronică este cea a viitorului, fă-
cându-și apariția în era internetului și oferind  

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

multiple posibilități de a naviga în orice domeniu al lumii ce 
ne înconjoară. Aceste dispozitive nu sunt afectate de 
trecerea timpului, nu au greutatea unei cărți tipărite, pot 
stoca mii de pagini într-un singur gadget și pot fi utilizate 
chiar și în întunericul nopții, având același rol: de a 
împiedica omul să orbecăie în întunericul neștiinței. 
 Cartea s-a dovedit a fi lumina ce poate ajuta pe 
oricine să treacă printr-un tunel întunecat al cărui capăt nu 
este cunoscut, escaladând barierele posibilului și impo-
sibilului ce s-au creat în mintea cititorului. EA reprezintă un 
portal către cele mai îndepărtate colțuri ale minții, către  
meleaguri în a căror existență este greu de crezut. Diver-
sitatea acestora oferă posibilitatea pătrunderii în lumi 
precum cele științifice (pentru cultivarea unor termeni din 
domenii diverse), romantice (pentru a fi într-o stare conti-
nuă de suspans și pentru a empatiza cu trăirile perso-
najelor), polițiste (din care învățăm să ne confruntăm cu 
situații nu tocmai plăcute și pentru a ne preschimba 
perspectiva asupra vieții), pline de aventură (pentru a trăi 
sentimente intense de adrenalină, entuziasm) și cărți de 
consum (ficționale și nonficționale). 
 Beneficiile cărților sunt multiple, dar cel mai impor-
tant avantaj este propulsarea contemplatorului pe un drum 
drept și ușor în viață, conturându-i mentalitatea, inspi-
rându-l în alegerile sale, îmbogățindu-l din punct de vedere 
spiritual. Citind, devenim mult mai comunicativi, căci 
vocabularul se îmbogățește simțitor. 
 Cititul reprezintă de ani de zile principala activitate 
de relaxare atât a creierului, cât și a întregului corp. O 
carte citită este un pas înainte către succesul cunoașterii și 
aprofundării. De aceea, scriitorii din toate timpurile au ales 
tema creației, a cărții spre a o trata cu originalitate în 
operele lor precum artele poetice. Tudor Arghezi, în poezia 
„Testament”, afirma că tatăl, poetul, lasă moștenire urma-
șului său, cititor sau un alt poet, cartea ce este „o treaptă” 
spre universul cunoașterii, acele „cuvinte potrivite” anume, 
nimic nefiind întâmplător. 
 Aceasta este ca un dar foarte scump prin care 
putem crea, cu ajutorul imaginației, chipuri noi, ființe ireale, 
jocuri de care nu s-a mai auzit pe acest pământ, ținute 
ciudate și peisaje inexistente, dar cu totul surprinzătoare. 
Ilustrațiile joacă un rol important, oferind o viziune asupra 
personajelor cărții sau asupra unor secvențe textuale. 
 Există în lumea actuală cărți atât pentru adulți, dar 
și pentru copiii, dar toate pot învinge timpul și pot rămâne 
în memoria lectorilor pentru al căror spirit ele devin o hrană 
foarte prețioasă. 

 

         Notă: Autoarea (16 ani, Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, Galați) 

este câștigătoarea Mențiunii pentru Eseu la Concursul de creație lite-

rară “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 15-21 ani, în ca-

drul Festivalului Internaţional al Cărţii “Axis Libri”, Galaţi, 2019. 
 

 


 

 

Alina Marieta ION 
 

Pricină 
 

La schimbul de noapte 
se-nvârte, fără rost, rotiţa în patru timpi. 
Se duce încoace şi-ncolo, se împiedică 
în lanțuri de stambă pentru tipare imense. 
Culorile ușoare se duc în funingine 
și renunț să mai ascult cum doarme lumea  
în paturi reflectate din vise obscure. 
Doar n-o să-i veghez în toate orizonturile 
mâzgălite cu anilină şi mercur! 
E haină trezirea  
letargia arde-n dedesubturi 
şi întreaga șmecherie revine la viață. 
 
 

Safiriu 
 

Safiriu e sufletul meu, 
călător impregnat cu tainice lumi, 
amuş un catarg cu peri mătăsoşi, 
mânezi o crisalidă de cerneală. 
Îmi dospesc degetele în bulboana roţii târâtoare, 
dar nu mă doare… 
Coloana ciorchinelui înălţător mă ameţeşte 
ca astfel să devin o făptură compusă 
şi plăci de marmură dispuse în şiruri 
se înduioşează de acest tablou votiv. 
Parturiţia la termen, se face uşor, 
aducând, pe această lume veche, 
încă o nucă albăstruie. 
 

 

Eu sunt 
 

Eu sunt apa scursă din ceruri,  
uşoară şi mirosind a curat. 
Eu sunt aerul rarefiat al vârfurilor de munţi lăsaţi 
voit pe pământ,  
ca să ai unde culege o gură vie de bunătate. 
Eu sunt un bulgăre de sare brută scos la lumină, 
catifelat, pur şi trebuincios pe interior. 
Eu sunt, în curând, doar un timp măsurat în mii de 
secunde în care, din spaţiul albastru se-ntoarnă 
înspre nemaivăzut, o suflare. 
 

 
Ce mă desparte de lume 
 

În mii de culori îmi vopsesc incertitudinile 
şi mă răspândesc în cercuri impulsive 
dar sunt hrănace şi mă coc în soare,  
ca un gândac,  
când repejor îmi fac loc la concertul,  
cu intrarea liberă,  
de la parter. 
Am invitaţie specială de la vizitiul lui Tvoreţ. 
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Petre RĂU 
 

Panseuri 

 
 Un poet care n-are răbdare pentru cuvânt nu e pe 

inima mea. Am spus asta câtorva prieteni şi m-au pă-răsit. 
 

 Iluminarea nici nu a început iar eu îmi port gândul pe 
dealul crepusculului. 

 

 Dragă inimă, am întâlnit azi un chip superb, fii gata 
pentru un dezastru! 

 

 Mă consolez că nu sunt fericit prin faptul că-mi do-
resc mai mult. 

 

 Trăiți-vă propria viață, nu pe a altcuiva! 
 

 Omule, nu se face doar un singur lucru în viaţă! 
 

 Când plângi fals, asigură-te că te priveşte cineva! 
 

 Atât de mult i-a înzestrat natura pe unii oameni încât 
n-au nicio şansă să fie considerați vinovați, chiar și atunci 
când greșesc elementar. 

 

 Lucrurile arată foarte bine doar atunci când le cauţi. 
 

 Mâine e o zi care începe azi şi se termină poimâi-ne. 
 

 Lumea nu mă mai invidiază, pentru că ar fi absurd să-
mi invidieze bătrâneţea. 

 

 De multe ori m-am simţit în al nouălea cer, dar imediat 
m-a apucat frica să nu cad prea de sus. 

 

 Deşi moartea este unul dintre cele mai serioase lu-
cruri, încă n-au apărut instructori în domeniu care să ne 
înveţe cu ea. 

 

 Scopul tău trebuie să fie unul singur: ești aici ca să 
schimbi lumea! 

 

 Cu cât ştii mai mult, cu atât ai griji mai multe şi deci 
nefericire şi mai multă. Îmi închipui că Dumnezeu, care le 
ştie pe toate, e cel mai nefericit! 

 

 Nimic nu lasă urme mai adânci în suflet decât o 
toamnă! 

 

 Fă în aşa fel încât sufletul să-ţi vină bine. 
 

 Singurul lucru de care te poţi atinge este prezentul. 
Dar nu uita, acesta trece repede! 

 

 Nu lustrui des oglinda în care te uiți. 
 

 Fă ca inima să fie cel mai evident lucru care se vede 
la tine. 

 

 Visul se teme să nu te trezeşti şi să-i spulberi speran-
ţele. 

 

 Chiar dacă mă adun rar şi cu dificultate, sunt totuşi 
suma experienţelor mele. 
 

 Există multe clipe de fericire. Problema e să nu zăbo-
veşti prea mult între ele. 

 

 Nu pierde timpul urând! 
 

 Nu aştepta să ai ultimul cuvânt! 
 

 Ai grijă ce faci cu greşelile tale! Dumnezeu e singura 
fiinţă care suportă s-o cerţi. 

 

 Niciun diabet nu rezistă ciocolatei. 
 

 Dumnezeu nu clipeşte în fiecare clipă. 

 

 A doua ocazie ca să mai fii copil se iveşte la 
vârsta senectuţii. 

 

 Cea mai plăcută clipă erotică vine din min-te. 
 

 Nu fă pe nimeni responsabil de fericirea ta. 
 

 Întreabă-te des: oare va conta asta? 
 

 Secretul longevităţii: iartă orice. 
 

 Oare timpul n-are şi el nevoie de timp? 
 

 Nu-ţi bate capul prea mult cu clipa. Indiferent 
că e bună sau rea, ea se va schimba. 

 

 Ia-te mai puţin în serios decât o fac ceilalţi. 
 

 Nu buzunări viaţa! 
 

 Înscrie tot ce aștepți mai bun în rubrica “va ur-
ma”. 

 

 Fiecare coadă îşi doreşte un urs. 
 

 Ceea ce ai refuzat nu mai poate fi recuperat. 
 

 Nu uita că trecutul tău e o frumoasă poveste de 
care numai tu vei fi vinovat că se va pierde! 

 

 Chiar și azi lumânarea, dacă ar putea, i-ar băga 
un fitil becului. 

 

 Nu uita să-ţi scoţi pălăria, chiar şi numai în 
gând, când treci pe lângă o statuie. 

 

 Omului cu două feţe i se întoarce adesea spa-
tele. 

 

 Există și noroi care să nu murdărească? 
 

 Nu-i aşa că abia când eşti în întuneric te gân-
deşti la lumină? 

 

 Pregăteşte-te să părăseşti viaţa mai frumos de-
cât ai pătruns în ea. 

 

 Fă-ți un scop în viață în a te amesteca cu lu-
mea bună. 

 

 Dedicaţie: “Celui mai necunoscut dintre pămân-
teni”. 
 

 Ştiţi pe cineva care iubeşte puterea altuia? 
 

 Sunt fericit exact atât cât pot să-mi aduc ferici-
rea. 

 

 Nu putem spune că suntem veşnic îndrăgostiţi 
de viaţă. 

 

 Dacă tot nu se mai poate, măcar daţi-mi o şan-
să să sper!  

 

 Nu ştiu cine eşti, ştiu însă bine cine ar trebui să 
fii! 

 

 Viaţa nu înseamnă a munci, ci a-ţi vedea roa-
dele muncii tale! 

 

 Adesea, doar ultimele cuvinte contează. 
 

 Prin artă omul bate mereu la poarta paradisului. 
 

 Dacă în viaţă ai avut norocul ca nişte cuvinte 
ale tale să ajungă unde trebuie, atunci există toate 
şansele ca acestea să nu intre cu tine în mormânt, 
ci să rămână la suprafaţă, în gura clevetitorilor. Ele 
se vor numi “cuvinte celebre”. 
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     Marin MIHALACHE 
 

EXIL 
 

Pe-obraz se ivise timide grimase 

Nimeni nu mai surâdea nimănui 

Lumină câtă mai era se sufocase 

Ṣi se topea pe socluri de statui. 
 

Sorţii au ales pentru mine o cale 

Şi aripi ce-n zbor se pot frânge 

Şi-am plecat pe drum la-ntâmplare 

Mama-n mormânt mă tot plânge. 
 

Când voi găsi o lume mai bună 

Când voi fi şi eu un om neumbrit 

Voi înţelege veacul şi-l voi ierta 

Ca pe un lup însingurat şi-nrăit. 
 

Câtă irosire de vieţi n-am văzut 

Instinctul orb se răzbună în vise 

Orbi ne-am urmat ca oile turma  

Şi-am păscut pe păşuni interzise. 
  

Peste mări şi pe-oceane pierdute 

Corăbii plutesc ca spuma pe val 

Din atâţi porniţi după lâna de aur 

Puţini vor mai ajunge la mal. 
 

Mulţi au crezut şi încă mai cred 

Că ne sunt scrise pe frunte destine 

Că dorul de țară e un vis voalat 

Că patria-i unde ne este mai bine. 
 

Cât însă în mine nu-i rază de soare 

Când nu mai pot zâmbi nimănuia 

Pornesc să gust din otrava zăpezii 

De nu o găsesc, Aleluia ! 

 

 

PONTUL EUXIN 
 

Am ajuns precum Ovid în exil 

La Pontul Euxin în surghiun 

Sunt singur aici străin și umil 

Plecat însă după traiul mai bun. 
 

Prin valuri m-oi pierde de-acum 

Pe-o barcă împins de-un destin 

Să-mi caut prin ceață un drum 

Pe mare plecat de la Pont-Euxin. 

 

 

Am uitat de toate tristeţile mele 

Și slobod să văd lumea largă  

Ca-n visele de noapte rebele 

Rătăcesc l-ntâmplare pe-o barcă. 
 

E seară în mine şi nu mai e vreme 

Să mă întorc iar acasă prin vis 

Nu-i nimeni rămas să mă cheme 

La Tomis pe răboj sunt proscris. 

 

 

SCRISOARE MAMEI 
 

Mamă, îţi scriu o carte virtuală 

M-am conectat şi eu la internet 

Îţi scriu pe scurt nu că n-am coală 

Dar n-aş prea vrea să mă repet. 
 

Eu ţi-am tot scris în anii pribegiei 

Cu un stilou cu pietre nestemate 

Eu fiul tău de frica sărăciei 

Plecat la muncă în străinătate. 
 

Dar nici până acum n-am înţeles 

De ce ne urmăreşte-această soartă 

Au munţii noştri aur şi atât de des 

Suntem săracii lumii de pe hartă. 
 

Știu că pe casa noastră legănat 

Zăpezi mănoase din văzduh se cern 

Eu voi ajunge putred de bogat 

Ori voi umbla ca Dante prin infern. 
 

Sunt ca un vierme gras de traiul bun 

În fructele din piața cu de toate 

Am şi maşină am uitat să-ţi spun 

Merg la servici pe patru roate. 
 

Mamă, îţi scriu că mai aştepţi 

Noi veşti din viaţa mea de pribegie 

Aici ca şi la noi sunt răi şi drepţi 

Doar Dumnezeu pe fiecare-i ştie. 
 

Mi te închipui iar că ai plecat 

Să tămâiezi la morţi prin cimitire 

Aici ca şi la noi pe uliţa din sat 

Nu e prea multă pace nici iubire. 
 

Cât de regrete am uitat ce-i drept 

Dorul mă arde însă ca o rană vie 

Și inima-i pendulă care bate-n piept 

Între ce-a fost şi-ar fi putut să fie. 
 

Cât pentru voi un plic cu sănătate 

Dolarii mei în conturi mari îi ţin 

Deci cumpără-i din târg dacă se poate 

Tatei iţari şi un ulcior cu vin. 
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       Camelia ARDELEAN 

 

Ion Roşioru – un virtuoz al poeziei cu formă fixă 
  

Ion Roşioru (n. 1944) este un nume de prestigiu în 
literatura română contemporană. Membru al Uniunii 
Scriitorilor (Filiala Dobrogea) din anul 1995 şi al Asociaţiei 
Scriitorilor de Limba Română din Quebec (Canada) din 
2010, a îmbogăţit cu lucrări de valoare patrimoniul nostru 
cultural în calitate de poet, prozator, critic literar şi 
traducător, fiind semnatarul a peste 25 de volume 
personale şi a numeroase traduceri din poeţii francezi (şi 
nu numai) de renume (Victor Hugo, Alfred de Musset, 
Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles Cros, Emile 
Verhaeren etc.), care au fost publicate ulterior în diverse 
antologii de uz şcolar. 

Posesor al unor premii importante la diverse 
concursuri organizate în ţară şi în străinătate (Franţa, 
Liban), el continuă să ne încânte cu creaţii originale, 
experienţa acumulată de-a lungul anilor lăsându-şi 
amprenta cu generozitate asupra lor. Pasionat de limbi 
străine, pe lângă franceză şi latină, pe care le-a predat la 
Liceul „Ioan Cotovu” din Hârşova, vorbeşte mai multe limbi, 
printre care spaniola şi rusa. Fiind un profesionist în tot 
ceea ce face, nu este de mirare că a reuşit să îmbine 
armonios rezultatele excepţionale obţinute de elevii pe 
care i-a pregătit cu dăruire, cu propriile performanţe 
scriitoriceşti, rezultând un drum luminos, al cărui nume nu 
putea să înceapă decât cu litera “S” (de la succes).  

Clopotul din Dojoji, volum de versuri apărut la 
Editura Virtual, în anul 2013, este doar una din perlele 
poetice ale lui Ion Roşioru, un împătimit (re)cunoscut al 
cultivării poeziei cu formă fixă. Fiind o mare iubitoare a 
versului clasic şi experimentând, la rândul meu, câteva 
dintre genurile asupra cărora s-a aplecat şi domnia sa, nu 
am putut rezista tentaţiei de a-l răsfoi de îndată ce am 
intrat în posesia lui, iar ceea ce am găsit între file mi-a 
confirmat valoarea pe care iniţial doar o bănuisem. 

Titlul incitant, cu rezonanţe nipone, face referire la 
numele unui templu din Japonia, respectiv al unei vechi 
poveşti japoneze. Legenda spune că pe un munte, în 
templul „Dojo-ji”, o femeie s-a îndrăgostit de un călugăr, în 
timpul pelerinajului acestuia spre templu. El a promis că se 
va întoarce la ea după ce se va închina în faţa lui Buddha, 
dar nu s-a ţinut de cuvânt. Femeia s-a simţit trădată şi, din 
cauza durerii, s-a transformat într-un şarpe uriaş, care l-a 
ucis pe călugărul ascuns în clopotul templului, provocând 
un foc ce a transformat clădirea în scrum, împreună cu 
bărbatul aflat înăuntru.  

 Volumul este structurat în două cicluri (Elide şi 
Schaltiniene), întrunind peste 250 de pagini de poezie 
adevărată. Elida este una din cele peste 60 de genuri de  
 

 

poezie cu formă fixă (manifestare lirică întâlnită şi la 
Esenin, în poemele sale de dragoste, după cum 
observa Tudor Cicu), ce respectă un “tipar” anume: 
fiecare poezie conţine patru distihuri cu rimă 
împerecheată, iar fiecare distih pare a spune o 
poveste distinctă de celelalte, ba mai mult, primul 
vers din fiecare strofă este, în aparenţă, desprins de 
următorul, ca esenţă, dar împreună întregesc o 
anumită imagine dorită de poet, căreia i se imprimă, 
astfel, forţă şi vitalitate. Titlul fiecărei poezii este 
format dintr-un singur cuvânt, respectiv o parte de 
vorbire (conjuncţie, prepoziţie, substantiv, adjectiv 
etc.) ce cuprinde ideea de bază a textului şi poate fi 
regăsită (sau nu) pe parcursul acestuia, 
demonstrând forţa imaginativă a creatorului.  

Muzicalitatea şi lirismul elidelor lui Ion 
Roşioru, mesajul concis, diversitatea tematică, 
fantezia debordantă, tehnica de excepţie, lejeritatea 
cu care autorul jonglează cu termenii utilizaţi, mai 
mult sau mai puţin cunoscuţi, le fac să stârnească 
interesul de la prima lecturare, mai cu seamă fiindcă 
sunt scrise de o mână talentată şi sigură pe ea. 

Volumul debutează cu o poezie intitulată 
simplu Cu, “pictată” în nuanţe elegiace, având o 
topică interesantă şi tuşe de (auto)ironie fină, poezie 
ce exprimă regretul autorului pentru trecerea 
necruţătoare a timpului şi apropierea inevitabilă de 
bariera dintre (cele două) lumi şi care merită citată în 
întregime: “Pământul îmi așterne iarăși sub pași 
covoare moi de fân,/ Să uit că nu-i prea multă vreme 
până ce voi rămâne în.// Percep un freamăt dinspre 
codrul amar de ani rămas străin,/ Semn tainic că-i 
aproape vremea când o să trec ca briza prin.// 
Circumferința selenară prin π-mpărțită îmi va da/  

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

 

Cea de pe urmă rază, oarbă, să nu-mi mai scriu 
poemul la.// Aș vrea, chiar dacă ursitoarea în cartea sorții 
n-o trecu,/ Să fiu prezent de tot în ceasul întrevederii mele 
cu!” 

