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Nicolae TZONE 
 

apa de lună     mormîntul perfect  

mormîntul de negăsit veac după veac 
 

aproape am ajuns la sfîrşit aproape că după miliarde  
de tone de pietriş dat la o parte cu mîinile şi cu pleoapele  
fîntîna e gata şi izvorul s-a descătuşat 
ieri mi-a fost frig nisipul lunii era rece şi ca să-l încălzesc  
l-am fărîmiţat între dinţi şi l-am înghiţit 
mi-era frig şi era noapte pretutindeni mi-era frig  
şi nici nu vedeam începutul mijlocul şi capătul frigului  
care mă cotropise 
luna nu strălucea dimpotrivă era opacitatea însăşi  
era cleiul cel mai vîscos 
şi cum nu puteam bea piatra de pe ea mi-am spus  
că eu trebuie să sap neapărat cu mîinile şi cu pleoapele  
în piatra de pe ea 
eu sînt os din osul lui dumnezeu şi carne  
din carnea lui dumnezeu mi-am mai zis  
dacă sap fie şi un veac clipă de clipă  
nu se poate să nu ajung în cele din urmă la apă  
la un izvor sonor şi strălucitor 
şi m-am pus imediat pe săpat în miezul lunii  
cu mîinile şi cu pleoapele 
m-am ajutat chiar cu limba cînd tare de tot  
mi-au obosit şi mîinile şi pleoapele 
îmi era foarte greu pentru că pietrişul era rece şi dens 
îmi era cel mai greu de cînd mă născusem  
pentru că apa de lună era foarte adînc îngropată  
în piatra de lună 
dar ce-am început eu în viaţa mea şi n-am dus  
oricîte împotriviri mi s-au aşezat înainte  
la bun sfîrşit 
am început şi am teminat lucruri mai grele decît  
aflarea de apă pe lună 
în moarte am fost ca într-o grădină posibilă  
şi după ce mi-am trăit moartea indestructibil şi mîndru  
m-am întors la cele vii şi fierbinţi 
în moarte am dansat cu întunericul absolut  
am mîncat şi am băut fără răgaz întunericul absolut  
şi plin pînă în rărunchi de întunericul absolut  
am revenit în grădina posibilă a vieţii posibile 
în viaţa posibilă m-am îndopat cu lumina absolută  
am înghiţit zi de zi lumina absolută în maţe şi în plămîni 
în viaţa posibilă am dormit cu capul pe lumina absolută  
şi m-am învelit în cearşafuri şi în straie  
de lumină absolută 

 

eu sînt cred singurul om viu care este suma absolută  
a luminii absolute şi a întunericului absolut 
m-am născut cu nimeni asemănător  
dintre cei născuţi vii  
şi sînt şi voi rămîne pururi neasemănător 
acum sînt pe lună şi sap fîntîna fără sfîrşit  
cu mîinile şi cu pleoapele 
acum sînt pe lună şi sculptez în miezul lunii  
coloana infinită de apă 
acum sînt pe lună şi ceea ce a făcut brâncuşi  
în timpul vieţii lui pe pămînt şi în miezul pămîntului  
fac eu în timpul vieţii mele pe lună  
şi în miezul lunii 
acum sînt pe lună mi-e frig şi mi-e greu dar presimt  
că zi de zi mă apropii de izvorul cu apă bună de băut  
şi de scăldat şi de cufundat cu tot trupul în ea 
acum sînt pe lună şi tocmai am învăţat cum să fac  
focul cu nisip cu praf şi cu pietre 
acum sînt pe lună şi tocmai am învăţat  
cum să-mi croiesc  
haine din pietre cum să-mi cos cămaşă de pietriş  
cum să-mi împăturesc sub cap perne de nisip 
ştiu că dumnezeu mă priveşte curios  
printr-un ochean imens  
nu-şi mai aminteşte precis  
dacă atunci cînd a făcut luna  
a lăsat sau nu a lăsat vreun firicel de apă vie în ea 
ştiu că o singură lacrimă de-a lui de-ar fi rămas în 
piatra de lună  
o voi găsi într-o bună zi o voi ridica în palmă  
şi voi sorbi din ea cu nesaţ 
ştiu că nu voi muri pînă cînd nu voi ajunge  
cu mîinile şi cu pleoapele să răsfir apă de lună 
sap cu bună credinţă pot spune că sap cu entuziasm  
că sap cu o crîncenă plăcere adolescentină 
sînt mamă şi tată singurul muritor care sapă  
o fîntînă în lună 
mi-e foarte greu aproape că nu mai am  
nici mîini şi nici pleoape aproape că am ajuns  
în mijlocul lunii şi apă de lună încă nu am găsit  
dar deja o miros deja îi aud clipocitul  
deja răcoarea i-o simt 
între timp dumnezeu şi-a amintit „am pus cîndva  
la începutul începuturilor un strop de apă pe lună” 
între timp dumnezeu şi-a amintit „am ascuns cîndva  
la începutul începuturilor ori la sfîrşitul începuturilor  
în miezul de piatră al lunii apă de lună” 
eu sap înainte curajos fără nici un fel de frică în oase 
sap în mine însumi adînc mi-e foarte clar acest lucru  
sap cu mîinile şi cu pleoapele în mine însumi  
mult mai adînc  
mult mai profund decît am făcut-o vreodată 
eu sînt mamă şi tată eu sînt luna şi tot eu sînt  
şi piatra de lună şi apa de lună  
dar tot atît de adevărat este că chiar sînt pe lună  
şi chiar sap aici de cînd mă ştiu o fîntînă în care  
să clipocească apa de lună 
e un frig de crapă pietrele de pe lună e un întuneric  
de plesneşte în aşchii metalice întunericul de pe lună 
sînt în întregime o rană încă vie  
care sapă cu sîngele ei  
în piatra de lună după apa de lună 
ce-o mai fi oare pe pămînt o fi vară o fi primăvară  

(continuare în pag. 4) 
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(urmare din pag. 3) 
 

 o fi toamnă sau iarnă 
ce-o mai face iubita vieţii mele fără de mine lîngă  
coapsele ei de cristal lîngă ţîţele cu sfîrcuri de rubine 
ce-or mai face doamne iisuse  
ce-or mai face poemele mele  
fără de mine în preajmă de ele 
eu le-am învăţat după ce ele m-au învăţat cum să le învăţ  
cum să trăiască fără mine şi departe de mine 
ele ştiu că mă voi întoarce la ele viu şi în pumni  
cu apă clară de piatră de lună 
stau în genunchi în miezul fîntînii pe care o sap  
deseori adorm în genunchi în miezul fîntînii  
pe care o sap în piatra de lună 
recunosc că uneori mi-e teamă că tunelul  
pe care îl sap va ajunge cu vîrful pe cealaltă parte a lunii  
şi că nu voi găsi nicidecum apă de piatră de lună 
recunosc că deseori mi-e frică şi că mă întreb buimac  
în bărbie dacă nu cumva nu o fîntînă sap în miezul lunii  
ci chiar mormîntul mi-l sap mormîntul meu auster  
şi singuratic şi secret mormîntul perfect  
mormîntul de negăsit veac după veac 
stau cum scriam în genunchi şi sap cu braţele  
şi cu pleoapele şi cu limba din gura arsă de sete 
piatra din miezul lunii e tot mai greu de sfărîmat  
e tot mai greu de spart în pietricele şi în nisip 
dar uite iisuse uite mamă şi tată uite iubito  
şi priviţi şi voi poemele mele dragi mîndre şi tandre  
de pe pămîntul de-acasă  
priviţi priviţi şi iarăşi priviţi apa rece ţîşneşte deodată  
din îndepărtata şi foarte îndepărtata ţară de piatră tare  
din miezul de lună 
dar uite uite uite uite uite uite uite acum am  
în căuşul palmei apă de piatră de lună  
şi beau cu nesaţ apă rece de piatră de lună 
dar uite uite uite uite uite uite uite apa de piatră  
de lună creşte sub mine şi mă ridică încet încet  
din miezul de lună la suprafaţa lunii 
dar uite uite uite uite uite uite uite apa de piatră  
de lună sporeşte sub mine în mine şi deasupra de mine  
şi-mi vindecă rănile 

 
îmi spală cu undele ei cristaline mîinile şi pleoapele  
şi limba din gura încă plină de pietriş şi de nisip  
de piatră de lună 
acum sînt cu picioarele înfipte în suprafaţa de piatră  
a lunii  
şi lîngă mine în dreapta mea străluceşte apa fîntînii  
proaspăt născute 
e bine mi-e bine sînt foarte obosit şi foarte fericit 
şi pot iată liniştit şi împlinit să mă-ntorc acasă 
poate că unii şi alţii vor regreta că n-am pierit cu totul  
în ţara de piatră rece şi stranie a lunii 
poate că alţii şi unii nici nu-şi vor mai aduce aminte  
de mine 
 

 