Teama naturală de momentul „plecării”, dorinţa de 
a-l amâna cât mai mult şi bucuria resimţită la atingerea 
naturii şi a darurilor lui Dumnezeu pentru om se reunesc, 
într-o combinaţie reuşită, într-o altă poezie, vrednică, de 
asemenea, de a fi reprodusă întocmai: „Lucerna râde-n 
zorii limpezi și cei dintâi cireși se coc:/ Mi-e tot mai greu s-
aleg secunda pe care s-o opresc în loc.// Pe iazul de la 
moara nouă fac salturi păstrăvi dolofani:/ Prefer să-mi mai 
amân bilanțul firesc al ultimilor ani.// Îmi cad din ramuri 
stropi de rouă pe față când pătrund în crâng:/ Mă-ntreb de 
nu-s acele lacrimi din vremea când știam să plâng.// Un 
pui de căprioară-ntinde boticul roz spre mâna mea:/ 
Probabil că-s în rai și moartea de-aș implora-o nu m-ar 
vrea!” (Rai). 

Tema morţii continuă să fie „exploatată” şi în alte 
elide, moartea fiind un simbol al distrugerii existenţei, dar 
şi al regenerării, mai ales atunci când nu ţi-e frică de 
metamorfoza proprie sau de cea a mediului în care îţi duci 
existenţa: „Pe firul apei trece-o frunză gălbuie-n horbote de 
spumă:/ La scară cosmică și moartea celor dragi nouă e o 
glumă./...// Releu de gânduri netrăite, e de prisos să mă 
mai mir/ Cât mi se zvârcolește casa pe-un colț uitat de 
cimitir!” (Timp); „Ca un magnet, mirajul apei ne-atrage 
către piscu-nalt/ Spre-a coborî în Valea Morții pe 
povârnișul celălalt!” (Pisc); „Aprind lumina și-n oglinda ce 
nu mai e de mult a mea/ Văd chipul morții repetate 
iscându-se perfid din ea.// Dacă-aș putea să dau Stop 
cadru! pe holograma unei Iele,/ Mi-aș descifra apoi cu 
spaimă tihnită ora morții mele” (Chip). 

Lumina, simbol important preferat de mulţi autori, 
semnifică pacea sufletească, armonia (sau dorinţa de a le 
avea), dar şi cunoaşterea, speranţa, viaţa, în general, iar 
oglinda este un simbol al înţelepciunii, al (auto)cunoaşterii. 
Acum se explică de unde vine profunzimea versurilor şi 
capacitatea de a transmite trăiri metaforizate cu atâta 
ardoare, în ciuda unui fond sufletesc înclinat spre 
melancolie şi meditaţie. 

Întrebuinţarea în poezii a unor elemente din 
cultura orientală sau asiatică nu poate fi decât de bun 
augur, extinzând/modernizând paleta de „culori” a 
simţămintelor poetice: „Prizonier al orei zero, presimt că n-
o să-mi mai încapă/ Cu moartea lui cu tot destinul în Anul 
Șarpelui de Apă./...// Neîmplinit cobor în karma ce nu mi s-
a scrumit destul/ Și-mi pare că aud cum cântă cocoșii 
fostului aùl” (Cât).  

În cultura chineză, şarpele este asociat cu 
înţelepciunea, creativitatea şi cunoaşterea de sine, Anul 
Şarpelui de Apă fiind chiar anul în care a fost publicat 
volumul (2013). Avem din nou (auto)cunoaştere şi 
înţelepciune, trăsături pe care autorul le întruneşte cu 
siguranţă, deoarece poeziile constituie, pentru (orice) poet, 
cămaşa sufletului. Cocoşul este un simbol al curajului, 
speranţei şi energiei pozitive, dar şi al unui nou început, 
dovadă a faptului că Ion Roşioru este un luptător care nu 
depune armele atât de uşor, cel puţin nu până să încerce 
toate variantele posibile pentru a ieşi la liman. Şi, nu în 
ultimul rând, această pasăre specială este un mesager al 
noului, al curajului, al norocului, de unde rezultă că avem  
 

 
un autor cu care ursitoarele au fost generoase (cel 
puţin în plan profesional/artistic), dornic să experi-
menteze, să se autodepăşească în permanenţă, să se 
ridice deasupra mediocrităţii (lucru care i-a reuşit cu 
prisosinţă) şi să împărtăşească şi altora din harul cu 
care a fost înzestrat.  

Continuând decriptarea mesajului din cele 
două versuri despre care s-ar putea scrie un eseu, nu 
putem să omitem menţionarea karmei, care este, în 
filosofia hindusă, o lege a cauzalităţii, ce guvernează 
Universul. Karma „nearsă” sugerează că sufletul 
(atman) nu-şi poate găsi liniştea, continuând şirul 
reîncarnărilor şi al suferinţelor rezultate din acestea. 
Poetul, care nu pregetă să (ne) mărturisească într-o 
altă poezie: „Drept grad îmi afișez pe suflet 
superlativul absolut” (Zob), aflat în căutarea păcii 
lăuntrice, este conştient de obstacolele cu care va 
continua să se confrunte pe calea dintre alb şi negru, 
dintre lumină şi întuneric, dintre a fi şi a nu (mai) fi, dar 
nu ezită să continue să spere. Exprimarea 
oximoronică „să am în faţă trecutul morţii viitoare” 
sugerează că el îşi imaginează propria „trecere” spre 
veşnicie, iar împăcarea cu sine a devenit astfel, (tot) 
ipotetic vorbind, măcar pentru scurt timp, adică atât 
cât durează un vis, un ţel îndeplinit. 

Un suflet atât de sensibil ca al autorului nu 
putea să nu găzduiască nostalgia tinereţii pierdute şi 
odată cu ea, a entuziasmului pentru frumuseţile din 
jur, pentru tot ceea ce înseamnă viaţă: „Să regăsesc 
pădurea mută. Să mă visez prin ea copil./ Să-i strig 
nălucile pe nume. S-aprind în ramuri fostul tril!” (Tril); 
„Să mi se pară iar că-s gata să-i strig secundei să 
stea-n loc;/ Să mi se pară iar că-s tânăr bătut de ulti-
mul noroc!” (Iar);  

Schimbând puţin (mai mult) „macazul”, desco-
perim un poet romantic, ce printre atâtea temeri exis-
tenţiale visează la o iubire (aparent) imposibilă, care 
să îi (re)aducă lumina în suflet şi dorinţa de a trăi: „Pe 
plita-ncinsă să trosnească sărat semințe de dovleac:/ 
Să-mi bați în poarta de aramă te-am așteptat un sfert 
de veac./...// Să te căiești, inexistento, că mă-nglodezi 
în insomnii,/ Să fii țiganca noimei mele, să te-ndârjești 
din vis să vii!” (Pact). 

Tot o iubire prezumtivă pare şi cea din poezia 
Neam: „Cu trenul galben de armindeni prin stepa roșie 
veneam/ La nunta fostei tu, dar gara n-avea să se 
ivească neam./...// Blestemul nenuntirii noastre să-mi 
râdă-n față insista:/ Ne distanța eternitatea, iar trenul 
niciodată n-a!”, ideea continuându-se cu o altă iubire 
irealizabilă, într-un carusel al dezamăgirilor: „Iar de ne-
a fost menit pe lume să nu rămânem amândoi,/ Promit 
să te evoc cu patos când o să-mi fie moartea-n toi!” 
(Toi). Teama de distrugerile pe care le poate provoca 
dragostea îl ţine pe poet în continuare în expectativă, 
departe de jocul ei periculos: „Cu cât vocabula iubire 
voi ști s-o tac mai abitir,/ Cu-atât voi ține mai departe 
imensul frig din cimitir!” (Frig).  

În aceeaşi poezie, el aduce în prim-plan cele 
patru elemente primordiale ale vieţii („Nimic nu este de 
mirare atâta timp cât în Cuvânt/ Se-ntorc întru 
devălmășie: foc, aer, apă și pământ”), în cadrul cărora 
apa este considerată origine a existenţei, mijloc de  

(continuare în pag. 18) 
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(urmare din pag. 17) 

 

purificare și regenerare; aerul este mediul prielnic luminii şi 
zborului, el simbolizând transcenderea fiinţei umane; focul, 
principiu creativ, dar şi distructiv, în funcţie de cum este 
folosit, are rol purificator, fiind un simbol pentru ceea ce 
este interzis sau de neînţeles, iar pământul înseamnă viaţă 
– tot ce pătrunde în el renaşte, creşte, se transformă. „La 
început era Cuvântul”, ne spune însăşi Biblia, din el au 
izvorât toate celelalte, inclusiv iubirea, atât de 
înfricoşătoare pentru semnatarul acestor versuri. 

Mesajul se continuă pe acelaşi ton al proscrisului 
într-o existenţă din care lipseşte dragostea, relevând şi 
mai bine semnificaţia titlului cărţii şi motivul pentru care 
autorul l-a ales: „Și dacă tot ni-i scris că-n moarte iubirea ni 
se va-mplini,/ Să-ți fiu călugărul din clopot, să-mi fii 
șerpoiacă-n Dojoji” (Şi). „Pentru poeți, prinos de mană 
romantică-i de când se știe/ Orice iubire ce se stinge din 
deficit de veșnicie” (Sfinx), mai ales când dispariţia iubitei 
lasă un gol imposibil de acoperit: „Plecarea ta a fost 
asemeni alunecării unei stele,/ Adică, fără să lași urme, să 
poți să mai revii pe ele!” (Dor), (ne) mai declară el, din 
postura mânuitorului de cuvinte ce pare că nu reuşeşte 
nicicum să accepte misterul efemerităţii iubirii şi al condiţiei 
umane. 

Nu puteam trece peste o altă poezie care aduce în 
atenţie elemente din filosofia şi metafizica chineză, semn 
că autorul stăpâneşte şi această zonă a teoriei forţelor 
primordiale şi complementare ce compun universul şi 
componentele sale, îmbinarea lor cu iubirea fiind una 
originală şi inedită: „Am cunoscut iubiri de jale, am 
cunoscut iubiri de vin:/ Doar cea neîntâmplată încă 
recontopește yang și yin” (Doar). 

Dacă dragostea pământească i-a fost îndeobşte 
refuzată, nu la fel s-a întâmplat cu cea pentru Creator, 
căruia autorul îi poartă sentimente de veneraţie, pe care 
nu ezită să şi le manifeste (şi) în versuri: „De-a scurtul 
perindării mele prin lume mi-am făcut un crez,/ Ce în 
virtutea-i nu-mi dă voie din Decalog să evadez.// Să-mi 
dau suflarea de pe urmă la umbra verde-a unui stog/ N-am 
irosit nicio clipită, arzând intens, să nu mă rog!” (Stog). 

Tematici diverse, întâmplări incitante, veridice sau 
decupate din imaginaţia poetului, se regăsesc pe tot 
parcursul acestui prim capitol, făcând deosebit de grea 
misiunea cronicarului de a le cerne pe cele mai 
reprezentative, căci fiecare elidă are farmecul ei, 
constituind o lecţie de virtuozitate pentru „vânătorii” de 
inedit. Vânt, Ţel, Sclav, Fort, Dig, Sit, Bun, Lemn, Murg, 
Zor, Rai, Da, Ceas, Doi, Şnur, Cui, Tiz, Bal, Zar, Vis, 
Mors, Tur, Mit, Song, Râu, Chei, Loc, Grui, Ham, Iad, 
Imn, Veac, Silf, Cal, Prag, Top, Ied, Ţar, Preţ, Mers, 
Conci, Tren, Nuc, Burg, Var, Joc (elidă dedicată 
părinţilor, care se întinde pe mai multe pagini şi conţine 
lexeme, multe dintre ele inserate în stare de hapax: 
„Adnotare pe o teză de școlar anxiogen:/ Masculinul de la 
ge(a)nă nu e niciodată gen./...// Adnotare pe o teză de 
tanuló greu de cap:/ Masculinul de la trapă nu e niciodată 
trap./...// Adnotare pe o teză de învățăcel distrat:/ 
Masculinul de la vată nu e niciodată watt” etc.), sunt doar 
câteva dintre poeziile asupra cărora nu pot să mă opresc, 
din lipsă de spaţiu, dar care merită, de asemenea, 
aprecierea cititorului. 

Capitolul al doilea conţine schaltiniene, nu mai  
 

 

puţin demne de laudă, introducându-ne într-o (altă) 
lume fascinantă, presărată cu trăsăturile 
binecunoscute (originalitate, umor şi ironie fină), 
ingrediente sigure pentru a le asigura succesul. 
Schaltiniena constituie un alt gen de poezie cu 
formă fixă, numele ei derivând de la cel al 
poetului Raymond Schaltin. Mai puțin monotonă 
decât trioletul, rondelul, vilanela, cadrilul sau 
pantúmul, schaltiniena nu face uz de repetiții. În 
cele zece versuri dispuse în patru strofe (catren, 
terțet, distih și monostih), cu rima a-b-b-a, c-d-c, e-
e, c, fiecare strofă reliefând un tablou de sine 
stătător, ea poate concentra substanța epică a unei 
întregi povestiri, fiind „o poezie care spune o 
poveste” (Ion Roșioru). Este remarcabil că atât 
schaltinienele, cât şi elidele lui Ion Roşioru, dispun 
de versuri lungi, având măsura de 17, 18 sau chiar 
21 de silabe, fără a fi perturbat ritmul, ceea ce 
denotă o cunoaştere profundă a regulilor prozodice 
şi un simţ fin al accentelor şi al limbii române, în 
general. Evitarea rimelor facile şi utilizarea unor 
termeni mai puţin folosiţi în poezii întregesc 
imaginea unui autor sigur pe capacitatea sa de 
creaţie, pe care este apt să o pună în valoare, cu 
orice mijloace, în orice formă şi în orice moment. 

„Vecinul nostru, cardiacul, purta ițari și 
fustanelă/ Și-avea un cârd de oi cu care intrase în 
telepatie,/ Așa cum învățase, cică, în primii ani de 
ciobănie,/ Când oii îi amestecase scrum de copil 
într-o gamelă” (Schaltiniena biletelor de tren); 
„Să fi ajuns din întâmplare în farfuria lui vr’o 
muscă?/ Să fi-auzit doar el un șuier de samulastră 
de gutui?/ Să fi simțit că stă să cadă din cuibul de 
lăstun un pui?/ Să i se fi părut că iese să-l rupă 
câinele din cușcă?/...// De ce o fi zbughit-o oare din 
basm Motanul Încălțat?” (Schaltiniena motanului 
speriat); „Un șarpe lung și verde s-a pripășit în 
sat,/ La capra vrăjitoarei sugând în orice noapte,/ 
De nu-i mai lasă babei un singur strop de lapte,/ 
Cum n-o făcea nici iedul pe care l-a-nțărcat” 
(Schaltiniena şarpelui pripăşit în sat); „Cad 
prunele pipernicite și-n suflete se iscă-un gol./ Azi-
noapte a murit oloaga ce nicio rudă nu mai are/ Și 
care cu trei ani în urmă-și pusese casa la vânzare,/ 
Să nu se certe râvnitorii când ea-și va fi ieșit din rol” 
(Schaltiniena satului lovit de secetă); „Sper, 
când mă vor porni de-acasă, cu mâinile pe piept, în 
car,/ Să nu mă podidească, Doamne, o prea 
amarnică rușine/ De-a fi făcut, trecând prin viață, 
vr’un lucru ce nu se cuvine”,/ Obișnuia să spună 
tata, din când în când, la un pahar” (Schaltiniena 
fiului nedemn de tatăl său); „Noiembrie îmi bate-n 
ușă, dar vara încă-o țin pe loc./ Gutuile atârnă-n 
ramuri ca tot atâtea felinare;/ Mă rog ca ele să 
învingă în luptă cea dintâi ninsoare./ Când ai să vii 
vom face iarăși în sufletele noastre foc” 
(Schaltiniena verii de noiembrie); „Pleca de tot la 
drum stăpâna și câinele legat urla./ Simțise-această 
spaimă mută în sărutarea ei carmină/ Și-n ceața 
care începuse să se coboare pe colină,/ Ca și-n 
scrâșnitul cheii-n yala ce să se-ncuie refuza”  

 

 

(continuare în pag. 35) 
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     Elisabeta BOGĂȚAN 
 

MIHAI MERTICARU CÂNTĂ ÎN COR CU STELELE 
 

Fascinat de arhitectura desăvârşită a sonetului, de 
muzicalitatea şi frumuseţea sa aparte, Mihai Merticaru se 
supune cu succes „probei de foc” a rigorilor lui, așa cum 
dovedește în volumul „Vis și abis”, publicat de Editura 
Mușatinia, Roman, 2018.  

Volumul are drept prefață eseul „Sonetul - regele 
poeziei”, în care autorul face o doctă prezentare a 
sonetului, declarându-și deplina adeziune la această 
poezie cu formă fixă.  

Volumul se deschide cu suita de sonete „Parisul 
(în 14 sonete)”, grupare care amintește de „«coroana», 
culme a rigorii sonetului”, despre care autorul vorbește în 
eseul cu care începe volumul : „Astfel, poetul Tudor 
George, autorul „Trilogiei sonetelor”, s-a încumetat să 
elaboreze cea mai dificilă formă compozițională: coroana, 
care este formată din 15 sonete legate între ele. În primele 
14, ultimul vers al primului sonet devine primul vers al celui 
de-al doilea ș.a.m.d. Al 15-lea poem, numit sonet maestru, 
închide coroana, fiind format din versurile inițiale ale celor 
14. Fiecare vers este echivalentul unui poem într-un vers.” 
Dar Mihai Merticaru nu are ambiția de a scrie o coroana, 
doar sugerează o apropiere, prin suita sa de 14 sonete. 
care e dedicată, așa cum spune titlul, Parisului, „orașul 
lumină”. Este sugerată, implicit, o paralelă între sonet, 
„regele poeziei” și „orașul lumină”: „Zi și noapte, Parisu-i 
feerie, / Un ocean de culori și de lumină”. Poetul reînvie 
momente importante din istoria orașului, din viața sa 
culturală: literatură, pictură, muzică, pictează în cuvinte 
minunățiile orașului. Atmosfera de înaltă elevație a 
Parisului are capacitatea de puternică transfigurare 
lăuntrică: „Începi subit să-ndrăgești tot ce urai, / Risipă de 
frumusețe-i prea multă.”. Finalul suitei, după etalarea 
splendorilor Parisului, este neașteptat, o afirmare a 
atașamentului față de locurile natale: „Rob nu vreau să-ți 
fiu, rămân ce-am fost, pietrean !”  

O odă poeziei închină autorul în „Sonetul unei 
pasiuni” : „Te-am îndrăgit de tânăr, POEZIE,/ Ca pe un 
zvon de împrimăvărare/ (...) Te-am cinstit ca pe-o mare 
sărbătoare,/ Te-am sorbit ca pe-un strop de apă vie”. Ca 
un adevărat Meșter Manole, poetul dăruiește poeziei tot ce 
are mai scump, pentru o construcție de durată: „Am ars 
pe-al tău altar în ape stinse,/ Urcând pe Golgota tot 
înainte,? Nopțile ți le-am ținut mereu aprinse, // La picioare 
ți le-am depus învinse”. 

De fapt, acordurile de odă revin în mai multe 
sonete, ca, de exemplu: „Sonetul ochilor tăi”, cu o 
frumoasă paralelă între izvorul iubirii și izvorul luminii: „De 
unde-i lumina ce mă inundă,/ Scăldându-mi sufletu-n 
apoteoze,/ Cu câmpuri nesfârșite de mimoze / Ce îmi 
prefac, în veacuri, o secundă?”, ori „Sonetul unicității”,  
 

 
 

„Sonetul unei povești”, dedicat de aseme-
nea iubirii: „În  mine, astăzi, stele cântă în cor,/ Pla-
netele toate se aliniază,/ E soare,-n miezul nopții, de 
amiază,/ Luminile, Paradisului izvor.”, „Sonetul unui 
portret”, „Sonetul Poetului urgisit (I, II)”, dedicat lui 
Publius Ovidius Naso, 

Uneori versurile poetului amintesc, mutatis 
mutandis, acorduri antice, ale lui Homer, din Iliada 
sa, de exemplu, cu invocația: „Cântă, zeiţă, mânia 
ce -aprinse pe- Ahil Peleianul”. Mihai Merticaru invo-
că: „Zeiță, vino tu și mă inspiră” („Sonetul muzei”). 

Deseori inspirația poetului este livrescă și 
însuși poetul subliniază aceasta, oferind, într-o suită 
de poeme, motto-uri din Pierre de Ronsard, Wiliam 
Shakespeare, Omar Khayyam, Francesco Petrarca, 
Publius Ovidius Naso, Cântarea Cântărilor, Sapho, 
Li Tai Pe, Dante Alighieri, Theodor Damian, Nicolae 
Dabija, Saadi, Vasile Romanciuc, Mihai Eminescu, 
Alexandr Pușkin, Ana Ahmatova, plus alte trimiteri 
ca „Sonet bacovian”, sau, chiar în text: „adoră poe-
mele lui Robert Frost”. În general, sonetele cu dedi-
cații livrești devin ușoare parodii, reînviind ceva 
specific din poetul parodiat. Această inspirație 
livrescă este simțită ca o intenție vădită de racor-
dare la clasicitatea sonetului.  

Meditând la curgerea și la tumultul tim-
pului, la hazard, („Să fii bilă într-un joc de biliard”), în 
„Sonetul unei alegeri” Mihai Merticaru se simte 
ecoul acestui tumult: „Iubiri ancestrale în sânge îmi 
ard,/ Pierdute taine de început de lume,/ Otrăvuri, 
răni, himere și cutume,/ Furtuni, patimi și păcate cu 
mult fard”. Tot la curgerea implacabilă a timpului 
meditează poetul în „Sonetul unei nedumeriri”:  

(continuare în pag. 20) 
 



Boem@  (125) 7/2019 20 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 19) 
 

„Când vieții-i dedic odă idolatră / Amurgul tenebros de ce 
mă latră:”  

Mare parte din sonete sunt dedicate iubirii, pe 
care autorul o consideră forța universului: „Iubirea, a 
Universului axă” spune el în „Sonetul sublimității”. De 
altfel, și alege în „Sonetul reviviscenței” un motto care 
confirmă această idee, din Theodor Damian: „Universul 
vine nu din explozie atomică, / Ci din explozie de iubire.” 
Pe ideea timpului ciclic, poveștile de iubire, mutatis 
mutandis, sunt repetabile: „O altă Isoldă și un alt 
Tristan,/ Aceeași dorință-n rărunchi ne taie”. De fapt și 
alte motto-uri sunt alese pe aceeași idee, de exemplu: 
„tu vezi, eu nu respir decât iubirea” (Saadi), sau „Te 
cunosc de azi,/ Te iubesc de u veac” (Vasile Romanciuc) 
ori din Alexandr Pușkin: „Cu frumusețea-i, chiar și-n sfinți 
/ Trezește roiuri de dorinți.”. Iubirea este prezentată sub 
diferitele ei aspecte, de la jocul șăgalnic, („Din priviri 
scapără roiuri de scântei, (...) / Îți tot trimite ochiade 
râzânde” – în „Sonet pentru atei”) până la iubirea 
copleșitoare (Mereu îi bate gândul meu în poartă, / 
Bolnav de frumusețea-i maiestoasă” – în „Sonetul unei 
frumuseți”). Alteori, ia forma unei iubiri statornicite: „Mi-
aduci apa vie din tainic izvor,/ Lumina speranței ce arde-
n zare, / Iarba de leac de mare căutare, / Aurora cerului 
multicolor” („Sonetul soției iubite”). 

Prin iubire, afirmă poetul, se poate atinge 
transcendentul, veșnicia: „Cuprins ți-e sufletul de 
nemurire,/ Arderile de-o clipă-s veșnicie”. Mai mult, 
iubirea devine izvor de cântec și de poezie: „Tot ce atingi 
se face poezie” („Sonetul creatorului”).  

Văzând în el un arheu, Mihai Merticaru închină 
o adevărată odă lucrătorului pământului  în „Sonetul 
țăranului român” :„Pe dealul argintat, bade Ioane,/ Vii din 
sau pășești spre eternitate?/ Ce amintire-n tâmpla ta se 
zbate? / În templul sfânt pari una din coloane”. 

Uneori, tonul său devine ironic, acid, ca în 
„Sonetul visătorului”: „Cu pașii prin gropi și capul în 
stele, / Aleargă dup-o fantomă ciudată, / Pe care n-a 
văzut-o niciodată;/ Nu știe de-i printre bune sau rele.//E 
regele într-o țară visată,/ Trăiește simultan în lumi 
paralele,/ Nu-i pasă de-i prins în horă de iele,/ De 
duhurile altor zori se-mbată.” Tonul său rămâne acid și 
când compară prezentul șters cu luminoase figuri ale 
istoriei, ca în „Sonetul bărbăției”: „Văd apoi pe Basarabi, 
pe Mușatini,/ Mângâind o țară înlăcrimată,/ Mircea, 
Ștefan și Mihai, cei trei divini// Încoronați și cu coroane 
de spini./ Se-ntreabă azi Patria-ndurerată:/ Unde sunt 
bărbații de altădată?” 

Meditația poetului devine alteori auto-reflexivă, 
el își sondează adâncimile propriei ființe, contrariat de 
propriul său alter-ego: „Scrutează orizonturi mai senine,/ 
Poezia-i călăuzitoare stea,/ Marea bucurie ce-n viață-l 
ține,// Dăruind tuturor, uitând de sine. / Citind și visând, 
el are tot ce vrea. / (Cine-i străinul ascuns sub pielea 
mea?)” -  („Sonetul străinului”). 

Un panteism tonic stă la baza consonanței cu 
lumea : „Sprințara clipă vine cu-o minune,/ Sămânța, n-
auzi tu cum încolțește,/ Cum prin grădini se cântă 
îngerește? / Aurorala strălucire nu ne// Ocolește oriunde 
ne-ntâlnește,/ Culorile încep să se adune / Precum 
cântecele lumii în strune / (...)/ Simți-vei aproape forța 
divină” („Sonetul Minunilor”).  
 

 
Umorul nu lipsește acestei poezii. De 

exemplu, în „Sonetul muzei ambițioase”, prezintă cu 
un umor ușor melancolic relația sa cu muza poetică 
și imboldul de a scrie: „Un spin în inimă mereu îmi 
coace, / A auzit, scumpetea de ființă, / Că arta se 
naște din suferință.”. Sau în „Sonetul istoriei”: 
„Pentru Mircea e prea strâmtă o odă, / Postura asta 
i-ar fi incomodă.” 

Poetul privește cu nostalgie schimbările din 
societatea românească, îndepărtarea generală de 
sat: „Văd casa natală stând într-o rână, / Ograda, o 
bălărie fără gard, / Candelele sub icoane nu mai ard, 
/ Ruina și pustiirea se-ngână,// Un singur par în 
picioare, drept stindard. / În sat mai trăiește doar o 
bătrână / Fără biserică, fără fântână, / Sătenii-s, azi, 
orășeni pe bulevard” („Sonetul satului natal”). 

Motivul sic transit gloria mundi apare și el, 
corelat cu motivul vanitas vanitatum („Și-o voce 
cântă: «e-n zadar, poete”) : „Vagi amintiri din vremuri 
depărtate, / Neguri, fumuri și hoardele păgâne, / 
Turbatul vânt, dinspre toate, mai bate, // regrete, 
aducând, nenumărate, / Cetăți mult prea vestite zac 
sub grâne, / Doar cartea înțelepților rămâne.” („So-
netul apuselor glorii”). Este afirmată încrederea în 
carte, singura care poate rezista timpului, pe linia 
acelui exegi monumentum aere perennius lansat de 
Horațiu. 

La baza acestora stă motivul fugit irrepa-
rabile tempus: „A tinereții vrajă-n neant coboară, / În 
urmă să privească nu se-ndură. / o fantomatică 
cimilitură, / Unde-i? Nu e, a fost odinioară.” („Sonetul 
tinereții”). Motiv de care, firesc, este legat memento 
mori: „Și nu uita că, dinspre zarea sumbră,/ Tiptil se-
apropie șireata umbră!” („Sonetul unui stoic”) sau 
„Doinește iarna în trupul ostenit, / Se-nclină fruntea 
înaltă spre glie, / Din cer, ți se mai dă doar o felie” 
(„Sonetul despărțirii”), ori: „Unde mi te-ai ascuns, 
serenitate? / Ieri eram tânăr, azi am îmbătrânit / Cu 
un deget agățat de infinit.” („Sonetul regretelor”). De 
asemenea: „Secat mi-e izvorul cu apă vie, / De trei 
zile o pasăre mă-ngână, / Eu am să plec, tu să mă ții 
de mână !” („Sonetul finitudinii”). Și, în acest context, 
Mihai Merticaru își afirmă poezia ca dar celor care 
rămân: „Sonetele le las pe toate vouă” („Sonet-
testament”).  

Și totuși, afirmă poetul, omul găsește 
puterea de a înainta, chemat de visuri, de iluzii, de 
fata morgana: „Zările din suflet ni-s infinite, / (...)/ Ca 
să trăim sub ploaie de ispite // Cu visuri și iluzii 
troienite. / Nimeni nu se oprește să respire, / Toți 
aleargă după o nălucire.” („Sonetul unei năluciri”). 

Atingând marile teme ale sonetului, iubirea, 
viața, moartea, meditând la trecerea timpului, la sur-
sele efemere de bucurie ale omului, la eternitate și la 
divinitate, Mihai Merticaru își cizelează poezia pe 
linia horațianului dicton: exegi monumentum aere 
perennius, convins că nimic nu poate fi mai durabil 
decât arta. 
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      A mai crezut în capacitatea lui Emil Constan-
tinescu şi a Convenţiei Democrate, ajunsă la putere 
în 1996, de a imprima un trend de evoluţie nou, 
compatibil cu ceea ce se întâmpla în Europa. Deja 
eram priviţi ca înfeudaţi comunismului pernicios şi 
izolaţi în intenţia noastră de a fi primiţi în Uniunea 
Europeană. Alte ţări, tot foste comuniste - Polonia, 
Ungaria şi Cehoslovacia - alcătuise Grupul de la 
Vişegrad  şi România n-a fost considerată pregătită 
pentru a fi primită în această asociere. Nu dădusem 
destule semne că chiar ne-am despărţit de comu-
nism şi nici că eram dispuşi pentru adoptarea unui 
nou trend de evoluţie, câtă vreme în fruntea statului 
trona Ion Iliescu şi toţi trepăduşii fostului regim. 
Refuzul adoptării punctului 8  al Proclamaţiei de la 
Timişoara, refuzul Lustraţiei şi deschiderii unui pro-
ces al comunismului erau dovezi clare că-n România 
domină aceeaşi mentalitate comunistă şi că ruperea 
de trecutul comunism rămânea încă o idee nea-
sumată de noul regim. Şi au fost alegeri libere, au 
fost lozinci propagandistice, au fost iluzii şi promi-
siuni, dar toate acestea s-au întrupat într-o altă 
eroare a insurgentului traversat de gânduri cinstite.  
      O ultimă licărire de speranţă a constituit-o Alian-
ţa Naţională Creştin-Democrată întemeiată de Victor 
Ciorbea – omul care confiscase opţiunile celor mulţi 
încrezători încă în ruperea de trecutul comunist şi-n 
vocaţia europeană a României. A fost prima mea 
întâlnire cu el. Anonim în sala de la UGIR priveam 
staful ANCD – cu un Ciorbea încă neacaparat de 
beţia puterii, cu fraţii Boilă şi Victor Frunză şi mă 
gândeam că având aceşti oameni în frunte nu se 
poate să nu izbutim în gândul nostru bun şi în  
 

(continuare în pag. 22) 

 
 

 

Ionel NECULA 
 

Victor Frunză – insurgentul în vreme de ciumă 
(devălmăşia erorilor) 

 
      Ştiam despre el din ceea ce auzisem, ca toţi ceilalţi, de 
la Europa liberă şi din ceea ce se vorbea în surdină. 
Scrisoarea sa, citită la mai sus-amintitul post de radio, 
părea o nebunie , şi mulţi credeau că-i contrafăcută, că-i o 
fabulaţie. Cum a fost posibil că un profesor de la cea mai 
politizată instituţie de învăţământ, de la Academia Ştefan 
Gheorghiu să scrie la Europa Liberă şi să denunţe 
formalismul şi precaritatea pregătirii la cea mai politizată şi 
privilegiată instituţie de învăţământ, menită să furnizeze 
societăţii cadre de nădejde, activişti devotaţi trup şi suflet 
măreţului scop, al înaintării spre comunism. Din această 
instituţie ieşeau activiştii de partid şi nu era permisă nici o 
concesie ideologică din partea corpului profesoral care 
trebuia să cultive încrederea şi devoţiunea faţă de măreaţa 
cauză prevăzută în documentele de partid şi în cuvântările 
lăbărţate ale celui care le ştia pe toate la modul superlativ 
şi-şi propunea să ne facă fericiţi cu forţa.  
      Victor Frunză, care nu se putea plânge că simte în 
vreun fel lipsurile din ţară, sau că duce lipsă de ceva a avut 
această îndrăzneală – de a nesocoti toate consecinţele 
incriminatorii la care se expunea - altfel, uşor de anticipat, - 
prin denunţarea politizării excesive a programei de învăţă-
mânt şi prin sublinierea apăsată a incapacităţii cursanţilor 
trimişi de judeţenele de partid, lipsiţi de o minimă caligrafie 
intelectuală, incapabili de  a înţelege marile probleme care 
confruntă lumea contemporană. Îmi imaginez consternarea 
profesorului când i s-a impus promovarea la grămadă şi cu 
calificative maxime a tuturor cursanţilor trimişi de judeţenele 
de partid şi indignarea că în toată istoria ei Academia 
Ştefan Gheorghiu n-a lăsat nici un corigent şi, fireşte, nici 
un repetent.  
      Naivul de el chiar credea că poate face un învăţământ 
de calitate, selectiv, cu baremuri de cunoştinţe care să 
justifice promovarea, nu-şi imagina c-a nimerit într-o 
instituţie unde totul este formal,  teatral, prefăcut, unde 
primează politicul, devotamentul faţă de partid, încrederea 
oarbă că partidul chiar ştie cum să ne conducă spre fericire.  
      Ceea ce a urmat, după momentul când Europa liberă i-
a citit scrisoarea, a fost cumplit. Întreaga instituţie gheor-
ghidistă – profesori şi cursanţi – au fost antrenaţi să con-
damne, şi să înfiereze cu fermitate şi cu  mânie proletară 
această deviaţie de la linia infailibilă a partidului. Au fost 
reactivate vechile practici de prin anii ’50 cu adunări publice 
demascatoare, cu acuzaţii spăimoase, rezervate de obicei  
duşmanului de clasă şi, bineînţeles, cu finalitatea excluderii 
zgomotoase, din învăţământ şi din viaţa publică. 
      Au urmat anii lungi de exil în Danemarca şi n-a revenit 
în ţară decât după revoluţie, când a crezut că s-a crăpat 
puţin a lumină, că securitatea a fost neutralizată sau măcar 
reformată, iar democraţia s-a instalat ireversibil. A fost o 
altă eroare a insurgentului. N-a bănuit nici o clipă c-au 
rămas cu toţii – şi securiştii şi foştii torţionari sau activişti de 
partid - la locurile lor şi că aceştia nu-şi propuneau decât  
continuarea, într-o formă uşor disimulată, acumulări hipo-
potamice într-un timp record, în dauna economiei naţionale 
şi aceeaşi politică inumană a celui de curând împuşcat.  
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Mónika TÓTH 
 

mi-e frig 
 

mi-e frig 
acoperă-mă 
cu buzele tale 
 
e mult prea târziu 
 

Oarbă-i dragostea: 
Să fim împreună 
E mult prea târziu… 
 
iubeşte- mă 
 

să mă iubeşti 
iubeşte-mă în dimineţile în care 
parfumul de cafea îmi alină melancolia 
când zeii mă abandonează 
iar lacrima suferinţei doare 
când răutăţile din jur mă copleşesc 
iubeşte-mă în nopţile în care 
luna îmi plânge pe umăr 
 
Sunt 
 

o farfurie umplută cu lacrimi 
gustul dulce-amar al tuturor 
speranțelor pierdut 
 
astăzi 
 

luna - 
atât de departe 
că nu pot să o văd 
printre lacrimi 
 

speranţa - 
atât de rece 
că îngheaţă pământul 
 

dragostea - 
atât de străină 
 

că nu am puterea să îmbrăţişez 
 
poate odihneşte în patul inimii 
 

nu poate fi decât o neînțelegere 
speranța nu și-a luat rămas bun 
de la mine 
nu are obiceiul 
să plece pentru totdeauna 
scânteia ei trebuie să fie undeva 
poate s-a oprit la marginea orașului 
poate odihnește în patul inimii 
zboară în aer 
poate într-o zi bate la fereastra mea 
de aceea nu am somn 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

(urmare din pag. 21) 

 

lupta inegală cu balaurul comunist. Într-o pauză m-am 
apropiat de el şi i-am înmânat o carte despre Cioran (era 
debutul meu în volum). La rându-i m-a gratulat cu Istoria 
stalinismului în România.  
     - Vom reuşi oare să conferim noii alcătuiri politice 
atractivitate, consistenţă şi vigoare? - l-am întrebat mai 
mult pentru a-i smulge un punct de vedere.  
     - Trebuie, mi-a răspuns, este ultima noastră redută, 
dacă se năruie şi aceasta se năruie tot. Şi au fost alte 
iluzii, au fost alte promisiuni şi alte speranţe, dar toate a-
cestea au condus la încă o eroare încercată de insurgent. 
      La câtva timp după acest episod ne-am regăsit la 
Tecuci, unde fusese invitat să susţină o conferinţă. Abia 
aici m-am putut întreţine mai pe îndelete cu el. Îşi depu-
sese deja candidatura pentru preşedinţia Uniunii Scrii-
torilor. Nu ştiu dacă întocmise vreun program cu ceea ce-
şi propunea să facă, în cazul când va câştiga sufragiile 
majorităţii scriitorilor, dar ştiu că întocmise un pamflet 
Ţeapa şi Şpaga în care demasca tentaţia de căpătuire a 
celor din conducerea breslei şi năravurile lor prădalnice. 
Tentaţia îmbogăţirii rapide şi pe căi neortodoxe nu 
ocolise nici breasla scriitorilor. Şi a fost ultima sa eroare 
de dinainte de a se ridica la ceruri.          

 

 
 

 



    Boem@  (125) 7/2019 23 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strâng în noian din mine câteodată 

Tot ce-am agonisit în inima curată 

Din mine însumi 

Fiindcă eu sunt toamna ta 

Sau toamna mea, 

O toamnă cum n-am fost eu niciodată... 

 

 
CINE ?... 

 

Când dragostea mea va răsări-n grădină - 

Floare a iubirii din copilărie 

Cine oare, doamne, îmi  va curge  lină, 

Cărui timp măiastru îi voi fi solie ? 

 
Cu petale roze  - gând răsfrânt pe gene 

Cu un trup subţire cât un fir de mac 

Cine oare , doamne, lângă mine-ar cerne 

Clipe- aşa mărunte din întinsul veac ? 

 

Dragostea mea toată va intra-n pământ 

Numai eu simţi-voi soarele pios  

Pe la tălpi şi glezne - sacru legământ 

Cine oare, doamne, va doini frumos ?   

 

 

ÎNTINDE MÂNA... 