de mine 
poate că nici ceilalţii nu vor fi aflat vreodată  
că m-am născut om viu că am trăit în timpul bietei 
sau grozavei lor vieţi  
şi că tot în timpul bietei ori grozavei lor vieţi am murit  
de mai multe ori dar şi că de mai multe ori decît am 
murit 
am înviat şi am scris cu de-amănuntul tot ceea ce  
mi s-a întîmplat şi în viaţa de dinainte de a fi murit  
şi în moarte şi şi în vieţile de după ce din morţi  
am înviat 
iisus m-a însoţit mereu între morţi şi m-a încurajat  
mereu să înviez dintre morţi  
mereu şi mereu ori de cîte ori am murit iisus a venit  
şi m-a căutat şi m-a găsit şi m-a însoţit şi m-a înviat  
şi m-a învăţat din nou să trăiesc  
să trăiesc şi să scriu 
dar nu mă plîng zău că deloc nu mă plîng  
şi nici că-mi pasă că alţii ori unii ori ceilalţii  
cred că am părăsit definitiv lumea viilor 
zău zău zău chiar deloc nu mă plîng  
şi chiar nici că-mi pasă că unii ori ceilalţii ori alţii  
susţin mincinoşii că nu m-am mai întors niciodată  
pe pămînt în podul palmelor la vedere  
cu apa de piatră rece a lunii 
nou-născuţii însă mă ştiu încă din prima zi  
de după naşterea lor  
surîd misterioşi în leagănele mici şi albe legănate  
de mame care îşi spală ţîţa cu apă de piatră  
de lună  
adusă din miezul lunii de mine 
nenăscuţii însă rîd fericiţi în pîntecul fetelor tinere  
care deja le povestesc despre mine  
şi despre aducerea  
de către mine pe pămînt a apei magice  
de piatră de lună 
nenăscuţii toţi nenăscuţii lumii sînt eu  
abia întors din miezul lunii cu apă rece  
de piatră de lună pe buze 
nenăscuţii toţi nenăscuţii lumii  
sînt eu eu eu eu eu eu eu 
şi iarăşi eu abia întors din miezul de piatră al lunii 
cu apă fără de moarte rece şi limpede de piatră  
de lună 
sub limbă şi pe limbă şi în limbă  
şi deasupra de limbă 
şi sub inimă şi în inimă şi jur împrejul inimii 
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    Sebastian GOLOMOZ 
 

Dacă te visez                                                                                       
 

într-o lume fără coordonate 

timiditatea-i doar o domnișoară 

vetustă 

imaginația e tratată precum o 

rimă subestimată 

astăzi frumusețea are haine 

subțiri și scurte 
 

(nici poeziei nu-i plac 

cuvintele lungi 

lăsați-o să respire...) 
 

pe o barcă danubiană 

la mila 80 

marii visători se apropie 

de-al doilea majorat 

prietenul meu pictorul 

visează să moară 

ca Picasso 

îngropat sub un munte 

de fese și sâni 

eu precum Van Gogh 

privesc florile 

ca pe niște femei 

sunt un trup de visuri 
 

dacă te visez 

înseamnă că  

exiști. 

 

Câtă iubire, atâta poezie           
 

în călătoria dintre suflete 

jurnaliștii caută senzaționalul 

poeții chiar îl găsesc 
 

mă mutam des. destul de des. 

oricum, mult mai des decât mi-aș fi dorit 

dar cum succesul este ecoul 

unui vis îndrăzneț 

în orașul gândurilor mele 

cu o forță blândă 

tristețea e o clădire în prag de demolare 

 

 

iubita mea cu trup de primăvară 

îmi zâmbește din ceașca de cafea 

e timpul să tăcem împreună... 

între noi privirile țin loc de cuvinte 

și ne apropie ca 7 de 8 

iubirea ca o pasăre despre care credeam că 

nu mai sosește 

a supraviețuit 

tăcerii 

distanței 

războiului 

salvându-mă de la o moarte rilkeană 
 

cu ochii dezmierd literele numelui tău 

pe amândoi ne ține treji noaptea promisă 

câtă iubire, atâta poezie. 

 

Aceleași gânduri                                                                       
 

în dimineața-n care 

n-am deschis ochii 

la timp 

am învățat cum 

să pictez 

o așteptare 
 

între ochi și inimă 

profunzimea tăcerii 

developează visuri 

fericirea se pregătește 

în sin-gu-ră-ta-te 

poezia ca o resurecție 

a sensibilității 

decolorează 

scepticismul cu care 

ne măsuram singurătățile 
 

scârțâitul ușii 

taie liniștea julienne 

sub pătura albastră 

conexiunea wireless rezistă 

în paturi diferite 

inimile noastre 

respiră 

aceleași gînduri. 

 

Visătoarea infantă   
                                                      

azi plouă pe interior 

plouă cu aşteptări 

plouă cu neîmpliniri 

cu o ceaşcă de cafea într-o mână şi 

cu o carte în cealaltă 

visătoarea infantă îşi pregăteşte visul 

proaspăt scos din laboratorul inimii 

îl îmbracă în virtutea răbdării 
(continuare în pag. 9) 
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            Adi G. SECARĂ 
 

De la litera X către litera Z… 

Exordiu la un roman-jurnal, al singurătății Tatălui 
 

Moto: „...aveam tăria să mă simt uneori Dumnezeu”  
(personajul narator al lui Petre Rău din „Litera X”) 

 

După succesul din anul 2021 al romanului „Casa cu 
fluturi” (Premiul „C. Ștefănescu” al Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Iași), noul proiect al scriitorului Petre 
Rău, „Litera X”, era așteptat cu îndreptățită curiozitate. 

Și expectativele nu vor fi înșelate! 
Este în primul rând o carte despre frumusețe în fel și 

chip, de la fotografia unei adolescente finlandeze, ruptă... 
frumos de o iubită româncă, la frumusețile matematicii, 
ale primelor iubiri, frumusețea plăcerilor erotice, frumuse-
țea Gândului, din acest punct de vedere fiind pagini și de 
eseu filosofic, epistemologic, cuantic aproximativ, poves-
tire erotică, ceva între Umberto Eco și Camil Petrescu, 
experiența mistică a matematicii… 

Dar este și despre pandemie, ca și despre războiul din 
Ucraina, de la un moment dat, despre mici și mari deza-
măgiri, mici și mari bucurii pe care ți le poate „dărui” Viața! 

Fractalic sau holografic, scriitorul dăruiește, prin eroul 
narator (care poate avea puncte comune cu însuși scrii-
torul), Jurnalul unor noi ani de ciumă, a unui nativ din zo-
dia Peștilor (este o aluzie și la romanul lui Camus, chiar 
este relatată boala în sine, COVID-19, contactată în ciuda 
tuturor precauțiilor; se moare de covid; în altă ordine de 
idei, se argumentează: „Nu scriu acest jurnal cu gândul că 
într-o zi vor fi mulți dintre cei dornici să-l citească. Scriu 
aici doar sub presiunea propriei mele descătușări. E bine-
le la care eu însumi sunt primul și poate singurul bene-
ficiar. Uneori am senzația că sunt îndrăgostit de mine 
însumi, de vreme ce-mi acord atâta timp ca să punctez 
aici tot felul de gânduri, tot felul de amintiri și visuri de-ale 
mele. Mă gândesc uneori cum mi-ar fi stat ca scriitor de-
adevăratelea, dar îmi dau seama că sunt ridicol. Pentru 
că nu vreau altceva decât să-mi pun pe hârtie sufletul, 
fără să am vreo reticență, fără să fiu nevoit să fabulez, 
fără ascunzișul unui personaj inventat și, desigur, fără 
obligația unei anumite stilistici. Poate nu știu bine să 
mânuiesc condeiul, dar să povestesc propria-mi viață știu 
sigur că pot. Dovadă e că nici azi n-am uitat să revin aici, 
și azi mi-am făcut timp să trec aici gândul care m-a stăpâ-
nit cel mai mult”; „Fac ceva altfel decât ar trebui să fac, ca 
să respect tradiția. Îmi scriu propriul jurnal pe calculator. 
Ori toate jurnalele celebre de care îmi amintesc au fost 
scrise de mână. Pe vremea aceea nu exista un calculator, 
cel mult s-ar fi putut apela la o mașină de scris, care și ea 
nu există decât de trei secole. 

  
 

De ce fac asta? Dacă scriu propriul meu jurnal 
pe calculator va mai avea acesta vreo notă de 
autenticitate?  

Niciodată n-am mai scris un jurnal înainte, deci 
nu aveam experiența necesară, dar mi se părea că 
unei astfel de lucrări nu prea îi stătea bine să fie 
scrisă decât de mână. Așa știam din cărți, din toate 
documentările mele superficiale pe această temă. 
Și eu ce fac? Mă abat de la o regulă minimală?  

Fiindcă intrasem deja într-un impas, mă apuc să 
recitesc tot ce am scris până acum”. 

 

** 
Dacă nu este un roman numai de dragoste, în 

legătură cu aceasta se poate pune întrebarea: Dar 
oare dragostea este, paradoxal, poate fi o… boală? 
Care poate fi (și) a… singurătății? 

Recent, Petre Barbu publica la Polirom „Vremea 
tatălui”; Petre Rău și-ar fi putut subintitula noua 
carte și „Singurătatea Tatălui”, deoarece, printre 
rânduri, se poate citi că marele regret al persona-
jului principal este îndepărtarea de singurul copil 
biologic, Cosmin, în urma unui complicat divorț. 
Scrie undeva: „Conjuncturile l-au ajutat pe Cosmin 
să depășească cele mai mari hopuri ale tinereții și 
vigorii. L-am ajutat în acele momente când am 
considerat că avea cel mai mult nevoie de mine. 
Și-a văzut visul împlinit și i-a fost foarte ușor apoi 
să mă abandoneze. S-a ferecat repede în castelul 
lui, lăsându-mi mie doar singurătatea. Ceea ce pro-
babil că și meritam, dacă nu chiar am invocat-o”. În 
altă parte: „Singurătatea e ticăloasă. Mai ales în 
timpul unei pandemii. E ca o fântână adâncă cu 
apă rece, mult râvnită, dar inaccesibilă”. Sau: 
„Inteligența impune însingurare, spune un studiu 
științific. Asta ar avea la bază un adevăr, susțin  

(continuare în pag. 7) 
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(urmare din pag. 6) 
 

oamenii de știință, cu care eu nu prea sunt de acord. 
Anume, acela că oamenii inteligenți sunt aroganți fiindcă 
nu-și găsesc parteneri de discuție printre cei aflați în 
preajma lor. Cu alte cuvinte, cei din jur nu se ridică la 
nivelul așteptării lor, deci nu prea pot relaționa cu ei. Eu 
cred, mai degrabă, că oamenii deștepți, cu precădere 
marii creatori, au nevoie de multă liniște. Iar liniște mai 
mare decât prin însingurare nu găsești nicăieri. Cred că 
așa se explică lucrurile. Ceea ce nu este echivalent cu 
vreo aroganță a celor inteligenți, dimpotrivă. Ei singuri se 
autoizolează, simt nevoia asta”. 