 

Întinde mâna către răsărit 

Să strângi în podul palmei dimineaţa 

Pentr-o secundă doar să simţi cum viaţa 

E-un porumbel cu aripi de zenit 

 

Şi mângâie magnoliile toate 

Crescute ca pe şesuri printre munţi 

Fă între dragoste şi ură punţi 

Din nesfârşitele cântări imaculate, 

 

Din gânduri fă-mi coloane infinite 

Cu cleşte de lumină printre foale 

Ascultă glasul fericirii tale 

Ca un ecou de voci binevenite, 

 

Întinde mâna, uită de apus 

Şi-atinge cu buricul degetelor noaptea 

Pentr-o vecie doar s-aprinzi în cartea 

Înveşmântării o flacără de sus... 

 

 

 

 

    Ioan GHEORGHIȚĂ 

 
TE ÎNTREB... 

 

Punctul acesta  

De unde tot curg sentimente 

Amestecate, liniare sau verticale 

E locul în care m-am născut, 

Nimeni n-ar vrea să mă vadă 

Plutind pe un orizont de minuni, 

Pe o pânză a solitudinii, 

Numai tu, curata mea Dunăre,  

Ce-n braţele mele adormi  

Îmi vorbeşti susurându-ţi valurile 

Peste ochii mei, peste tălpile mele subţiate 

De-atâta umblet prin lume, 

Te întreb despre lopătarii vioi : 

Cuiburile lor sunt la fel de calde,  

La fel de rotunde ?... 

Glasul tău mi se alungeşte-n timpane 

De parcă m-ai întreba : 

Tu când mai vii pe acasă, 

Sărbătorile au trecut demult... 

Şi din adâncuri sălciile pletoase 

Zboară ca păsările înstelate 

Pe cerul nesfârşit, rectiliniu, sărat ... 

 

TOAMNA... 

 

Din mine însumi  

Cad frunzele toamna, 

Privesc cum se-nfioară 

Şi-ntocmai simt arşiţe 

Alene îmi coboară,  

Îmi urcă- zbor de nimfă 

Prin clipele albastre, ruginii 

Cu mlădioase voci de romaniţe, 

Ating aroma dintre anotimpuri 

Cu-ntreaga mea fiinţă şi nectar 

Strâng lângă suflet şi pudoarea, 

Iubirea merelor, gutuilor, licoarea 

Cu zâmbete  prelungi, înalte, ascuţite  

Rotunde sau zemoase 

Ce- ncântă din ulcioarele prea rase, 

Strâng lângă mine un focar 

De gusturi tandre, de curcubee pline, 

Cu dragostea împrumutată de la tine 
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mie da  
îmi spun că  
luna nu are cordon ombilical  
şi nisipul  
nu poate ascuți suficiente stele  
cât să primim toți  
un botez 
 

uită-te acum la mine  
nu vezi  
că timpul meu respiră gazul sylviei  
că îmi bat liniștea în cuie  
şi o atârn de pereți  
ca pe un şarpe ce a muşcat  
din mărul putrezit 
 

fiecare fum  
fiecare noapte spoită sub retină  
taie cablurile  
dintre tine şi lumânare 
dintre mine şi pod 
 

sunt o arteră sângerândă  
sub cuțitele digului  
şi se închid spitalele  
se termină țigările  
îngerii îşi vor înapoi  
cariocile 
 
nu 
 

De când te-ai aplecat 
peste vară 
şi ai înfipt țăruși  
în nopțile impare, 
existența mea 
este despărțirea în silabe 
a poemului despre tine 
pe care nu apuc niciodată 
să îl scriu până la capăt, 
pentru că pun mereu 
gânguritul pruncilor 
şi puroiul  
în același sac incolor, 
înnod şi mă aștept  
ca nimeni să nu îl desfacă, 
dar tu 
aștepți de fiecare dată 
undeva la marginea minții mele,  
îmi speli cămășile de forță 
şi când încerc  
să mă aplec peste sufletul tău, 
să-ți înfig silabe 
în anii pari, desfaci nodurile 
cu un singur cuvânt, 
cel pe care nu ți l-am zis niciodată 
şi-mi legi fiecare silabă 
cu faşe de tifon. 
 

   Notă: Autoarea (17 ani, Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul”, Cara-

cal, jud.Olt) este câștigătoarea Marelui Premiu la Concursul de 

creație literară “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 

15-21 ani, în cadrul Festivalului Internaţional al Cărţii “Axis Li-

bri”, Galaţi, 2019. 

 

 
 
 

 

 

 

Raluca-Maria PANAIT 
 

greta oto 
 

greta oto nu a fost femeie 
nu a fost nici măcar 
un alt concept de fizică cuantică 
deşi ştim cu toții 
că era plină  
de singurătăți şi singularități 
greta oto ținea la piept 
puii de leu 
şi se temea că îi va răni 
nu la fel de mult cum se temea 
de eleroanele din '72 
greta ota ştia să-i coasă unui suflet 
nasturii căzuți 
ştia să gătească să calce şi să facă curat 
dar nu ştia cum să facă toate astea 
pentru un copil 
de fapt nu ştia nimic despre copii 
aşa că îi lua şi pe ei 
îi punea la piept 
lângă puii de leu 
şi le cânta tuturor 
până adormeau îmbrățişați 
greta oto ştia structura chimică a paracetamolului 
ştia cum să amestece pastilele cu vodka  
ştia să împletească funii 
ştia să taie vene 
dar nu ştia să taie sau să împletească inimi 
greta oto era o insomnie de sticlă 
şi umbla doar în cămaşă de forță 
ultima dată când am văzut-o 
îşi îmbrățişa transparența 
undeva în apropierea digului 
şi cred că în îmbrățişarea aia 
ar fi încăput 
toți copiii şi puii de leu 
dar cum ziceam 
greta oto 
era plină de singurătăți şi singularități 
nu avea prieteni pentru că îi aminteau 
de eleroanele din '72 
nu avea copii pentru că îi aminteau de puii de leu 
poate că nici pe ea nu se mai avea 
ultima dată când am văzut-o 
îşi îmbrățişa hidro-delirul 
luase forma apei 
şi vorbea despre ea la persoana a III-a 

 
noyade 
 

ți-am zis  
că apa va profana  
fiecare umbră fără contur  
şi nu m-ai crezut 
 

uită-te în jur  
nu-ți spun nimic  
toți oamenii ăştia  
care trec pe lângă noi  
prin noi  
căutând fiecare perfuzii brichete şi carioci 
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asupra inspectorilor roşul care însoţea fiecare rând 
din compunerile şi exerciţiile date pentru acasă. 
Primarul trecea, şi el, zilnic, pe la şcoală şi, din 
comportamentul contradictoriu, din bâlbâiala cu care 
îşi însoţea fiecare vorbă, fiecare gest, reieşea, fără 
tăgadă, că, de reuşita acestei inspecţii depindea, cine 
ştie, menţinerea lui în această funcţie pentru care nu 
avea decât vagi înclinaţii: Aveţi grijă să iasă bine, e 
prima vizită a românilor în satul nostru, trebuie să fim 
uniţi!... 
 Marin primi, de asemenea, misiunea de a 
reactiva formaţia artistică a şcolii pentru situaţia în 
care inspectorii ar fi voit să vadă şi această latură, 
artistică, a activităţii copiilor şi dascălilor lor. Introduse 
în noua variantă de program câteva cântece despre 
ţară şi rege dar şi câteva piese muzicale ruseşti, aşa, 
pentru orice eventualitate... 
 În linii mari, pregătirile se apropiau de sfârşit; 
mai rămânea problema refacerii unei părţi din gardul 
şcolii pe unde intrau adesea animalele slobode şi 
gâştele gureşe ale vecinilor precum şi văruirea unor 
spaţii expuse mai mult circulaţiei celor mici: holul 
central şi intrarea din spate a elevilor. Caranfil insistă 
să se refacă şi firma şcolii ce trecuse prin atâtea 
schimbări de conţinut şi formă încât păstra, încă, la o 
privire mai atentă, urme ale vechilor realităţi politice şi 
administrative. Timpul până la inspecţie se scurtase, 
însă, îngrijorător, astfel încât nu se putuse face decât 
revopsirea vechii firme care, paradoxal, accentuă şi 
mai mult senzaţia de provizorat... 
 De la primărie începuseră să ajungă în şcoală 
veşti contradictorii care îi debusolă şi mai mult pe 
dascăli: ba că inspecţia s-a amânat, ba că revizorii nu 
mai ajung până la Burlacelu, ba că aceştia îşi vor 
încheia activitatea în reşedinţa de judeţ, la Cahul. 
Directorul începu chiar să regrete investiţiile morale şi 
materiale făcute, dascălii începură şi ei s-o lase mai 
moale cu instrucţia şcolară iar părinţii, chiar şi ei, 
răsuflară uşuraţi: nu mai trebuia să le procure 
odraslelor lor rechizite noi şi nici haine mai îngrijite. 
Toată lumea dădea impresia că a trecut cu bine peste 
un mare pericol, prin simplul fapt că acesta nu s-a 
produs...  
 Atmosfera de mulţumire indusă de revocarea 
anunţatei inspecţii fu, însă, pe neaşteptate, întreruptă, 
într-una din zile, spre sfârşitul programului de şcoală 
de femeia de serviciu care, trebăluind cu mătura în 
mână prin curte şcolii, văzu apropiindu-se în faţa 
porţii mari de la intrare o maşină veche dar încăpă-
toare din care coborâră câţiva bărbaţi îmbrăcaţi 
orăşeneşte, cu costume şi cravată, doi dintre ei ţinând 
în măini genţi încăpătoare, nu tocmai noi, nici ele. 
Şoferul, un bărbat tuciuriu cu mustaţă căzăcească 
rămase pe loc; ridică în grabă capota înfierbântată a 
motorului şi începu să meşterească la maşina care 
făcuse, cu siguranţă, războiul civil de partea albilor... 
 Vine inspecţia, vine inspecţia! apucă să spu-
nă, pe nerăsuflate, femeia deschizând intempestiv 
uşa clasei în care se afla directorul. Acesta nu apucă 
să scoată nici o vorbă; privi pe fereastră şi-i văzu pe 
 

(continuare în pag. 26) 

 

 

Ştefan ZĂVOIU 
 

CARANFILII ÎN BASARABIA 
(Fragment din romanul „CARAMFILII”) 

 
De câteva zile toată suflarea din şcoală, elevi şi 

dascăli, ba, mai mult, întreaga comunitate sătească, sta 
sub ameninţarea unei anunţate inspecţii şcolare 
efectuate de reprezentanţii învăţământului din Cahul şi, 
se spunea, cu o sporită teamă, având în componenţă 
revizorul şcolar din Chişinău şi chiar reprezentanţi ai 
Ministerului Instrucţiunii Publice de la Bucureşti... Ce să 
caute revizorii şcolari tocmai aici, în acest sat mărginaş 
al Basarabiei? De ce nu inspectează şcolile din zona 
centrală  şi vin tocmai aici, unde în afară de o şcoală 
prăpădită şi câţiva dascăli mai mult sau mai puţin inimoşi 
şi de câţiva şcolari, mulţi dintre ei bilingvi, nu au ce 
vedea?...îşi spuneau autorităţile locului şi, desigur, 
directorul instituţiei  şcolare. 
 Fu numită de urgenţă o comisie care să pregă-
tească inspecţia. Directorul, temător şi direct interesat în 
reuşita inspecţiei, convocă în grabă consiliul şcolii şi îl 
însărcină pe Caranfil să pregătească în amănunt toate 
documentele şcolii, inclusiv, se înţelege, pe cele pe care 
trebuia să le întocmească şi să le aibă el, ca şef al 
instituţiei. Argumentul era de bun simţ: Marine, tu ai 
terminat de curând şcoala, ştii bine care sunt cerinţele şi 
priorităţile învăţământului românesc. Trebuie să mă ajuţi 
la clarificarea evidenţei copiilor şi a progresului lor şcolar. 
De rest mă voi ocupa eu; mai am câteva documente 
vechi, ale fostei conduceri, să văd ce mai pot prelua de 
acolo... Directorul avu grijă să mai numească şi un alt 
dascăl care să urmărească „tranziţia” de la învăţământul 
de inspiraţie ruso-sovietică spre cel românesc... Îşi aminti 
că strânsese toate cărţile în limba rusă, inclusiv 
traducerile din rusă în română ale unor autori mai mult 
sau mai puţin importanţi şi se gândi că revizorul din 
Chişinău, cu nume şi prenume ruseşti, nu va fi tocmai 
încântat de separarea făţişă şi brutală a celor două 
culturi şi de aceea încercă o soluţie de compromis:  
Vedeţi ce mai puteţi alege din cărţile ruseşti puse 
deoparte, îndeosebi traducerile din autorii ruşi clasici iar 
pe celelalte le aşezaţi în ultimele rafturi, din spate, aşa 
încât să nu fim acuzaţi de un separatism total şi 
excesiv... Şi ar mai fi ceva, adăugă îngândurat directorul: 
poate rescriem citatul acela din Macarenko, traducându-l 
din rusă în română... Caranfil fu împotriva ideii, i se 
părea că şcoala se pregăteşte mai degrabă pentru un 
control de la Moscova şi încercă să-l convingă pe 
director cu argumente mai degrabă emoţionale decât 
pragmatice: Domnilor, suntem, totuşi, în ceea ce numim 
România, România Mare; parcă ne-am pregăti de o 
invazie rusească în cultura şi învăţământul românesc!... 
 La clasele mici învăţătorii încercau să repare ce 
se mai putea repara; manualele româneşti păreau uneori 
prea dificile pentru şcolari şi chiar pentru dascăli, unele 
texte conţineau cuvinte şi expresii care trebuiau „traduse” 
de mai multe ori: din română în rusă, apoi în graiul 
moldovenesc şi, de aici, în româna literară atât de greu 
de cucerit... S-au refăcut planificările activităţilor şcolare, 
au fost (re)corectate caietele de teme ale şcolarilor şi 
dascălii aşteptau neliniştiţi să vadă ce efect avea să aibă  
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(urmare din pag. 25) 

 

cei trei bărbaţi care intraseră, deja, în curtea şcolii, apro-
piindu-se de intrarea principală. Se opriră în faţa uşii şi 
priviră, la invitaţia unuia dintre ei, firma proaspăt vopsită a 
şcolii. Părură mulţumiţi şi-l primiră cu bunăvoinţă pe 
directorul care ieşi să-i întâmpine, încercând să le 
adreseze tradiţionale urări de bun venit. Lasă, lasă, nu te 
formaliza! Ştim că ne-aţi aşteptat zilele trecute dar iată că 
tot am trecut pe la voi, chiar dacă ne grăbim. Trebuie până 
deseară să ajungem la Chişinău şi nu ştim dacă maşina 
asta cu care am venit ne poate duce până acolo. 
 Directorul îi invită în cancelaria şcolii care ţinea loc 
şi de cabinetul directorului. Femeia de serviciu, obişnuită 
cu astfel de situaţii, intră în clasa părăsită de director şi-i 
puse pe şcolari să cânte din piesele învăţate la şcoală. 
Copiii atâta aşteptară: începură, singuri, într-o ordine 
numai de ei ştiută, toate cântecele învăţate, ca şi când 
învăţătorul era în clasă şi le dirija repertoriul... 
 Musafirii se interesară de încadrarea şcolii, de 
situaţia materială a familiilor copiilor, de procentele, pe 
etnii, ale locuitorilor satului. Aruncară, în grabă şi destul de 
formal, ochii pe condica de prezenţă a cadrelor, trecură cu 
vederea lipsa unor înscrisuri privind lecţiile predate în zilele 
din urmă şi cerură să viziteze câteva săli de clasă, chiar 
dacă învăţătorul de serviciu anunţă, prin bătăi de clopot, 
încheierea programului. Zăboviră mai mult în clasa învă-
ţătorului celui nou despre care aflară că venise prin re-
partiţie din Regat, din proprie iniţiativă. Unuia dintre ins-
pectori i se păru cunoscută figura dascălului brunet şi slă-
buţ şi-l întrebă cu siguranţa celui care descoperă o cu-
noştinţă veche: Nu eşti dumneata acela care cu aproape 
doi ani în urmă, la Galaţi, ai cerut comisiei de repartiţie să 
vii în Basarabia? La răspunsul afirmativ al lui Caranfil care-l 
recunoscu la rându-i, pe reprezentantul Ministerului 
Instrucţiunii Publice ce asistase la repartizarea absolvenţi-
lor Şcolii Normale gălăţene, inspectorul îi strânse mâna cu 
sinceră prietenie şi-l întrebă cum s-a acomodat în acest 
spaţiu geografic, ce greutăţi întâmpină şi care-i sunt planu-
rile de viitor. Caranfil stătu o clipă pe gânduri şi se întrebă 
dacă întrebările inspectorului trebuie să primească răs-
punsul dorit de acesta sau dacă poate să fie deschis cu 
acesta şi să-şi exprime toate neîmplinirile sale, toate aştep-
tările care i se refuzau sistematic, toate dorurile faţă de 
spaţiul natal de care s-a îndepărtat din proprie opţiune.  Ar 
fi vrut să-i spună tot adevărul, că altfel şi-a imaginat munca 
sa de dascăl, că altele erau aşteptările adoles-centului 
cucerit de lecţiile de istorie naţională, de prele-gerile 
patriotice ale profesorilor, de exaltările dovedite inu-tile în 
faţa unor realităţi care trec dincolo de noi, ca şenilele de 
tanc peste trupurile fără viaţă ale celor învinşi. Îi apăru, 
brusc, în fracţiuni de secundă, una din întrebările dure-
roase ale ”găzdoiului” său legată de beneficiile care nu se 
văd ale „lichirii” Basarabiei cu Regatul...; omul se întreba, 
pe bună dreptate, unde sunt acele beneficii presupuse de 
revenirea la Patria-mamă, ca şi când faptul că şcoala, prin 
introducerea limbii şi spiritului românesc în educarea 
copiilor ar fi fost un lucru lipsit de importanţă, fără urmări 
palpabile şi imediate în viaţa lui şi a consătenilor săi. Toate 
acestea îi trecură ca un fulger prin minte, n-avu vreme să-şi 
formuleze răspunsurile la întrebările numeroase ce-i fuseră 
puse de ministeriabil.  Reprezentantul ministerului nici nu 
aşteptă, de altfel, răspunsurile, se vedea că întrebările lui 
erau mai degrabă retorice.  Nici dialogul cu micii şcolari nu  
 

 
se dovedi mai productiv deşi inspectorii se stră-
duiau să se facă înţeleşi prin întrebări simple pe 
care învăţătorul clasei le intuise în timpul pregătirii 
inspecţiei: Care este capitala României? Când s-a 
realizat unirea Basarabiei cu România? Care este 
limba noastră maternă? Dar cea oficială?  Difi-
cultăţile au apărut atunci când a trebuit să se 
explice diferenţa dintre limba maternă şi cea 
oficială, dintre limba română şi cea... moldovenea-
scă; nici cei interogaţi, nici cei care au întrebat n-
au găsit calea unor abordări clare, aşa că proble-
ma a rămas oarecum în suspensie.  Inspectorilor li 
s-a părut, desigur, că nu era momentul sau că era 
destul de dificil să se explice celor din clasa a doua 
noţiunile de limbă oficială şi maternă aşa că, 
oarecum jenaţi că n-au găsit calea de a-şi accesi-
biliza întrebările, au cerut copiilor să-şi demons-
treze virtuţile lor muzicale.  Aici elevii lui Caranfil 
erau tari!  Începură să cânte înainte ca învăţătorul 
să le facă semnul ştiut; versuri patriotice de 
adâncă forţă mobilizatoare se revărsau în întreaga 
şcoală ca o chemare la o lupta aşteptată împotriva 
unui inamic nedefinit.  Când copiii ajunseră la che-
marea „Treceţi batalioane române Carpaţii!...", 
inspectorii au părăsit în glorie sala de clasă, 
aliniaţi, parcă, asemenea unui grup de infanterişti 
care au în faţă o redută ce trebuie cu orice preţ 
cucerită... 
 Inspecţia sau ceea ce ar fi trebuit să fie 
inspecţia se termina cum, de fapt, începuse: brusc, 
fără formalităţile aşteptate de gazde, fără ca 
aceştia să aibă sentimentul că activitatea lor a fost, 
într-un fel sau altul, „preţăluită” de inspectori. 
Aceştia n-avură timp să asiste la lecţii, n-au 
controlat documentele dascălilor şi nici pe cele ale 
directorului. Primarul nici n-a ştiut de vizita 
inspectorilor, de unde şi revolta, de altfel inutilă, a 
acestuia: Cum e posibil ca primarul să nu fie 
anunţat de prezenţa în localitatea pe care o 
reprezintă a unor guvernanţi de la centru?  Tuna în 
stânga şi-n dreapta asupra desconsiderării funcţiei 
şi misiei sale, ajungând să îl regrete pe fostul 
director, rusofilul destituit în anii din urmă, pe 
vremea căruia altfel se desfăşurau controalele de 
la centru: ce entuziasm patriotic, ce steaguri şi 
cântece patriotice, ce vodcă, ce romantism 
revoluţionar... 
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Ce este-aceastâ goană de umbre colorate? 
Fantastica lor fugă absurdă-i şi sublimă. 
Ea naşte dintr-o mare ce astfel se exprimă 
Şi în aceeaşi mare se-ntorc pe urmă toate. 
 