Și nu în ultimul rând: „I-am explicat încă o dată că 
singurătatea pentru mine nu e ceva catastrofal, nu e o 
stare pe care să nu o pot duce, că am treburi care mă țin 
ocupat și care îmi permit să fiu conștient că am pentru ce 
trăi. În plus, singurătatea mă și hrănește spiritual, îmi este 
folositoare pentru imaginație. Mă stimulează să invoc 
amintiri. Mi-a permis să iau totul de la început, să învăț 
lucruri de care probabil nu m-aș fi atins niciodată, de pildă 
să gătesc, și asta exact după poftele și necesitățile mele 
din acest punct de vedere. 

Dar Cătălina a venit cu propriile-i replici, în stare să 
mă pună pe gânduri. Mi-a zis că singurătatea poate să 
aibă o mireasmă celestă, dar asta este doar o amăgire, 
căci în realitate singurătatea are în ea un sâmbure diavo-
lesc”. 

Fragmentele din ultimele paragrafe sunt și ele semnifi-
cative: „Se spune că atunci când îți dăruiești dragostea 
cuiva, ai renunțat deja la singurătate. Ori la mine parcă se 
ține scai singurătatea asta. Iubesc, cred că sunt iubit, dar 
trăiesc într-o singurătate crasă. O simt ca pe un fel de 
eșuare. Mă resemnez cumva la gândul că, până la urmă, 
toți murim în singurătate. Până la urmă există și o singu-
rătate finală”. 

 

** 
M-am referit la un moment dat la eroina Cătălina. 

Poate cu ea s-ar fi putut începe, așa cum începe și 
cartea: „Cătălina își dorea un copil cu mine. Când mi-a 
spus, mărturisesc că nu mi-a displăcut. La scurt timp însă 
m-am speriat rău, deși m-am ferit cumva s-o fac să înțe-
leagă asta la telefon. Să am un copil la vârsta mea? Și 
mai ales cu o femeie de nici treizeci de ani?” 

Și poate ar fi indicat să continui cu un alt fragment, 
care încheie primul cerc al recomandării noastre: „Ciudat 
este faptul că mă gândesc din ce în ce mai des la Cătă-
lina. Cine e Cătălina? O femeie pe care o tot visez fără să 
o cunosc mai bine. Poate a inventat-o chiar mintea mea 
(subl. mea, A.G.S.), iar eu i-am zis Cătălina, așa, ca să 
aibă un nume și să-mi fie mai simplu s-o invoc. 

Cred că vrea să-mi aducă liniştea. Are părul auriu şi 
mătăsos, revărsat pe spate. Câteva şuviţe îi acoperă 
obrazul. Vorbește rar, inexpresiv, ca şi cum ar fi suflat 
vântul. Culcă-ţi capul pe umărul meu, mi-a spus odată, şi-
ţi va fi bine! Vei scăpa de ceea ce vrei să uiţi! Am făcut ce 
mi-a zis. Am pus capul pe umărul ei alb, moale ca iarba 
şi, cum mi-am sprijinit fruntea pe el, n-am mai ştiut cine 
sunt. Am stat aşa multă vreme, părul îi mirosea a vânt şi 
a noapte şi cred că nu mai era nicio diferenţă între mine şi 
arborii care mi se părea că foşnesc în jur sau de pe o coli-
nă invizibilă. 

Cine sunt eu? am întrebat-o, dar răspunsul nu mă 
interesa. Totuşi, ea mi l-a dat pe loc, iar acesta m-a intri- 
 

 

gat. Eşti un om urmărit de un rug. Cum adică urmă-
rit de un rug? Nu înţeleg. Rugurile ard până trans-
formă totul în cenuşă. Uneori, nu. Uneori îi urmă-
resc pe oameni ca pe nişte fiare. Ridică-ţi puţin 
obrazul de pe umărul meu şi vei vedea că am 
dreptate. 

Am ascultat-o şi m-am uitat în jur. N-am văzut 
nimic. Gândul mi s-a dus în noaptea neagră şi 
umedă de afară, plină de urmele ploii care căzuse 
seara, acolo însă nu ardea niciun foc. Fără să 
schiţeze vreun gest, ca o fantomă a ierburilor, 
Cătălina aştepta. Nu există niciun rug în pădure, 
am zis. Dar nu în pădure, mi-a replicat ea. Priveşte 
în tine. De fapt, asta e ceea ce te chinuie. Duci cu 
tine, în sufletul tău, o rană care nu se cicatrizează. 
Și rana asta se cheamă fiul tău!” 

Romanul lui Petre Rău, de o luciditate aproape 
de cea a celor care au văzut ielele, de unde aluzia 
la Camil Petrescu, dar aluzia este și la unele scene 
erotice, amintind de „Patul lui Procust”, nu încear-
că, referindu-se la Frumusețe și frumuseți, deloc să 
înfrumusețeze în vreun fel universul (și uman) în 
care trăim: omul este așa cum este, cu cele bune și 
cele rele, cei apropiați, precum nepotul George, pot 
fi cea mai mare deziluzie a vieții, există dureri și 
Suferință (boli, descrise literar), dar și… 

Sudoku („ceva atât de simplu și de măreţ pre-
cum sudoku n-am întâlnit niciodată”), poker („...joc 
al hazardului. Dacă n-ar fi fost așa, nu mi-ar fi plă-
cut, deci niciodată nu l-aș fi îmbrățișat. Ba, mai 
mult, niciodată nu aș fi alocat timp să-l studiez în 
detaliu din punct de vedere matematic. La acest joc 
se poate blufa, poți avea cea mai bună mână posi-
bilă, dar și cele mai proaste cărți, poți juca magni-
fic, poți pierde la fel de bine precum poți și câștiga.  

Se zice că un joc bun de poker înseamnă multă 
răbdare, un joc excelent însă înseamnă mult curaj” 
- despre poker mai sunt pagini memorabile, dar 
noul poker, cel electronic, va fi și… diabolic, una 
dintre sursele răcelii dintre unchi și nepot, dar 
poate, dincolo de posibile sugestii (iubirea poate fi 
și poker sau sudoku?), avem literar-muzical, mo-
zartian, aproape (și aici mă gândesc la „Don Gio-
vanni”, prin prisma „gândirii mozartiene”, nu nea-
părat prin muzica pură a acestuia) o altă herme-
neutică a eternului Don Juan (care nu este deloc 
numai un fustangiu; o carte a lui George Bălan, 
inventatorul musicosophiei, „Arta de a asculta pe 
Mozart”, îl reabilitează pe Don Juan!): 

„Exact aceeași scuză am invocat mai mereu și 
pentru faptul că - din păcate, sau poate din fericire, 
habar n-am cum e mai potrivit - n-am putut deloc 
să stau departe de femei. 

Se spune că un bărbat caută la o femeie reflec-
ția propriei lui nebunii. Iar eu cred în vorba asta. 
Cred că un bărbat va căuta mereu femeia potrivită 
lui, femeia care îl va reflecta și îi va citi sufletul, 
care va fi până la urmă nebunia lui. 

Se mai spune că un bărbat caută o femeie care 
să-l facă să se simtă puternic, încrezător, stăpân și 
ocrotitor, pentru că doar așa poate fi bărbat. Sin-
cer, mie chiar îmi place să mă regăsesc în cuvin-
tele calde și în îmbrățișarea unei femei, pentru că 

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

doar atunci voi ști că sunt acasă, că am liniștea de 
acasă. 

Ca bărbat am iubit și voi iubi o femeie regăsindu-mă 
în cea mai frumoasă parte din ea. Femeia care îmi 
citește sufletul își va găsi totdeauna loc în inima mea de 
bărbat. Celelalte se vor rătăci un timp pe un drum nesi-
gur și se vor retrage repede. 

Aș muri câte un pic dacă aș ști că acasă n-am o 
femeie pe măsura bărbatului care simt că sunt. Să o pot 
privi ca pe o doamnă. Pentru că și eu voi fi la fel de domn 
și de aceea aș dori ca ea să fie doamnă în ochii mei și a 
celor din jur. 

Ca bărbat sunt tentat mereu să aleg. Să aleg femeia 
propriei mele nebunii. Dintre toate femeile aș alege-o pe 
cea mai veselă. Dintre cele vesele, aș prefera-o pe cea 
mai înțeleaptă. Dintre cele înțelepte, aș dori-o pe cea mai 
gingașă și răbdătoare. Dar aș alege-o și pe cea nebună. 
Pentru că de fiecare dată când o voi privi adânc în ochi, 
vreau să-i citesc și veselia, și înțelepciunea, și gingășia și 
răbdarea, ca și nebunia, adică reflecția propriei mele ne-
bunii. 

Așa gândesc uneori în singurătatea mea. Așa mi-am 
dorit cam dintotdeauna, așa mi-aș dori și de aici înainte. 
Dar oare la mine mai există înainte?” 

Cuantic, nici nu contează: Elena, prima iubire, poate 
și fosta soție, cine mai știe, Mirela, profesoara de româ-
nă, Rose (Roza), Cătălina l-au purtat și îl vor purta pe 
personaj dincolo de timp și spațiu, în eternitate(a Cuvân-
tului), speculațiile sale teologice fiind și ele interesante, 
deseori având un parfum cioranian, chiar autoportretul 
care rezultă fiind, existențial vorbind, apropiat de un 
posibil romanțat Cioran ori un străin camusian! 

 

** 
Încet, încet, ne apropiem și de misterioasa literă X, pe 

care, la modul ideal, vă vom lăsa să o descoperiți: un 
tatuaj misterios, o altfel de literă stacojie, care poate fi o 
altfel de amintire, Unica amintire, o promisiune, un X cât 
o viață, cât peste/pentru o viață, un fel de semnătură, un 
simbol opus nebuniei și cumințeniei vieții, „un talent as-
cuns sau un vis care se va împlini târziu”. 