Tot ce există fost-a marcat din prima zi. 
Absenţi pe chipul lumii sunt binele şi răul. 
Dintru-nceputuri Cerul a-nscris tot ce va fi. 
Să scrie totul altfel, în veci nu-ndupleci zeul. 
 

Când eşti sortită zilnic prin zodie cerească 
Mâhnirea şi durerea mereu să te lovească, 
O, inimă, poţi spune, în piept de ce-ai venit? 
Şi pentru ce pleca-vei rănită la sfârşit? 
 

De-adolescenţă anii încep să mă dezveţe, 
Se scurse primăvara cu farmecu-i curat. 
lar pasărea-ncântării numită tinereţe 
Nu ştiu nici când venit-a şi nici când a plecat 

 
Vanitas vanitatum 
 

Miresme cupe, harfe şi bucle aurii: 
O, jucării sfărmate de Vreme, jucării! 
Gând, faptă, renunţare, virtuţi, căinţi şi rugi: 
Cenuşi pe care Timpul le spulberă, - cenuşi... 
 

Ce-s oamenii? Podoabe ce-atârnă din tărie. 
Sosesc, se duc şi iarăşi sosesc aici sub soare. 
Din buzunarul humei şi-a cerului cutie 
Mereu făpturi s-or naşte,  
căci Dumnezeu nu moare. 
 

Spuneţi-mi, ce aduse a lumii bogăţie? 
Nimic. în mână timpul lăsatu-mi-a doar vânt. 
Un foc sunt. Când s-o stinge, nimicu-o să rămâie. 
Am fost a lui Djem cupă; dar spartă - nimic sunt. 
 

Crearea ta şi-a lumii, destinul ei şi-al tău 
Sunt taine-aici şi taine vor fi în veci şi-n moarte. 
Surâde-le ca unor pericole deşarte, 
Căci pacea te-aşteaptă dincolo,-n negrul hău. 
 

Cereasca boltă pare o magică lanternă 
Şi soarele e lampa. lar lumea e-o cortină 
Pe care defilează în hora lor eternă 
Imaginile noastre - răni negre în lumină. 
 

Nu plânge după ierii ce rupţi ţi-au fost din viaţă 
Şi nu gândi la ziua ce nu ştii de-o să vie. 
Şi ieri şi mâini şi astăzi iluzii sunt şi ceaţă. 
Atât ai: clipa. Fă-o să umple-o veşnicie. 
 

Bagdadul, Balkul, - spune-mi, ce s-a ales din ele? 
Fatală e şi-o briză când floarea-i invoalată. 
Bea! Şi evocă-n noapte, cu luna laolaltă, 
Popoarele şi evii stinşi rând pe rând sub stele. 
 

A' lui Bahram palate refugiu-s de gazele. 
Unde cântau fecioare pândesc lei singuratici. 
Bahram, neîntrecutul la prins măgari sălbatici 
Sub trei movile doarme. Măgarii pasc pe ele. 

 

 

 

Omar KHAYYAM 
 

Autoportret 
 

Un om prin lume trece. El nu e musulman. 
Nici infidel nu este. Nu crede-n legi şi zei. 
Nu neagă, nu afirmă. Dar vezi în ochii săi 
Că nimenea nu este mai trist şi mai uman. 
 

Nu mi-am făcut vreodată din rugi şirag de perle 
Ca să-mi ascund noianul păcatelor cu ele. 
Nu ştiu dacă există o Milă sau Dreptate, 
Dar totuşi nu mi-e teamă: curat am fost în toate. 
 

Mă dojeniţi că veşnic sunt beat. Ei bine, sunt! 
Necredincios mă faceţi. Şi ce dacă-i aşa? 
Puteţi orice să spuneţi pe socoteala mea. 
Îmi aparţin. Pricepeţi? Şi sunt ceea ce sunt! 
 

Avui vestiţi maeştri. Făcusem mari progrese. 
Când mi-amintesc savantul ce-am fost, azi îl compar 
Cu apa ce ia forma impusă de pahar 
Şi fumu-n care vântul năluci ciudate ţese. 
 

Cu-o mână ţin Coranul şi cupa cu cealaltă. 
Sunt când de partea legii, când muşc din fruct oprit. 
Aşa mă ştie zilnic cupola cea înaltă: 
Nici infidel cu totul, nici musulman smerit. 
 

Virtuţile să-mi numeri doar una câte una. 
Păcatele îmi iartă cu sutele, cu mia. 
Nici vântul nu-ţi aţâţe, nici aerul mânia. 
Tu ştii: curat şi sincer am fost întotdeauna. 
 

Cătat-am horoscopul în a iubirii carte, 
Şi-un înţelept strigat-a: „A fericirii parte 
Aceasta este: - o fată ca luna argintie 
Şi-o noapte care ţine un an cât o vecie". 
 

Nu pot să fac deosebire între capcană şi momeală. 
Un sfat mă-mpinge spre moschee,  
                                          iar altu-mi umple cupa goală. 
Şi totuşi vinul şi cu mine şi draga-n ceasuri de iubire, 
Mai bine fripţi într-o tavernă decât cruzi într-o mănăstire. 

 
Fatalitatea 
 

O-nchipuire-i lumea din năluciri de fum. 
Un loc vrea fiecare pe scenă să ocupe. 
Tu află adevărul din adâncimi de cupe: 
Că totul pendulează între miraj şi scrum. 
 

Khayyām, în astă lume până şi adevărul 
Hyperbolă doar este. Te chinuie mereu 
Această înjosire? Dă-ţi sorţii trupul tău 
Şi sufletu-ntâmplării. Ce-a scris - nu şterge Zeul. 
 

O mână-ascunsă scrie şi trece mai departe. 
Nici rugi, nici argumente, nici spaima ta de moarte 
Nu vor îndupleca-o să şteargă vreun cuvânt. 
Nici lacrimile tale nu pot să şteargă-un rând. 
 

O, suflete,-mpreună suntem ca un compas 
C-un braţ în lut, iar altul pribeag în infinit. 
Un cerc imens înscriem în acest scurt popas. 
Dar într-un punct, alături, cădea-vom la sfârşit. 
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       Adriana STOICA 
 

India, o lume a contrastelor 
                                                                                                              

Călătoria și șederea de aproape o lună si jumă-
tate în misterioasa Indie, în orașul Rishikesh din apropie-
rea munților Himalaya dezvăluie multe aspecte ce scapă 
ușor ochiului turistului grăbit să facă poze cu maimuțele 
obraznice și cu vacile domoale de o seninătate regală, ce 
coboară agale în pas de plimbare pe străduțele și așa 
supraaglomerate de vehicule, trecători, vânzători ambu-
lanți, cerșetori  și câini vagabonzi.  Este o lume a contras-
telor, a misterelor, un tărâm neexplorat complet, unde 
totul surprinde, uimește, lasă o impresie.  

O excursie matinală în piața orașului arată faptul 
că, în restaurantele stradale, ziua începe cu curățenia la 
locul de muncă. Vânzătorii curăță plitele, șterg pereții și 
mătură în fața intrării. Se ard bețisoare parfumate, se into-
nează rugăciuni pentru prosperitate și atragere de clienți. 
În acest timp nu se servește mâncare, personalul se scu-
ză politicos că te pot servi doar după 20 de minute. O 
vizita la un internet café dimineața devreme seamănă cu 
vizitarea unui templu. Bețisoare parfumate sunt aprinse 
peste tot pentru purificarea încăperii, iar pe calculator ru-
lează rugăciuni și cântece pentru bunăstare și pace.  

Îmi dau seama tot mai mult că India nu se “vizi-
tează”,  așa cum dai o fugă sau treci în vizită pe la cineva, 
fără obligații, fără așteptări. Nu, India se simte, se trăiește 
și se experimentează. Călătorul descoperă lucruri noi la 
tot pasul, zilele nu seamănă una cu alta, drumul pe care ai 
mers ieri la piață este blocat azi de o construcție și trebuie 
să găsești altă cale. Nu contează că te grăbeai undeva. 
Aici timpul e relativ, se dilată după necesitățile momen-
tului.  Te adaptezi din mers, schimbi planurile pe moment, 
găsești soluții pe loc, numai cine nu se adaptează nu 
supraviețuiește. Nu, categoric, aici nu ețti în vizită, nu ești 
musafir,nu ești menajat, aici înveți să supraviețuiești cot la 
cot cu localnicii. Ești pe cont propriu, într-un tumult de 
întâmplări și evenimente. 

În același mod, India nu se “vede” de la distanță, 
nu poți să zici” am văzut India”, ci dimpotrivă, India se 
percepe complet prin prisma propriei experiențe de viață 
și a concepțiilor asupra lumii. Contrastele puternice la tot 
pasul: curat / murdar, bunăstare și opulență / sărăcie lucie 
uimesc, sperie, zgârie ochiul și obligă la întrebări existen-
țiale despre dreptate, adevăr, destin și Divinitate. Clădirile 
luxoase cu apartamente de 200 de metri pătrați în care 
locuiesc doar două persoane și servitoarea contrastează 
puternic cu corturile improvizate de alături  în care trăiesc 
4 până la 6 persoane spălându-și rufele la o conductă de 
apă fisurată din apropiere. Mai vezi  hotelul  elegant de pe 
partea dreaptă a străzii și familia care trăiește într-o colibă 
 

 

pe partea stângă, parcarea cu mașini de lux si 
lucrători care transportă materiale de construcție în 
saci de rafie pe spatele unor catâri.  

Pot spune că India nu se “miroase”, se res-
piră. Aerul cald, impregnat cu mireasma bețișoa-
relor parfumate aprinse de comercianți, care te im-
presoară de pretutindeni, aromele picante al condi-
mentelor restaurantelor stradale, mirosul cimentului 
proaspăt turnat la fundația unei clădiri în construcție 
și alte tot felul de mirosuri, miresme și miasme se 
simt foarte puternic, profund, la tot pasul, și, în per-
manență vântul aduce în raza olfactivă alte noi 
informații. Înveți să te orientezi după mirosurile 
înconjurătoare ce te ghidează, îți încântă simțurile 
sau te avertizează să fii alert la fiecare pas.  

Mă conving tot mai mult că India nu se “de-
gustă”, așa cum deguști, din vârful buzelor, păhă-
relul de iaurt dietetic oferit la promoție în super-
market, zâmbind politicos către fata cu tava, aici nu 
guști mâncarea, ci o consumi prin toate simțurile. 
Mâncărurile atrag în primul rând prin culoare, (por-
tocaliu - cheese curry,  verde - sosul de spanac, 
galben - sosul de șofran etc.) apoi te atenționează 
prin sunet, aproape toate sunt înspăimântător de 
fierbinți, abia luate de pe foc, sfârâind pe farfuriile 
de tablă pe care furculița și lingura sunt aruncate în 
grabă cu un zornăit. Apoi, în unele restaurante,  
mâncarea este purificată prin cântecele religioase 
pe CD-ul care merge de dimineață până seara.  

India nu  “se aude”, ci se ascultă. Claxoa-
nele, vocile, mugetele, lătratul, vocile vânzătorilor 
ambulanți, toate comunică ceva. Cine are urechi, să 
audă. Înveți să te lași ghidat de sunete, să percepi 
lumea înconjurătoare prin urechi. Nu vezi unde, dar 
auzi că undeva în apropiere este o vacă. Nu știi 
cine, dar auzi că cineva conduce o motocicletă 
puțin mai în spate. Nu îi vezi, dar auzi niște vânză-
tori lăudându-și marfa.  

India nu se “pipăie”, se simte. Simți aspri-
mea firelor de lână de iac din zona de munte, simți 
mângâierea mătăsii, simți căldura șalurilor de Pash-
mina.  

După această experiență, pot spune că In-
dia nu se vizitează, se trăiește, se explorează cu 
toate simțurile, contrastele la tot pasul îți schimbă 
perspectiva asupra lumii și, într-un fel, înveți să 
apreciezi mai mult ceea ce ai deja. Namaste!  
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   Mircea Marcel PETCU 
 

POVESTE DE IUBIRE 
 
Hai vino, iubire, 
ascultă povestea inimii mele, 
așează-te aici lângă mine 
sub salcia pletoasă ce ascunde 
esențele gândului meu 
împrăștiate în ceața nopții … 
Săgețile ochilor mei te urmăresc 
brăzdându-ți amintirile înnoptate 
în argintul apelor. 
Oglinda cerului multiplică 
cristalul feței tale, 
safirele ochilor tăi îngână o rugăciune, 
pe buzele tale fine 
flutură zâmbetul melodios al vieții, 
inima ta bate vestind  
vâlvătaia dragostei eterne. 
Eu, pierdut în nemărginirea povestirii,  
adun rătăcind printre nori 
silabele rostite în amurgul vieții 
și împrăștiate de țipătul păsărilor 
în nemărginirea pământului, 
alcătuind povestea noastră de iubire.  
 
 
CHIPUL TĂU … 
 
Te simt tot mai aproape de mine, 
îți aud pașii urmându-mă 
mă întorc să te caut, nu te văd 
și-mi dau seama câtă nevoie am de tine. 
Gândurile au început să mi se așeze 
în ritmul inimii, îți simt parfumul,   
plutesc simțindu-te, aud zgomotul 
pe care-l faci în inima mea. 
Mi-a rămas întipărit chipul tău fermecător, 
îl am în fața ochilor. 
Cred că voi rămâne cu acest tablou  
până la sfârșitul vieții.  
 
 
TU 
 
Când te-am văzut erai o simplă floare 
cu un polen necunoscut, dorit, 
nu aveai aripi să te înalți spre soare, 
nici ochi n-aveai să vezi ce-ai întâlnit. 
Te-ai așezat pe cerul sufletului meu 
ca un crâmpei de muzică cerească 
m-ai îmbrăcat cu propriu-ți curcubeu, 

inima mi-ai făcut să-nmugurească … 
Cum te privesc, cum te alint  
 

 
ești toată freamăt, bucurie, 
în inima ce o credeam de piatră 
ești tu acum, cea mai frumoasă fată!  
 
 
CÂNTEC  
 
Un anotimp m-a luat sub mantia lui 
dându-mi puterea cuvântului, 
marea mi-a fost coala gândului, 
razele soarelui au transmis  
dorul inimii mele, 
dragostea a înlocuit tristețea 
dând vântului cântecul naiului, 
să se bucure florile întorcându-și capetele 
după noul curcubeu 
al inimii mele îndrăgostite. 
Dacă aș fi un nor, 
aș sta tot timpul deasupra ta; 
dacă ai fi pământ,  
aș fi apă!  
 
 
ÎNCOTRO  

Se-nchid mugurii zilei, 
pierdută e speranța 
că luna poate trece 
peste câmpii pustii, 
e frig și viscol încă, 
când inima îmi bate 
mai repede ca timpul 
ce curge printre ape, 
e limpede ursita, 
mă duce către stele 
și-n liniștea deplină... 
mă învelești cu ele, 
în mugurii speranței, 
la viața de apoi 
stă luna care cântă 
gândindu-se la noi, 
mi-e teamă de tăcere 
mi-e teamă de o vorbă, 
mi-e teamă chiar de mine... 
Ce-o fi în întuneric ? 
Crâmpeiul de speranță 
îmbracă al meu trup, 
când este întuneric 
încotro s-o apuc? 
Hai, vino Doamne lângă mine 
trimite-mi îngerul cel bun, 
să îmi îndrume pașii  
spre locul cel mai bun, 
și-aici pierdut de lume, 
în marea Ta grădină 
să pot trăi din nou 
și să n-am nicio vină! 
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versurile altor poeţi, de a căror specificitate încerca 
să se apropie cât mai fidel. Ca să exemplificăm, 
referindu-se la Eminescu, Daniel Ioniţă spune: “El 
trebuie să sune în engleză ... a Eminescu”. Tradu-
cerea propriilor versuri gândite uneori în limba 
engleză, ce exprimau sentimente trăite cel mai ade-
sea în Lumea Dintre, poate însemna un important şi 
interesant exerciţiu de dăruire de sine a poetului 
spre limpezirea şi accepţiunea cititorului, cel care îi 
poate amplifica înţelesul, descoperind subînţelesul 
mesajului. 

Cele 15 poeme cuprinse în prima parte 
Destinele inimii sunt versuri de dragoste. Ajuns la o 
maturitate a sentimentelor, acest “vameş de gân-
duri, vameş de vise” (Destine, pag. 16) face un fel 
de inventar al trecerilor şi, cu expertiza unui 
“profesor de caligrafie, / într-o lume în care nimeni / 
nu mai scria de mult cu peniţa.”(idem, pag. 18), 
concluzionează că iubirea a fost “Te iubeam prin 
toate aceste destine / Care apăreau şi dispăreau … 
la marginea timpului.” (ibidem) şi rămâne o perpetuă 
chemare pentru persoana specială: ”Şi te văd pe 
tine ca pe-o dumnezee / Trupul ţi-e lumină, inima-mi 
scânteie.” (Văd aeroplane, pag 38). Imaginaţie 
bogată, plecând de la sentimentul tandru şi 
nevinovat născut în plimbarea prin toamna rece de 
demult: “Iar mâna ta, de care mă încătuşasem de 
bună voie, / era caldă şi catifelată. / O simt şi azi ca 
şi atunci.” (Al doilea înţeles al lui noiembrie, pag.34) 
şi finalizat peste timp cu trăirea erotică desenată 
într-o caligrafie a faptelor care “să se înfiereze, 
zvăpăindu-se, / pe trupul tău.” (Caligrafie zvăpăiată,  

(continuare în pag. 31) 

 
 

      Lucia PĂTRAŞCU 

 

CONTRADICŢIE / CONTRADICTION de DANIEL  IONIŢĂ 
 
Daniel Ioniţă, este un nume deja cunoscut în lu-

mea culturală de la noi şi din altă parte a lumii, ca un poet 
trăitor departe de ţară (Sydney, Australia), într-un spaţiu pe 
care şi-l armonizează cu românismul niciodată rătăcit şi în 
care puterea cuvântului rostit şi scris frumos îmbogăţeşte 
cultura momentului, aducând aproape de sufletul omenesc 
florile alese ale poeziei. Cel mai important moment al 
penetrării definitive a poetului în cunoştinţa şi conştiinţa 
cititorilor a fost, desigur, publicarea volumului “Testament - 
Antologie a versurilor româneşti moderne” în 2012 - prima 
ediţie bilingvă cuprinzând versurile a 50 de poeţi români şi 
traducerea lor în limba engleză; în 2015, cea de a doua 
ediţie bilingvă, în care cititorii s-au întâlnit cu versurile a 93 
de poeţi şi  în 2017, o nouă ediţie în limba engleză 
“Testament – Antologia versului românesc”, care prezintă 
în paginile sale creaţiile a 120 de poeţi, alături de condeieri 
români stabiliţi în străinătate.  

Pentru a face cunoscută cititorilor activitatea 
literară a poetului Daniel Ioniţă  reluăm succint portofoliul 
său literar: 2012, 2015, 2017  Cele trei ediţii ale antologiei 
„Testament…”;  2013 – “Agățat între stele” - volum de 
debut al poeziei proprii tradusă şi în limba engleză; 2016,  
“ContraDicție / ContraDiction”, poezie bilingvă română - 
engleză; 2017 – “Insula Cuvintelor de Acasă”, volum de 
poezie în limba română; 2018 – “Basarabia sufletului 
meu” – ediţie bilingvă, o colecție de poezie a condeierilor 
din Republica Moldova. Dacă adăugăm prezenţa sa în 
numeroase antologii literare importante, la multe lansări de 
carte, evenimente literare şi accentuăm sprijinul dat unor 
confraţi în editarea şi publicarea propriilor volume, prin 
Academia australiano-română pentru Cultură, pe care o 
păstoreşte, iată că avem un portret cuprinzător al omului 
de cultură Daniel Ioniţă, care acolo, departe, unde este 
stabilit, respiră cu aviditate poezie românească şi o 
dăruieşte prin traducerile sale, tuturor vorbitorilor de limbă 
engleză.  

Volumul bilingv româno-englez, “ContraDicție / 
ContraDiction”, semnat de poetul Daniel Ioniţă, tipărit la 
editura PIM, Iaşi, 2017, ediţia a II-a revizuită şi completată, 
cuprinde un număr de 37 de poeme, aşezate sub trei 
subtitluri distincte: Destinele inimii, ContraDicţiile minţii şi 
Suspinele duhului. Volumul este însoţit de o Introducere 
sub titlul incitant Lumea Dintre, semnată de Monica 
Manolachi şi o Notă a autorului la a doua ediţie, în care 
poetul explică satisfacţia şi nivelul emoţional creat prin 
traducerea propriilor versuri, a căror interpretare în limba 
engleză (limbă folosită de autor din anul 1980, când a 
plecat din România) i-a creat o eliberare din “cătuşele 
responsabilităţii”, pe care o simţea atunci când traducea  
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(urmare din pag. 30) 
 

pag. 30). Este felul în care poetul Daniel Ioniţă, prins în 
ghearele realului  cotidian agresiv, alege să plonjeze în 
iubirea care “…cuprinde şi frunză, şi floare, şi lumină şi 
drum.”  (O iubire, pag.46). 

În partea a doua a grupajului de poeme, intitulată 
ContraDicţiile  inimii, ca într-un joc neaşteptat, poetul 
iese din spectrul tumultuos al vieţii, evadând în idealul 
poetic, unde-şi trăieşte visările: „Tu mi-ai răsărit ca un vis 
între vise / Şi pentru iubire a trebuit să devin om.” (A 
trebuit să devin om, pag. 62). Apoi se reîntoarce la trăirile 
cotidiene despre care scrie cu îndrăzneală, protestatar, cu 
furie chiar, în deznădejdea celui care este dispus să 
arunce în faţa cititorului, fără nicio reţinere, alunecarea sa 
în tentaţia noului poetic, în care abundă exprimarea 
şocantă, uneori pictată strident, până la vulgaritate, pentru 
a crea o adevărată poezie de atmosferă despre o lume în 
care „…răpiri, execuţii, şantajuri, încălzire de seră, 
auto-furturi de căciuli, televiziuni cu ştiri îndobito-
citoare şi apoi cuvântările politicienilor, (…) năvălesc 
peste noi toţi ca nişte violuri auditive şi vizuale”. (La 
dracu, pag.76).  Parcă apare şi consecinţa unui asemenea 
tăvălug, când cetăţeanul turmentat din sufletul său 
bulversat numără: “Un doi trei / ce fac eu? nu fac nimic” 
(Nu fac nimic, pag. 70) şi socoteşte: “…în final / într-un 
hal fără hal / ca ţiganu’ la mal / mai mereu /  mă tot 
mint că sunt eu / că sunt zmeu / că sunt leu / 
paraleu…”  (Un zălud paraleu, pag. 86). Tot acest vacarm 
ia sfârşit abia atunci când glasul pur al unui copil nevinovat 
îi vorbeşte candid: “Tata Moşu, te rog frumos dă-mi şi 
mie un pahar cu suc de mere!” (Teletubii şi talibanii, pag. 
68) şi, într-o exprimare autoironică, liniştitoare, conştiinţa 
poetului iese din marasmul năucitor, întorcându-se la 
lucruri normale, cum ar fi “salata de cartofi - vestita mea 
salată!“ (Lucruri importante, pag.72). 

Suspinele duhului, poemele din partea a treia a 
volumului sunt o încununată întoarcere către spiritualitate, 
către Dumnezeu: „Şi atunci, Doamne, ochii mi s-au 
ridicat înspre stele / iar genunchiul mi s-a plecat în 
ţărână.” (Vocea ta în pustie, pag. 92). Deoarece, 
recunoscător, poetul primeşte cu sfială darul vorbelor ce 
cântă sub pana lui: ”Acest sunet cristalin se va 
armoniza odată (…) în armonie cu muzica universului. 
// … // Atunci cântecul tău va răsuna la infinitul luminii, 
/ şi va dansa în ecou cu bucuria îngerilor.” (Păşeam pe-
o frunză de cristal, pag. 96). Un sentiment ce se 
dematerializează, creând o stare lirică în care formula de 
emoţie şi de expresie a poetului se armonizează numai 
atunci când: „Doar mâna Ta se întinde spre mine de la o 
vreme / străpunsă - / şi mă mângâie pe frunte.” 
(Paharul acesta, pag.98). 

Deşi poemele sunt grupate fracturat în trei părţi, 
fiecare constituie o unitate de sine stătătoare, oricare 
dintre ele putând fi nucleul unui ciclu de o anumită factură 
poetică (tinereţea cu iubirea dorită şi împărtăşită, 
maturitatea plină de foc în care intervin fapte de viaţă 
majore, viforoase, adevărate tornade şi perioada 
înţelepciunii, a acceptării pentru integrarea în cea mai 
bună lume posibilă, lumea spirituală). Şi totuşi, reunirea lor 
într-un singur volum devine oglinda în care poetul îşi 
reîntâlneşte toate aceste vârste, pe care le brodează într-
un covor de viaţă, fermecat, plin de neprevăzut. 

Chiar şi atunci când versurile sale prind o nuanţă 
 

 

ludică, aparent relaxant-ironică, cititorul va înţelege 
că poetul se joacă cumva pe portativul cuvintelor, 
bucuros că poate pianota printre vorbele de duh 
atât de cunoscute în vorbirea de acasă (românul 
face haz de necaz!) şi astfel se autodefineşte 
aparţinător acestui filon nesfârşit de frumuseţe.                      

Daniel Ioniţă, autorul acestor poeme din 
volumul bilingv “ContraDicție / ContraDiction”,  omul 
plecat în lume din teritoriul basmului românesc, cu 
zestrea bine agonisită şi cu hotărârea de a întocmi 
frumuseţi asemeni fătului din poveste,  construieşte 
de la Palatul poeziei în grai românesc punţi de 
argint spre Literatura universală, pentru cunoaştere 
şi frumoasă înţelegere a sufletului românesc. 

 

 

GEORGE   SMARANDACHE 

CÂNTAREA  CÂNTĂRILOR  Poeme – Poems 
 

Volumul de versuri „Cântarea Cântărilor – 
Poeme – Poems”, semnat de George Smaran-
dache, ediţie bilingvă, 118 pagini, tipărit la Editura 
Academiei Româno – Australiană, Sydney, Austra-
lia, 2018, având o Prefaţă semnată de Daniel Io-
niţă, cu o frumoasă Copertă şi grafică interioară 
semnate de George Roca, cuprinde 51 de poeme 
de dragoste. Poeme fără titlu  (cu excepţia ultimu-
lui!), doar numerotate şi, desigur, fără un Cuprins 
lămuritor, autorul considerând suficientă titulatura 
maiestoasă a volumului pentru a învălui atenţia 
cititorului în mireasma unei poveşti de dragoste, în 
care visează: „să împletim cununa fericirii” (10).   

Astfel, cititorul are două opţiuni: ori renunţă 
la lecturarea versurilor, ceea ce ar fi un non-sens 
din moment ce a avut curiozitatea de a lua cu sine 
acest volum denumit ademenitor, ca o dulce ispită, 
„Cântarea Cântărilor”; ori, citind, se aventurează 
în descoperirea motivului pentru care autorul a 
hotărât ca volumul său de versuri să primească un 
astfel de titlu, ce vine ca o invitaţie generoasă în 
lumea sa lirică în care, după cum singur 
mărturiseşte: „Mâzgălesc / Cuvintele nerostite / 
pe pagina albă a inimii.” (19). Şi atunci el, cititorul, 
va înţelege… 
 Despre opţiunea autorului de a-şi intitula 
astfel suita de poeme închinate iubirii, se nasc trei 
posibile variante. Ori George Smarandache a dorit 
doar să intre în graţiile cititorului, să-l surprindă 
cumva, să-l ademenească şi să-i capteze atenţia, 
apelând la binecunoscutul omonim pentru Cântarea 
lui Solomon. (am mai întâlnit astfel de situaţii în 
care poetul se ajuta cu astfel de artificii!). Ori 
George Smarandache speră să fi descoperit izvorul 
iubirii curate în care fiinţa „Ca o rază de soare / Cu 
floare la ureche” (25) este iubita „cu ochii ca 
cerul”, femeia plecată şi pentru care bărbatul 
îndrăgostit ar plăti cobzarului ca  „…simbrie / zile 
din viaţa mea.” (26). Ori, cu adevărat, trăirile de 
dragoste din aceste „amintiri de-o vară” se asea-  

(continuare în pag. 32) 
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scuturat florile de tei.” (7). Scriind, autorul simulează 
o descătuşare, însă elementele cu uşoare nuanţe 
erotice, fără senzualităţi lascive: „Nu am uitat / 
îmbrăţişarea ta / şi trupul tău / ce fremăta ca 
trestia pe mal” (35), ce dansează în emoţia muzicală 
a versului, contaminând-o, creează o poezie ce pune 
stăpânire pe suflet, o poezie devoratoare în care 
poetul se dizolvă : „Dorul se zbate / Ca sirena / prin-
să-n ochiurile năvodului / căutând cu disperare / 
calea eliberării.” (44).  

Un volum de versuri aparţinătoare unui seg-
ment liric de literatură modernă, cu o prozodie ce se 
instalează încet, dar sigur, în mentalul cititorului, ex-
presiv conturată şi producând o perfectă îngemănare 
a frumosului, a sincerităţii, cu trăirile poetului, pentru 
tezaurizarea lor în neuitarea timpului. 

Cât despre variantele posibile, cu referire la 
titlul volumului, variante pe care le sugeram noi mai 
sus, iată că toate trei şi-au găsit forma de împletire 
într-o magie a cuvintelor, cu un efect lexical special în 
care dilemele existenţiale, ondulând între tăgada şi 
credinţa iubirii se limpezesc în vechea formulă: Nimic 
fără iubire! 
 „Cântarea Cântărilor”, un volum-poezie, 
semnat de George Smarandache, ca o pecetluire a 
sentimentului de iubire exprimată prin detaşarea emo-
ţională pe care a dăruit-o  paginilor pline de seducţie 
lirică în reverberaţii poetice convingătoare, ce se 
îndreaptă cu duioşie spre cititorii săi. 

 

                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

(urmare din pag. 31) 
 

mănă cu iubirea erotică dintre Solomon şi Sulamita, o 
iubire de care poetul, acum, în înserarea toamnei, nu se 
poate dezlega încă, deşi „n-a dansat decât o vară”, aşa 
cum povestea titlul unui film de demult. Poetul recunoaşte 
că: „La sosirea toamnei / Nisipul pe care am călcat / 
lasă urme de neînţeles.” (32). 

Şi astfel începe călătoria cititorului întovărăşit de 
acest volum cu versuri de dragoste, în care fiecare poem 
este o poveste cu imagini, ca o pictură din „grădina 
viselor”, unde „parfumul de iasomie, ciripitul păsări-
lor, vântul sărutând buzele în beţia petalelor de mac”, 
toate rotunjesc în „surâsul ierbii”, pe „praguri de nori” o 
adevărată odă închinată iubirii. 

Într-o poezie fără mistere majore, sinceră până la 
epuizare, acest frumos sentiment de iubire apare sub 
toate formele sale de manifestare, în care gestul plin de 
tandreţe devine metaforic, iar frenezia simţirii atinge cote 
înalte şi atunci când exultă de preaplinul sentimentelor 
împărtăşite, şi atunci când suferă în singurătate. Deoa-
rece sinceritatea sentimentului de iubire şi emoţia ard 
într-o luciditate imediată: „Timpul pribeag / Ne va purta 
pe umeri / Într-un iureş nebun / Trăindu-ne viaţa / Ca 
pe o clipă.” (16). Astfel, cititorul va întâlni în versurile 
poetului tot curcubeul de trăiri sentimentale. Ca o 
împlinire: „La braţ cu păsările cerului / Zburăm în timp 
/ spre regăsire” (6) sau ca o deziluzie: „Spune-mi / Câte 
toamne şi veri / Trebuie să treacă / Să fim iar 
împreună? ” (23); o îndoială: „Zorii zilei  / mi-au vestit 
că a venit toamna / m-a cuprins oboseala / şi / aştep-
tarea a fost în zadar.” (29) şi o speranţă: „Cine vei fi tu 
/ De va fi să mergem mână în mână / Pe un drum al 
speranţei” (7); promisiuni de a rotunji cununa iubirii: 
„…am să te aştept / o clipă, o oră, o zi, un anotimp / 
am să te aştept… / o veşnicie.” (34). Deoarece nevoia 
de iubire este mai puternică decât exerciţiul răbdării: 
„Singurătatea mă învăluie. / Cuprins de braţele 
întunericului / Strig numele tău.” (24).  

Chipul iubitei „Sunet de val / Ridicat de sirena 
mării…” (13) îi bântuie pregnant amintirea clipelor 
fericite, după care poetul tânjeşte. Interesantă în aceste 
versuri este ideea de zbor: „La braţ cu păsările cerului / 
Zburăm în timp / Spre regăsire.” (6), învăluită în dorinţa 
de dans : „O melodie albă de vioară / Îngână refrenul / 
Sufletelor înlănţuite / Dansând frenetic / Jocul 
dragostei.” (12), chiar şi atunci când totul rămâne numai 
un vis frumos: „Doar urma parfumului tău / Sălăşluie-n 
lăcaşul / Care bate fără odihnă…” (17).  
 Despre creaţia lirică în general, este ştiut faptul 
că structura sufletească a condeierului determină 
calitatea acesteia. Unul, mai modest, se mulţumeşte cu 
mai puţin, împăcat dacă îi reuşeşte o versificaţie corectă. 
Altul, cu un orizont mai larg, cum este şi cazul nostru, 
devine mai exigent cu creaţia sa. Nu putem spune că 
fiecare dintre cei doi nu se străduieşte. De aceea, versu-
rile lui George Smarandache, de o intimitate învăluitoare, 
deoarece textul se bucură de participarea afectivă totală 
a poetului, pot fi considerate o osana închinată iubirii 
împlinite, atunci când: „Acel foc ce ne-a unit / va con-
tinua să ardă / cu aceeaşi intensitate / cu care-a 
izbucnit în / dimineaţa vieţii noastre.” (50), ori devine 
un strigăt în deşert dacă din iubirea ideală rămâne numai 
„O dâră de parfum / Uitată în vântul toamnei / Ce-a  
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Angela-Monica JUCAN 
 

„Poezia este cel mai frumos punct de reîntâlnire” 
 

„Teksa shpërndahemi, vendtakimin më të 

bukur e kemi poezinë” / „Atunci când  

ne risipim, poezia este cel mai frumos 

punct de reîntâlnire” (Visar Zhiti) 

 
Antologia poetică bilingvă română-albaneză intitu-

lată Daruri divine / Dhurata hyjnore a apărut în al doilea 
volum (București, Amanda Edit Verlag, 2019), incluzând 
șapte poeți români și doi albanezi. Versiunea în albaneză 
aparține lui Baki Ymeri, prefața e semnată de Visar Zhiti. 
Cu o excepție, grupajele de poezie sânt urmate de 
prezentarea biobibliografică a respectivului autor; despre 
Drita Nikoliqi Binaj scrie Daniel Marian, iar pentru Sadulla 
Zendeli-Daja, s-a preluat un text din Skënder Hasko 
(scriitor albanez, decedat). 

Din puzderia de poeți români contemporani din 
Țară și de peste hotare, au fost alese anume aceste șapte 
nume – Ion Deaconescu, Radu Botiș, Camelia Radulian, 
Alexandru Miloș, Lăcrimioara Iva, Mihai Firică, Gelu 
Dragoș. Diferiți din toate punctele de vedere, împreună, ei 
configurează totuși „starea” literaturii române de azi, adică 
creații cu accent puternic pe comunicare, de multe ori 
frumos adusă din condei, dar și de destule ori ternă. 

„În zorii gândului” (Në agimet e mendimit – ce 
frumos!) lui Ion Deaconescu se înalță o lirică confesivă, 
meditativă, rostită în ton grav, discurs de cunoaștere și de 
înțelegere. În imn sau cu sunet de liră, impecabil 
armonizat, se citește în poemele lui Radu Botiș despre 
cele de Sus și cele de jos (încrederea în a Doua Venire, 
de pildă – „Cu semn astral din patria divină / Pământul va 
renaște negreșit”, sau demnitatea omului în virtutea 
smereniei: „Nu nouă Doamne, Glorie, nu nouă / Doar 
numelui Tău Veșnic și PreaSfânt”). Foarte rezumativ, cu 
pasul, cu gândul, Alexandru Miloș este și „cu teii în floare”, 
și „cu stelele”, și are ca dar divin „Bucuria din lumea mea, 
/ Suferinţa din lumea aceasta, / Mulţumirea că fac parte 
din amândouă, / Interdimensional [...]”, relația fiind, de 
altfel, nucleară în poezia sa. Lăcrimioara Iva se exprimă 
bine în aforism, retorică morală, are reușite finaluri-
surpriză, unele creații sânt modele de noblețe creștină (un 
fragment de poem în proză: „Îngenunchez și mă rog: 
Doamne, niciodată să nu fiu eu vânătorul! Niciodată! Mă 
resemnez cu această condiție de veșnic vânată, vânată 
de tine, de timp, de tristețe!”). Stins în formulă, dar cu 
lumină în inspirație, Mihai Firică vine cu „o întrebare 
căzută fără zgomot în zăpadă” cam în toate poeziile 
incluse în acest volum. Scrisul lui Gelu Dragoș contează 
pe idee și câștigă prin idee; ce rămâne la el mereu în 
contrast cu cum – iată o probă: „stau obosit, nemişcat şi / 
încerc să visez / că nu trăiesc în secolul / turbulenţei 
globale”. Drita Nikoliqi Binaj, nume nou pentru noi, ne e 
accesibilă în acest volum prin câteva versuri în română 
incluse în prezentarea semnată de Daniel Marian, destul 
însă pentru a cunoaște o poetă de o sensibilitate și un 
verb aparte: „Din nopţile-ntunecate / asfinţiturile nu mi se 
deschid. / În seara aceasta / am spart paharul speranţelor 
/ rupte” (Nga netët e errëta / agimet s’më çelën. / Sonte / e 
theva gotën e shpresave / të këputura). Sadulla Zendeli-
Daja excelează în poezia închinată Albaniei-mamă  
 


 
(Shqipërisë Nënë), căreia, exilat în Suedia, îi duce 
dorul (Sytë lot më rrjedhin për atdheun tonë). Din 
păcate, antologia nu prezintă în traducere nici textele 
acestui poet, nici cuvintele lui Skënder Hasko. 
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zentându-şi dorinţele, arătându-şi şovăiala în raport 
cu războiul şi cu loialitatea dinastică, preocupându-
se de starea lui de sănătate, de soţie sau de regimul 
alimentar sau rugându-se şi sperând într-o încheiere 
grabnică şi favorabilă a conflagraţiei, se constituie şi 
el într-un element important al în-semnărilor, confe-
rindu-le valoare şi ajutându-i pe cititori să reitereze 
într-o manieră subiectivă, dar to-tuşi necenzurată, un 
episod important din istoria dureroasă a vieţii româ-
nilor transilvăneni şi nu numai”. 