Un „X” care poate fi, exagerând puțin, și semnificația 
căutării sacralității (pe urmele unui apostol, Sfântul An-
drei), preocuparea pentru Sacru, pentru Dumnezeu fiind 
deseori atinsă, atât în dialogurile cu un preot, cât și în 
pasajele autoreferențiale, de la știință la credință fiind 
numai un pas, chiar dacă pare mai mult, conform benzii 
lui Möbius: „Un studiu științific recent în domeniul fizicii 
cuantice aduce dovada indubitabilă a faptului că, folosin-
du-ți gândurile, poți schimba iluzia realității - aici ar trebui 
să menționăm că însuși Albert Einstein credea cu tărie 
că „realitatea este doar o iluzie, chiar dacă este una atât 
de persistentă”. Deși pare dificil să ne imaginăm că lu-
mea în care trăim este doar o imagine creată doar cu 
ajutorul minții noastre și, cu atât mai surprinzător, că 
această realitate inexistentă se poate modifica doar prin 
puterea gândurilor noastre, totuși dovezile în acest sens 
încep să se facă prezente din ce în ce mai pregnant. Oa-
menii de știință ne demonstrează, în special prin mijloa-
cele și tehnicile noi pe care ni le oferă azi fizica cuantică, 
că de fapt ceea ce numim noi realitate nu este nimic 
altceva decât o simplă iluzie (subl. A.G.S.) Aceasta ar fi 
generată prin impulsurile pe care creierul le oferă în  
 

 

fiecare secundă a vieții și se poate modifica ori de 
câte ori dorim doar prin puterea gândului. Undele 
de lumină acționează precum niște particule, iar 
acestea constituie materia care învăluie întreg Uni-
versul. S-a descoperit recent că materia poate cir-
cula în Univers pe distanțe imense într-un timp 
extrem de scurt, folosind așa numitele tuneluri 
cuantice. În acest fel, materia părăsește spațiul într-
un anumit moment, printr-un anumit loc și în același 
moment îl perforează într-un alt loc, aflat la milioa-
ne de ani lumină. Proprietatea este una stranie, 
pentru că astfel Universul se transformă într-un tot 
unitar care este constituit dintr-o serie de probabili-
tăți. Tot la Einstein întâlnim și credința că legile 
matematice se referă la realitate, dar în măsura în 
care realitatea nu este sigură, atunci nici aceste 
legi nu par atât de sigure. De asemenea, Niels 
Bohr susținea cu tărie că tot ceea ce numim noi 
realitate este alcătuit dintr-o sumedenie de lucruri 
care nu pot fi considerate atât de reale. 

Spuneam mai sus de un anume stil... „ciora-
nian”! Iată un exemplu: „Neliniştea e un car cu boi 
la care te înhamă răul. E incorect să spun că îmi 
vreau viaţa de dinainte. De fapt, n-o mai vreau. 
Adevărul e că mi-am pierdut ţinta. Îmi duc răul şi 
casa cu mine. Eu sunt o ruină în mine însumi. Dar 
uneori mă simt și mugure. Ciudat. Mi-am găsit un 
dezastru de care să mă agăţ. Mi-am găsit un rău 
prin care să-mi motivez dizarmonia. Dar răul nu e 
doar tot ceea ce văd și simt în jurul meu. Nu răul 
acesta mă macină. Răul sunt eu însumi. Aştept 
ziua miraculoasă în care să nu simt nimic, ziua în 
care să fiu puternic. Aici şi acum, cuvinte care nu 
mai pot fi încarnate. „Aici” mă trage în josul sinelui. 
„Acum” mă duce în vârtejul depersonalizării. 

Pesemne că Dumnezeu este şansa mea. Alţii 
voiau de la mine ceva ce oricum nu era în regulă. 
Dacă mâna mea ar fi o peniţă de aur şi eu aş scrie 
cu ea despre pulberile şi negura lumii, nimeni nu ar 
putea să rămână nepăsător. 

În ultimii ani nu am făcut decât să fiu un maimu-
ţoi care jonglează cu normalitatea. Aici, în mine, 
acum este numai cenuşă. 

Da, m-am săturat să fiu adult. Mi-e dor să fiu 
copil. Le-am dat unora bucăţi din sufletul meu, 
bucăţi pe care ei nu şi le doreau, dar totuși s-au 
înfruptat din ele până la îndestulare. Iar eu am 
rămas dezgolit. Pe veci?” 

„Acum știu că mintea mea vede realitatea prin 
niște filtre învățate cândva. Acum cred că port cu 
mine o terapie și, chiar dacă n-aș mai fi în stare să 
accept să mai trec prin ce am trecut, mi-aș fi dorit 
totuși să-mi pot verifica teoria și ceea ce am născo-
cit ca să mă pun la adăpost de așa primejdii. Îmi 
place să cred despre mine că am învățat destul 
pentru o viață de om, dar mai ales că am devenit 
un fin observator al meu. 