În următoarea parte a cărții ni se oferă “Două 
perspective inedite asupra Primului Război Mondial: 
jurnalul lui Gustav Zikeli şi însemnările lui Vasile 
Măgheruşan”. Urmărim atenționările autorului cărții 
comentate de noi și aflăm că Gustav Zikeli, “Înspre 
finele războiului va iniția și publicarea unui ziar… 
fapt ce-i va ocupa mai mult timp, dând în ace-laşi 
timp pe faţă concepţiile sale socialiste, şi făcând au-
tobiografia să rămână în plan secund.  

Spre deosebire de însemnările lui, detaliate, 
corect scrise, cu oarecare valenţe literare, ce conţin 
uneori chiar menţionarea surselor din care s-a 
informat autorul, cele ale lui Vasile Măgheruşan sunt 
mult mai lacunare, constituindu-se adesea într-o ari-
dă înşiruire de nume de localităţi. Autorul lor, originar 
după toate probabilităţile din Nimigea de Sus, este, 
în comparaţie cu Zikeli, un combatant ce participă la 
activitatea de pe front, fiind luat prizonier. Din nefe-
ricire, pregătirea culturală precară, nu-i permite să 
descrie pe larg nici locurile, nici experienţele prin 
care trece, aşa cum au făcut-o alţi contemporani ai 
lui, căzuţi prizonieri”. “Deşi se manifestă cu parci-
monie atunci când e vorba de a oferi informaţii, 
însemnările lui Vasile Măgheruşan sunt totuşi impor-
tante. Ele arată cum a evoluat frontul rusesc între 
1915-1918, căci, e de presupus că prizonierii se 

(continuare în pag. 35) 

 
 

 

 

Constantin MARIN 
 

Țara Năsăudului în timpul Primului Război Mondial 
 

Cartea părintelui Maxim Iuliu-Marius Morariu, intitulată 
Țara Năsăudului în timpul Primului Război Mondial, be-
neficiază de o avizată și detaliată prefață a Pr. prof. univ. 
Dr. Ioan Chirilă, cadru didactic al Universității „Babeș-Bo-
lyai”, din Cluj-Napoca. „Elementele de analiză sociologică, 
evidențierea efectelor generate de această conflagrație 
mondială, oferă cercetătorului noi elemente instrumentale, 
dar în același timp îți oferă și posibilitatea de a discerne, de 
a elabora o judecată proprie cu privire la chestiuni de res-
ponsabilitate publică, de conștiință comunitară, cum este 
cazul: orfanii și văduvele de război; efectivele școlare în 
școlile grănicerești, natalitatea”, subliniază prefațatorul cărții 
în discuție.  

Într-o autoprezentare concisă, autorul menționează câte-
va publicații din spațiul cultural românesc, dar și străin, care 
i-au găzduit materiale având ca subiect aniversarea cen-
tenarului primei conflagrații mondiale și care se regă-sesc 
în paginile volumului de față. De asemenea, autorul ține să 
precizeze că volumul de față conține și câteva texte inedite, 
cu versiuni îmbogățite ale articolelor publicate și, lucru 
foarte important, anexe documentare ce nu se găseau în 
versiunea originară. 

Primul document comentat este jurnalul Colonelului 
Anchidim Șoldea. Primim informații despre biografia acestui 
ofițer, absolvent al Gimnaziului Grăniceresc năsăudean. În 
cele două jurnale ale sale (unul elaborat în maghiară, ce-
lălalt, în românește), conțin informații „despre evoluția fron-
tului sau cu privire la evenimentele cotidiene mai impor-
tante, mici descrieri și o tentativă de memorialistică de călă-
torie. Iată, de exemplu, ce menționa în jurnalul său Colone-
lul Șoldea, în ultima zi a lui 1914: „31.Joi. Astăzi e ziua ulti-
mă din anul 1914, războiul acesta. Se va finaliza cu bine. E 
tare rău, trece anul (...). Doamne mântuieşte-ne”. Și, ceva 
mai la vale, spune: ,,Astăzi a sosit nevasta, har Domnului, 
durere însă că mamaia (soacra) cea bolnavă înainte cu 2 
săptămâni a murit. Dumnezeu să o ierte, ea a fost foarte 
bună, ca o mamă adevărată. Veştile ce le-a adus au fost re-
le, Gheorghe a fost arestat, Magda e bolnavă, eu bolnav, 
Dumnezeu le-a rânduit, trebuie să le suferim paerinstia (?). 
Doamne mângâie-ne. Doamne bine mi-a adins văzându-mi 
nevasta, dar fericirea n-a fost deplină, auzind de moartea 
soacrei”. 

Ulterior, în data de 19 iunie, va deceda în urma ope-
raţiei, iar înmormântarea va avea loc patru zile mai târziu în 
cimitirul comun din Blaj. Prietenia cu soţia lui sau cu fraţii 
acesteia, preoţi greco-catolici şi ei, îl vor fi deter-minat în 
mod cert pe canonicul Alexandru Ciurea să îi întocmească 
un necrolog luptătorului defunct. Autorul lucrării, Preot 
Maxim Iuliu Morariu, ține să precizeze: “Deşi lipsite de ta-
lentul literar al unui romancier, însemnările lui, scurte, sin-
cere şi directe, sunt părţi importante ale memorialisticii de 
război din această zonă. Pe de altă parte, prezentarea 
însemnărilor unui om care a luptat sub drapelul împăratului 
austriac în condiţiile în care istoriografia din perioada de 
după unire a insistat cu precădere asupra evenimentului 
unirii se poate constitui într-o încercare de înţelegere a 
trecutului în amplitudinea sa. Desigur, felul în care, prin 
intermediul acestor carnete de însemnări, autorul îşi auto-
defineşte profilul spiritual, descriindu-şi îngrijorările, pre- 
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(urmare din pag. 34) 
 

deplasau în funcţie de acesta, însoţind armata în pere-
grinările şi campaniile ei”, precizează autorul cărții. 

Partea a treia a lucrării se intitulează “Imaginea 
Primului Război Mondial reflectată în folclorul din zona Nă-
săudului”. În acest capitol, autorul realizează o desfășurare 
de mare amploare informatică, fapt care pune în evidență 
meticulozitatea, dar și pasiunea cu care a fost elaborată 
această carte. Din acest motiv, mărturisim că nu numai că 
nu a fost încărcată de informații plasate la subsolul unora 
dintre pagini. Sunt menționați diverși autori și cărțile lor, 
referitoare spațiul năsăudean. Iată ce este menționată într-
una dintre notele de la pagina 58: “Grigoriță bumb de-
argint. Tânăr te duci în pământ! Noi cu tăți așa-m gân-
dit/Că-n iast toamnă-i libera/și la iarnă ti-nsura/Și după ti-
ne-or vini/ Cemătorii cu caii/ Ț-om deștide porțile/Ș-a ieși 
cu mni-ile/... /Dar tu rău ne-ai celuit/ Că după tine-or por-
nit/Cemătorii cu sălaș/Și cu steagul de buhaș‖. Valeria 
Peter Predescu, Versuri și cântări morțești din ritualul de 
înmormântare din jutețul Bistrița-Năsăud, Editura Arcade, 
Bistrița, 2005, p. 15.  

Preotul Maxim Iuliu Morariu comentează, pe de 
altă parte poeziile de dragoste, “care îi au drept autori atât 
pe tinerii aflați pe câmpurile de bătălie, cât și pe iubitele 
rămase acasă, reprezintă și ele un gen impor-tant al liricii 
de război. Ele beneficiază uneori de un intermediar, cucul, 
pasăre des întâlnită în lirica erotică (uneori, însă, el având 
și valențe negative)”. 

“Imaginea Primului Război Mondial reflectatã în 
cântecele funebre din zona Năsăudului” se intitulează al 
patrulea capitol al cărții. Aici, autorul afirmă, folosind 
argumente detaliate: “Experienţa războiului s-a ampren-tat 
atât de puternic în sufletele celor care au trecut prin ea, 
încât ecouri ale ei pot fi regăsite încă la mai mulţi ani după 
încheierea lui. Astfel de exemplu, pe lângă bocetele 
clasice, în cadrul cărora mama sau iubita îşi plâng fiul sau 
iubitul căzut pe front sau una dintre ele, răpusă de dor, i se 
adresează acestuia prin gura «bocitoarei», există situaţii în 
care, în cadrul cântecelor funebre ale oamenilor al căror 
deces are loc la mult timp după evenimente, se găsesc 
referiri la modul în care i-a afecta conflagraţia în copilărie. 
Şi în acest context, avem de-a face de obicei cu două 
situaţii, respectiv omul care rămâne orfan din pricina 
războiului, sau mama care-şi creşte singură copiii din 
pricina faptului că soţul nu se mai întoarce de pe front”.   

Următorul capitol, intitulat ,,Urmări ale Primului 
Război Mondial în localitatea Salva, judeţul Bistriţa-
Năsăud: orfani şi văduve de rãzboi” concretizează, deta-
liat, efectele marii conflagrații asupra mediului ardelean. Ni 
se oferă, apoi, în Anexe, lista nașterilor în localitatea 
Salva, județul Bistrița-Năsăud, în perioada 1914-1916; 
Situația nașterilor, repartizată pe luni; Moașele și situația 
lor în localitatea Salva, între anii 1914-1916. Spre finalul 
cărții, autorul își precizează sursele de informare, așa cum 
îi stă bine și firesc unei asemenea lucrări. 

La final, cititorul află date, prezentate succint, 
despre Părintele Iuliu-Marius Morariu. Autorul acestor 
rânduri mărturisește că a fost o onoare și o bucurie să 
realizeze această recenzie.  

 

 

(urmare din pag. 18) 

 
(Schaltiniena câinelui părăsit); „Îi dă târcoale 
casei hoțul cu dinți de mort în buzunar/ Și care, 
deodată, simte că s-a înfiorat grădina./ Cocoșii lumii 
dau de veste că se pogoară Sfântul Mina,/ S-aducă 
pace isihastă în fila lui din calendar” (Schaltiniena 
nopţii Sfântului Mina); „Prin fiecare por al casei 
ieșea pustiul părintesc/ Și în amiaza-ncremenită se 
revărsa peste grădină;/ Cu greu mi-am defrișat 
cărare printre albine și sulfină/ Și-am ezitat dacă în 
ușă rugina broaștei s-o strivesc” (Schaltiniena 
întoarcerii tardive) etc., sunt doar câteva din po-
veştile incredibile, emoţionante, ale unui eu liric 
creativ, cameleonic, care în fiecare poezie se (re) 
descoperă/redefineşte, uimindu-ne cu „experimen-
tele” sale demne de toată admiraţia. 

Revine, desigur, tema morţii („Hai să sfidăm 
în noaptea asta previziunile astrale/ Și pe ferestrele 
albastre să evadăm din horoscop,/ Cu tifla dându-i 
morții care din urmă vine la galop/ Și s-o forțăm să-
și mai amâne toate intențiile sale” – Schaltiniena 
dorului cabrat), a iubirii („Sărutul tău îmi amintește 
de-un alt sărut neîntâmplat,/ Cu care mi-a rămas 
datoare o altă fată-n altă seară./ Nu bănuisem nicio 
clipă că dragostea avea să moară,/ Înveșnicindu-se 
dincolo de prăvălirea în păcat” - Schaltiniena săru-
tului neîntâmplat) şi altele, abordate în capitolul 
anterior, într-un ambalaj diferit, însă la fel de cu-
ceritor. 

Este nedrept că trebuie să „sacrific” cele-
lalte poezii, din care nu am citat, pentru a-i lăsa şi 
lectorului plăcerea revelaţiei, însă prea multe nu ar 
mai fi de spus. Ion Roşioru respiră poezie, simte 
poezie, gândeşte poezie, este poezie! El se inspiră 
din viaţă, dintr-o frunză căzută de pe ram, dintr-o 
adiere de vânt, dintr-un zbor de fluture, reuşind să 
convertească (şi) „urâtul”, adică tristeţea, teama, 
solitudinea, dezamăgirea sau alte trăiri negative, în 
artă. Descins dintr-o generaţie adeptă a neomo-
dernismului, el se încăpăţânează să îşi transpună 
în manieră clasică arderile interioare, ca un ado-
lescent întârziat, dar perfect capabil să îşi adap-
teze poetica la cerinţele mentale / spiritual / sufle-
teşti actuale. 

Uzând, după cum s-a putut constata, de o 
simbolistică bogată, autorul cu o vastă cultură 
poetică (ne) lasă moştenire un volum ce merită 
aplauze, pe care îl reciteşti, iar şi iar, fără să te 
saturi, fiindcă de fiecare dată îi descoperi noi 
valenţe. Nu pot să închei fără a-mi exprima certi-
tudinea că se înşală cu siguranţă atunci când afir-
mă: „Și orice urmă o să-mi fie adulmecată de uitare” 
(Schaltiniena drumului final), dar şi speranţa că 
„ziua scrisă”, care aduce cu sine eliberarea de an-
goase („...supremă bucurie că frica nu-mi mai râde-
n față” - Schaltiniena totalei împăcări), este de-
parte şi că până atunci, ne va dărui alte şi alte mă-
nunchiuri de mărgăritare, pe care să le cernem prin 
sita sufletului... 
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        Maria FILIPOIU 
 

Motto:  „Ocazia e iute la fugă și leneșă la întors."  

   (Mihai Eminescu)  
 

 

LUCEAFĂRUL DIN GÂNDURI MUTE  
 
Luceafăr din gânduri mute,  
Cu „Scrisorile" surate,  
„O, rămâi!" „prin nopți tăcute",  
Să-mi alungi „Singurătate"! 
 
Vino, cu „Melancolie",  
Ca să-mi fii „Înger de pază",  
Cât „Speranța" mea îți știe  
Dor ce porți cu a ta rază!  
 
Ca o pasăre măiastră  
Dă-mi „Dorința" de iubire,  
Cu rouă pe „Floare-albastră",  
„La steaua" să-ți văd sclipire!  
 
„Iubind în taină" să revii  
Ca „Făt-Frumos", „Când te doresc",  
Și „Din valurile vremii" 
Să-mi aduci Raiul ceresc!  
 
„Ce șoptești atât de tainic…"  
„Peste vârfuri", ca un mire? 
Că resimt „Venin și farmec",  
Ce-mi aduce „Despărțire".  
 
„Pe aceeași ulicioară",  
„Pe lângă plopii fără soț…",  
„Luceafărul" să răsară,  
Cu soarta aș face negoț.  
 
 
DORINȚĂ ÎN LUNA MAI (sonet lui Eminescu)  
 
Pe flori de gând aș vrea, Emine, să-mi dai  
Balsamul desprins din stelare idei 
În primăveri, ce scutură pe alei,  
Stele, ningând al Ipoteștilor plai!  
 
Frumos ți-e versul, ca florile de tei,  
Ce-nmiresmează codrul în luna mai  
Și în natură aduce colț de Rai,  
Când teii ning cu parfumate scântei.  
 
Dorința mea te cheamă cu durere,  
Să-mi aduci din Universul sălbatic,  
Iubire învăluită-n mistere.  
 
Pe pajiști cântă dorul singuratic 
Și-n urmă lasă eterna-mi tăcere 
S-o port prin veșnicii cu vis fanatic. 
 
 
 

 

  

 
EMINULUI, SONET SUB TEI   
 
Doru-mi aleargă pe veșnice alei,   
Să îmi ducă iubirea la Luceafăr,   
Ce-n zori soarbe roua din flori de nufăr,  
Când primăvara ninge cu flori de tei.   
  
Din gânduri revărsate-n fire de păr,   
Pe lira versului împletesc idei   
Ca-n iederă, de-a fi ofrande la zei,   
Cu lacrimi adunate-n suflet-ciubăr.   
  
Le scald în priviri cu ploaie de scântei,   
Când zorii zilei răsar de sub umăr 
Iar tușul lacrimii se scurge-n condei.   
  
Orbită de iubire, privirea-mi spăl   
În azurul cerului pe ochii mei  
Și-mi șterg obrajii cu-al veșniciei văl.   
 
  
METAMORFOZARE SPIRITUALĂ  
  
Adeseori îmi viscolește gândul   
Prin amintirile sub tei în floare,    
Când Eminescu modela cuvântul 
Înveșmântat de-a florilor ninsoare.   
  
Sub tei așteaptă idei obosite   
De calea ce străbate veșnicie,   
Eminul să le pună în cuvinte,   
Fascinat de a nopții feerie.   
  
Revine în seri, de-a slovei chemare,  
Metamorfozat într-un năvalnic dor 
Să intre în gândire creatoare,  
Cu spiritul înflăcărat de amor.  
 
De muza poeziei îndrăgostit,  
Luceafărul își aprinde făclie 
Și cu sentiment din cuvânt nerostit,  
Povestea iubirii astrale scrie.  
 
Vrăjit de florăreasa Primăvară,  
Cu raze dalbe petale-i mângâie 
Ca-n vremurile de odinioară,  
Când alinta iubita-n pribegie.  
 
Pribeagă este iubirea pe alei,   
La braț cu dorul evadat din vise, 
Căutând amorezi sub bătrânul tei,  
Cu pleoapele gândului larg deschise.   
 
Din cer albastru când privește-n ape,   
Luceafărul coboară-n amintire; 
De locul natal să fie aproape,  
Metamorfozat în altă iubire.   
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       Victor MAROLA 
 

De vorbă cu scriitorul și profesorul  

Christian Crăciun 
 

Victor Marola: Bună ziua, domnule profesor 
Christian Crăciun. Membrii colegiului de redacție vă invită 
în paginile revistei Boema. Ne onorează pre-zența dum-
neavoastră. Pentru cititori, vă rugăm să vă prezentați re-
trospectiv activitatea paideică și culturală în câteva rân-
duri? 

Christian Crăciun: Mulțumesc de invitație! Iată 
deci un foarte sumar cursus vitae. Sunt absolvent al Fa-
cultății de Litere (Limba și Literatura ro-mână se numea 
specializarea, pe atunci) din cadrul Universității Bucu-
rești. Repartiția am luat-o la Li-ceul Industrial 1 din Mo-
reni, care acum se cheamă (ca și liceul pe care l-am ab-
solvit în Ploiești) „I.L. Caragiale”. Aici am profesat 42 de 
ani. Debutul l-am avut - se putea altfel? - cu poezie în 
revista liceului. Apoi au urmat revistele studențești cu 
cronici literare și eseuri. Din fericire, n-am păstrat mai 
nimic. După absolvire, am început cu adevărat o publicis-
tică mai serioasă: la Transilvania, Vatra, Orizont, SLAST, 
România Literară ș.a. Acum este și un - cum să-i spun? - 
un „pre-debut” în volumul colectiv îngrijit de prof. Mircea 
Zaciu la centenarul nașterii lui Liviu Rebreanu, cu un text 
despre Pădurea Spânzuraților. A treia etapă, singura ca-
re contează, este cea de după 1990. Atunci am început 
să public constant: la Cronica, 22, Vatra, excepționalul 
L.A.I. (ambele serii), Adevărul Literar și Artistic, plus re-
vistele locale care înfloreau pe atunci, printre care Axio-
ma ploieșteană, Revista Nouă din Câmpina. Mai sunt și 
altele în care am publicat un articol, două. De câțiva ani 
m-am „fixat” cu rubrici permanente la Viața Românească, 
Orizont (Timișoara) și, mai recent, Tribuna (Cluj-Napoca).  
 Din această activitate s-au adunat cu greu și 
cărțile. Am debutat târziu (nu sunt un ahotnic al publi-
cării), în 2005, cu o carte de eseuri fragmentare: Intrări în 
labirint, care a ajuns, incredibil, la trei ediții, la trei edituri 
diferite. A urmat cartea la care țin cel mai mult, teza mea 
de doctorat: Ucronia eminesciană, scoasă la editura Insti-
tutul Cultural Român și având și ea o nouă ediție la Ei-
kon, editura la care îmi public acum cărțile. Lucrez să îm-
bogățesc această carte intrată, am aflat, în bibliografiile 
universitare. Au urmat Isografii, eseuri și două volume 
masive în care am adunat cronicile culturale publicate în 
reviste, intitulate Lectio Incerta. Mai este un volum de 
articole social-politice, intitulat Circumstanțiale. Despre 
activitatea de profesor mi-e teamă că nu mai avem spa-
țiu, lăsăm, poate o discuție separată. 

V. M.: Sunteți unul dintre scriitorii și cronicarii 
literari prezenți la Târgurile de Carte, la prezentarea noi-
lor apariții editoriale. Cum vedeți orientările literare după 
anul 1990?  

Ch.C.: O precizare: nu sunt deloc cronicar literar, 
din motive ce nu le pot amănunți aici, nu urmăresc  
 

 

precum un seismograf mișcarea literară, sunt complet 
rupt de lumea scriitoricească. De altfel, cine parcurge 
fie și sumarul celor două culegeri amintite constată că 
nu literatura propriu-zisă ocupă primul loc, ci eseul filo-
sofic, istoric, memoriile și jurnalele, cărți de teologie 
sau de știință ș.a.m.d. Rațiunea o găsiți în prefețele 
cărților amintite. 
 Cât despre miezul întrebării, trebuie să vă 
spun că mișcarea literară care s-a născut după 2000 
este una excepțională. Seniorii sunt seniori, nu dis-
cutăm despre ei acum. Generația ’80 s-a stratificat și 
ea după multe și uneori surprinzătoare criterii. Rămâne 
Mircea Cărtărescu, unul dintre cei mai mari scriitori ro-
mâni și, după părerea mea, primul care schimbă deci-
siv canonul literar după Eminescu, devenind lider 
canonic. Revin la cei afirmați după cumpăna mile-
niilor... după ce timpul va cerne exagerările, mizele 
minore, dorința de a șoca gratuit, vulgaritatea, o anu-
me intoleranță față de „cele vechi” ș.a.m.d., va rămâne 
o literatură absolut remarcabilă. Se scrie mult și sunt 
cărți remarcabile de poezie, de proză ori eseistică. O 
observație care nu s-a făcut: pentru prima dată în isto-
ria literaturii noastre, această generație este branșată 
în mod natural cu literatura lumii. Oamenii ăștia circulă 
enorm, știu să facă proiecte, participă la rezidențe de 
traduceri și creație, se cunosc personal cu o mulțime 
de scriitori, din Vietnam în Canada, din Islanda în Ara-
bia Saudită, din Canada în Norvegia sau Azerbaidjan. 
Este o efervescență, o șansă pe care literatura noastră 
nu le-a avut niciodată. Din păcate, acest fenomen se 
lovește de un dublu handicap major: a) este foarte pu-
țin vizibil în revistele culturale „pe hârtie”, deci inac-
cesibil unui public mai larg, și b) este nevoit să func-
ționeze într-un mediu social decis a-cultural, dacă nu 
de-a dreptul și vehement anti-cultural (sau reducând 
cultura la un naționalism tâmp și lozincard). Să ne 
rugăm să biruie până la urmă această vitalitate crea-
toare excepțională, capabilă să ne așeze pe harta lite-
rară a lumii! 

V. M.: Pentru cei mai mulți scriitori (și pictori), 
natura constituie nu doar o oază de liniște, ci și o 
adevărată sursă de inspirație. Care este rolul scriito-
rului, artistului?  

Ch. C.: Natura este „Duhul Sfânt făcut sensi-
bil”, vorba poetului. Artiștii (pictori, scriitori, chiar muzi-
cienii) sunt, poate, printre ultimii muritori capabili să ne 
învețe să simțim. Să vedem, să ascultăm, să pipăim, 
să mirosim. Să te duci într-o splendidă poieniță dintr-o 
pădure și să dai drumul la grătar și la casetofon (în loc 
să asculți păsările, foșnetul pădurii, al apei, să vezi 
lucirea luminii pe frunze cum se schimbă cu fiece 
secunde, să ai senzația de proaspăt, de viu), e un fel 
de crimă asupra umanității din om. Artistul, repet, cu 
minime excepții (mă refer la situația de la noi, în alte 
părți mai educate alta e povestea), rămâne, după 
părerea mea, un învățător al sinesteziilor tainice. 

V.M.: Orice scriitor este distinct prin modalită-
țile proprii de reflectare a vieții. Prin ce se identifică 
Charles Baudelaire în literatura franceză? 

Ch. C.: Baudelaire a schimbat nu numai litera-
tura franceză, ci literatura lumii. Mai precis, a revolu-
ționat simultan modul poeziei de a vedea lumea și  

(continuare în pag. 38) 
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Scriitorul Christian Crăciun 

 

desigur, un tratat, cum ei au numeroase astfel de 
abordări.  

V.M.: În traiectul existenței lor, câțiva dintre 
scriitori francezi au avut experiența conversiunii: 
Blaise Pascal, Pensées, Paul Claudel, Un poet 
privește Crucea? Cunoașteți asemenea momente 
speciale și în peisajul literar românesc? 

Ch. C.: Dau doar două exemple, dintre cele 
mai cunoscute: Nicolae Steinhardt și extraordinarul 
poet Daniel Turcea. Fenomenul este de maxim inte-
res, mai ales în ultimele trei decenii sunt surprin-
zător de multe cazuri. Să-l amintim pe părintele 
Savatie Baștovoi, și prozator de mare succes, sau 
insurgentul poet, părintele „fracturismului”, Marius 
Ianuș. Poate de o altă factură este fenomenul 
grupării cunoscute sub numele de Rugul Aprins, 
oameni de naturi foarte diferite, mireni și fețe biseri-
cești, artiști, oameni de știință, arhitecți scriitori, 
studenți etc. care se întâlneau în anii 1950-1958 
spre meditație la rugăciunea inimii. Mulți au sfârșit în 
temnițele comuniste. Iată, tocmai a apărut cartea 
unuia dintre membrii proeminenți ai Rugului Aprins, 
chimistul și profesorul Alexandru Mironescu, Floarea 
de foc. Îngrijitorul ediției și al întregii serii care res-
tituie scrierile membrilor acestui grup, profesorul 
Marius Vasileanu, spune, pe bună dreptate, că este 
o carte de prim raft, de așezat firesc alături de 
Jurnalul fericirii. Dau un citat exact pe tema pe care 
o evocați: „Întrebările în problema convertirii sunt 
deci o curiozitate absurdă. Convertirea e o chesti-
une de sentiment, nu de logică; e ivirea unei flăcări 
divine, în inima omului, care o încălzește cu o 
dulceață divină. E vorba de un dar pe care nu-l 
poate oferi nici o religie din lume, afară de religia lui 
Hristos. E un dar divin”. 

V.M.: Ați participat la multe conferințe, sim-
pozioane și cenacluri literare ș.a. Menționați câțiva 
scriitori contemporani, care v-au impresionat atât 
prin operele, cât și prin ținuta lor intelectuală?  

(continuare în pag. 39) 

 

 

(urmare din pag. 37) 
 

modul lumii de a vedea poezia. Și a schimbat locul poeziei 
în lume. Nu mai vorbesc de limbaj... El este marele punct 
de inflexiune al modernității. Despărțită apoi în cele două 
brațe ale fluviului: vizionarismul incendiator al lui Rimbaud 
și răceala algebrică, autosuficientă ca limbaj intranzitiv a 
lui Mallarmé. Cu ei începe marea poveste a Modernității 
culturale europene. 

V.M.: Literatura română a avut influențe din cultura 
europeană apuseană, dacă ar fi să reflectăm asupra 
operei lui Gr. Alexandrescu, V. Alecsandri, M. Eminescu. 
Alții au scris în limba țărilor unde au peregrinat sau au 
locuit (Petru Cercel, Iulia Hașdeu). Astăzi se pune un 
accent deosebit pe originalitate. Ce mențiuni distinctive ne 
puteți oferi? 

Ch. C.: Cultura română modernă s-a născut, în 
fascinantul secol XIX, într-un fel de cursă cu handicap, în-
cercam să dovedim că suntem latini, adică europeni, re-
cuperând, arzând cu frenezie etapele, uneori până la 
ridicol (vezi comediile lui Alecsandri și, firește, Caragiale). 
Asta nu s-a putut face decât prin imitarea unor modele, 
este un proces de aculturație perfect normal și întâlnit 
pretutindeni. Două au fost liniile: cea franceză, - „focul”, 
imginația, începând „de la pașopt” - și cea germană, - 
„gheața”, rigoarea, geometria spiritului - de la Junimea 
înainte. Până la colapsul comunist cele două s-au echili-
brat minunat (inclusiv în politica mare, vezi primul război), 
îmbogățindu-ne cultural. Să nu uităm ce zicea Blaga (el 
însuși exponent al liniei 2): cultura franceză zice „fii ca 
mine!”, cultura germană „fii ca tine!”. Minunat echilibru! 
Păcat că a fost retezat de istorie! 

V.M.: Partizanii curentului demitologizării solicită 
scriitorilor mai multă acrivie sau încearcă să-și facă loc în 
media prin atacarea unor pasaje sensibile (paragrafe, 
articole din presa timpului, paradigme culturale depășite, 
poezii etc.) din operele scriitorilor consacrați? 

Ch. C.: Dacă un scriitor a scris porcării, din punct 
de vedere moral, a le readuce în memorie nu este demito-
logizare, ci datorie. Adevărul și punct. Acum este pe val, 
de exemplu, Nina Cassian care a scris lucruri îngrozitoare, 
în vremuri îngrozitoare. O fi devenit după aceea o poetă 
notabilă, nu zic. Dar litera scrisă, din nefericire pentru ase-
menea cazuri, rămâne. Nu poate fi ștearsă. Să reamintesc 
aici, fără a putea intra în detalii, binecunoscuta schizoidie 
a memoriei: celor de extrema dreaptă nu li se iartă nimic, 
în timp ce adepții extremei stângi comuniste sunt ab initio 
absolviți de orice vină. Mai mult, dacă vrei să amintești 
texte și fapte rușinoase, descalificante, strict atestabile, 
ești acuzat că vrei să-i scoți din cultură pe Sadoveanu sau 
pe Călinescu sau Gellu Naum (vezi, de ex. cercetările Anei 
Selejan, cu abundență de exemple). Nu, așa cum francezii 
nu l-au scos pe Céline, dar nici nu i-au „făcut uitate” (cum 
vor unii la noi) scrierile oribile. 

V. M.: Se poate vorbi de o geografie literară în 
cultura franceză din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea?  

Ch. C.: Franța, ca orice altă cultură europeană, 
este o cultură formată din multe culturi. O cultură majoră 
este astfel tocmai pentru că, asimilând, asigură identitatea 
acestor sub-componente regionale. Foarte marcate uneori 
chiar și azi în Franța, sau Italia sau Germania chiar. Sunt 
uneori diferențe majore, chiar de graiuri, de obiceiuri. 
Aceasta este fericita diversitate care asigură prospețimea 
sângelui creator. Detaliile întrebării dumneavoastră cer,  
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(urmare din pag. 38) 

 
Chr. Crăciun: Horia Roman-Patapievici, Gabriel Liiceanu, 
Victor Ieronim Stoichiță, Andrei Pleșu, George Banu, Teo-
dor Baconschi, Dan Tomuleț, Adrian Sorin Mihalache, Dan 
C. Mihăilescu, Vianu Mureșan, pr. Ioan Ică jr. ș.a. Ordinea 
este firește absolut aleatorie. 

V.M.: În curricula Facultăților de Litere (și Limbi 
străine) se regăsește disciplina intitulată ,,Literatură com-
parată’’, în care sunt prezentați cei mai reprezentativi scri-
itori (poeți, dramaturgi, prozatori) ai lumii cu operele și par-
ticularitățile lor. Considerați că este mai potrivită denumirea 
„Literatură universală’’ decât cea de „Literatură compara-
tă’’? 

Ch. C: Cred că, pe vremea când studiam eu, cu 
dna. Zoe Dumitrescu Bușulenga și dl. Romul Munteanu, se 
numea chiar „Literatură universală și comparată”. Cred că 
nu litera, ci spiritul contează. Comparația este posibilă nu-
mai într-un anume cadru. Dacă, în numele unor ideologii 
pernicioase, pui pe același plan nu știu ce incantație a boși-
manilor cu tragediile shakespeare-iene, cum se întâmplă în 
multe universități occidentale, totul e pierdut, nu e nici uni-
versală, nici comparată. 

V.M. : Tinerii din ultimii 20 de ani sunt orientați mai 
mult spre însușirea limbii engleze deoarece este mai în-
tâlnită pe meridianele lumii. Ce îndemnuri le oferiți adoles-
cenților și studenților care se simt atrași avant la lettre de 
limba și literatură franceză? 

Ch. C.: Să-l citească pe... Cioran. Vor găsi acolo 
cele mai teribile caracterizări ale frumuseții, splendorii, difi-
cultăților și decadenței limbii franceze. Din păcate, azi stu-
diul limbilor străine se face din perspectivă strict pragmatică, 
comunicațională, a traductibilității și aproape deloc sub 
dimensiunea culturală. Pentru cei care vor mai mult, vor cu 
adevărat o întemeiere culturală superioară, studiul măreței 
culturi franceze, și firește al limbii rafinate până la ultimele  
nuanțe, este obligatoriu. Dl. Macron vrea să redea gloria 
limbii franceze, sper ca măcar în acest domeniu să reu-
șească.  

V.M.: Ce cărți le recomandați tinerilor care nu sunt 
studenți la Litere? 

Ch. C.: Toate. Și, în primul rând, Clasicii. Din toate 
literaturile, inclusiv română. Marii autori, de la Tragicii greci 
la Dante și Shakespeare și, mai departe, la Tolstoi și Dos-
toievski. Sunt utopic, firește. Au trecut de mult (și definitiv!) 
vremurile când un inginer, absolvent de Politehnică, citea 
fără dicționar, în original, Plutarh sau Cicero. Pe scurt: im-
portant este să citească. Zilnic!  

V. M.: Vă mulțumim pentru răspunsurile deosebite 
oferite cititorilor revistei noastre. 

                                                                                                                   
1 iulie 2019, București 

 
 


 

 

 

 

Stejărel IONESCU   

 
femeia din birtul de la colţ de sat 
 

am auzit aseară o vorbă de neant,  
de la femeia brună 
ce sta în birtul de la colţ de sat,  
la masa de la colţ, de după uşă, 
că vinul este cel mai bun balsam,  
de-l bei sub clar de lună, 
că vinul rana inimii ţi-o închide,  
de te iubeşti cu o ţigănuşă, 
 

femeia brună, de la colţul mesei,  
nu s-a iubit în viaţa ei cu foc, 
prin vene-i curge vin, şi ochi-i sunt ca para, 
îţi toarnă vinul în pahar, apoi te ia la joc 
şi se dezbracă în noapte, când luna este plină, 
făcând iar pe fecioara, 
 

femeia brună din birtul de la colţ de sat,  
ce o găseşti seară de seară, la masa de la colţ, 
de  după uşă 
bea vinul sec şi se iubeşte în visu-i nevisat 
cu cel ce poartă în noapte, neantul de cenuşă. 

 
femeia, e totul 
 

mai nărăvaşă cum e calul 
este femeia lângă un vin 
când muzica îşi cântă aleanul, 
paharul de amar e plin, 
 

să-l bei încet, să-l bei tăcut, 
vinul cel sec este femeia 
ea e prezent, ea e trecut, 
la uşa vieţii este cheia, 
 

ea, naşte vieţi, şi curmă vieţi, 
şi e amarul din pahar, 
cântată e de mulţi poeţi 
pentru bărbaţi, ea este har, 
 

femeia-i ca un bibelou, 
cu perfecţiunea , imperfectă, 
este Madona din tablou, 
pe drumul vieţii, congruentă. 

 


 
 

 
 
 

(continuare în pag. 15) 
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    Alensis de NOBILIS 
 

Pictorul tău 
 

Pictez, iubito, numai de mi-ai cere, 
Te-aş zugrăvi din împletiri de aburi; 
De vrei, pe frunte-ţi desenez mistere 
Când aur curge-n ale minţii jgheaburi... 
 

În abulii îmi definesc doctrina, 
În aure, îmbrăţişări mimate, 
Iar de se-ntâmplă să rănim lumina, 
Culorile se varsă desfrânate 
 

Până în clipa când e nordul sudul, 
Când rana mea din coapsă eşti, femeie; 
Ne-nmiresmăm cu înzeire nudul, 
Pictăm cu sânge gura ta atee... 
 

Tristeţile ascunse sub rimel 
Ţi le dezvălui rătăcind pe pânză, 
Ca haina să devină-n acest fel 
Venirea toamnei în Eden: o frunză. 
 
Undeva 
 

Clopotul bate în sufletul raiului, 
Cântecul inimii spinii-i descuie, 
Zboară o pasăre din mugurii naiului, 
Fete-n altarele crinilor suie.  
 

Aripi de gene zbat tot mai rar 
Zări netivite de marginea gândului, 
Casa secundei e în turnul din far, 
Mâine te culci în braţele vântului... 
 

Frâie de nori îmi faci, să încalec 
Bolţi de mirare căzute din şa, 
Paznicul apelor îmi pare zănatec, 
Apa oglinzilor ascunde să bea. 
 

Candela pruncului în palmă tresare, 
Lujer de fragă furată din naos, 
Marea văzduhului e-o arcă în care 
Urci să visezi ca magii din Laos. 
 

Trepte se-nalţă în aer de-aici, 
Calea-i deschisă spre aura ta; 
Mergi, parc-aluneci pe valuri de muzici, 
Umbra te-nvăluie şi curge şi ea... 

 

Sol din abis 
 

Încă aştept şi-acum adeverinţa 
Că sunt pe-acest pământ un sol trimis 
Să îndulcesc în oameni suferinţa 
Ducând din mine-n oameni un abis, 
 

Iar cusăturile în care-mi este prins, 
Trupul de suflet, astăzi s-au slăbit, 

 

Dar iată cum o sete m-a împins 
Să mă cufund în râu ca Heraclit 
 

Şi, meditând la curgerea în unde, 
Unde se varsă-n mine tresărind, 
Iar din abisul meu ceva răspunde 
Că sunt la fel cum, poate, nefiind,  
 

Aş mângâia cu raze neputinţa, 
Aş dezmierda iubirea în ecou, 
Aş alinta cu răscoliri fiinţa, 
Eu prinsul veşniciei în lasou.  
 

Şi de dispar în ceţuri (nu, nu doare), 
În urma mea rămâne tot ce scriu, 
Iar tu şopteşti cuprins de-nfiorare 
Şi-n mintea ta abisul o să fiu... 
 
Aripi 
 

Tot aşteptăm minuni să se repete 
Şi să primim din paradis scrisori 
Scrise pe aripi albe de egrete, 
În șoapte prefăcute în ninsori. 
 

Din raze, îngeri-fluturi vor zidi 
Dorinţele-n biserici drept fântâni, 
Să bem agheasmă-n palme de copii 
Cântând poeme-n inimi de păgâni. 
 

Și botezați cu zâmbet făr-a ști 
Îmbrățișarea ne va fi sărut 
Cu îngerii ce ne privesc din fii 
Pe frunți de ape botezate-n lut. 
 

În ceruri ninge. E concurs de miss. 
E nuntă-n noi, acum, şi pe pământ; 
Când fiii în icoane i-am trimis, 
Ne vom culca pe răstigniri de vânt... 
 
Atât 
 

În ochiul tău se-ascunde o icoană 
Pe care s-au pictat cu vânt genuni, 
În palmă-ţi creşte, ca o floare, rană, 
Sub geana ta privesc uimiţi străbuni 
 

Cum se destramă-n galaxie zorii 
În fulgerul culorii de ruini 
Şi-alunecă pe el toreadorii, 
Marii schiori pe fire de lumini. 
 

Şi curg iluzii spre altarul verii 
Să-nalţe-n utopii splendorii turn, 
Ca-n el să cânte liturghii, tăcerii, 
Miraje-n ceţuri orbul taciturn, 
 

Dar dacă-n fulger fluturii nu laşi 
Şi te-ai făcut în tine nevăzut, 
O să dispară urma, de sub paşi, 
Chiar în părinţii ce tresar în lut, 
 

Iar cerul frunţii nu se mai susţine 
Și se topeşte ochiu-n absolut... 
Ca-ntr-o eclipsă, îngropat în tine, 
Şopteşti umil spre veşnicii: atât! 
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