Cred că știu să mă stăpânesc mai bine, să-mi 
canalizez toate resursele ca să nu fug, să nu mă 
agăț, dar nici să nu atac atunci când mi-e greu. Știu 
că așa mă apăr, dar mai știu că e nedrept să mă 
protejez de ce mi se oferă cu dragoste. 

Poate că ar fi trebuit mai devreme să mă apropii  
(continuare în pag. 9) 
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(urmare din pag.8) 
 

de oameni doar în felul meu. Ar fi trebuit să nu mă las 
descoperit atunci când m-am simțit în siguranță. Să fi 
declarat de fiecare dată răspicat când doream să coexist 
alături de cineva sau când aș fi vrut să mă retrag. 

Am învățat să fiu mult prea atent la cum îi rănesc eu 
pe ceilalți, oricât de justificat mi s-ar fi părut. Și, cel mai 
important, am învățat să îmi cer iertare, să spun cât de 
mult regret că am produs o durere și că aștept iertarea, 
cu tot disconfortul cu care ar veni ea. 

Am realizat dintotdeauna că relațiile nu sunt perfecte, 
că oamenii nu sunt perfecți, că eu nu sunt perfect, dar 
sunt dispus să rămân prezent ca să repar ce am distrus. 
Adică exact ceea ce altădată mi-a dat mare încredere. 

Dar... Acum nu aș mai schimba nimic. Nimic din mine. 
Nimic din ce mi s-a întâmplat. Acum ar trebui să fiu recu-
noscător că mă știu pe mine însumi, îmi știu universul 
meu interior bogat. Acum, când am eliberat din mine atâ-
tea povești ce mă dureau, parcă îmi este mai simplu să 
încerc să trăiesc cu bucurie bucățica de viață ce mi-a mai 
rămas”. 

Dar, la urma urmelor, poate cea mai importantă ar 
putea fi… Credința! Iată un fragment semnificativ: „Prima 
mare convingere a mea este că oamenii trebuie lăsați să-
și urmeze credința. Mai mult, credința trebuie apărată, 
pentru că este poate una dintre cele mai benefice căi de 
a merge înainte, de a nu eșua, de a nu abandona, de a 
nu claca atunci când dai peste necazuri mari - și ele sunt 
inevitabile pentru mai toți dintre noi. Așa că, deviza cea 
mai corectă mi se pare a fi: crede în ceva; iar dacă nu ai 
suficiente motive să crezi în tine și în puterile tale, crezi 
în ceva care te-ar putea completa, care ți-ar putea fi 
sprijin, fie și numai prezumtiv. Chiar dacă Dumnezeul tău 
nu are un contur complet în mintea și în inima ta, crezi 
într-unul ca el, la fel cum fac și ceilalți, pentru că nicio-
dată n-ai să poți face orice ți-ai dori pe lumea asta, 
niciodată n-ai să poți să ai tot ce ai vrea, fiindcă ești o 
ființă limitată. Numai rațiunea și bunul simț nu te pot duce 
la limita clarificării a tot ce înseamnă ființa umană pe lu-
mea aceasta, la deslușirea misterelor care mereu ne vor 
înconjura cu voia sau fără voia noastră, și nimic altceva 
nu-ți va sta la discreție. În acest spirit, îmi amintesc o 
remarcă pe care am întâlnit-o într-o carte de popularizare 
a matematicii, cartea lui George Gamow, “Unu, doi, trei... 
infinit”, care ne prezintă o poezioară ce-ar putea, cred eu, 
caracteriza ceea ce am susținut pe tema la care m-ai 
invitat la discuție: “Un tânăr de la Oxford încercase / Să 
scoată radical din infinit / Dar după ce într-una calculase / 
La zecimale, s-a împotmolit // Și-a renunțat, găsind că e 
prea greu, / La orice-nseamnă studiu matematic: / Vă-
zând că-i mai ușor, tot sistematic / S-a îndreptat atunci 
spre Dumnezeu”. 

(...) Pe tema aceasta, pentru a avea convingerea că 
voi reuși să-mi expun întreaga concepție, simt mereu 
nevoia să scriu o carte. Dar oare îmi va ajunge numai 
una?” 

Cu siguranță că nu! Așadar, cititorii vor aștepta… 
măcar un fel de continuare, dacă nu ceva cu totul și cu 
totul nou! Deși, într-un fel, deja ne este dor de Cătălina 
și… amantul ei misterios… 


 

 

(urmare din pag.5) 
 

pentru o altfel de iubire 

toamna cu ochi căprui 

o scapă ca de fiecare dată 

de blestemul îndoielii 

cu tâmpla sprijinită de amintiri 

pentru ea imposibilul 

nu-i decât o consolare 

a oamenilor mici 

visarea fiind o parte esenţială 

a existenţei şi a împlinirilor sale 

care au născut sinestezii. 

Carte de nisip, memoria                                                                  
 

Carte de nisip, memoria 

sensibilă la refrenul suferinței 

se încăpățânează să se deschidă 

la pagina la care tata îmi reproșa că 

sunt cuminte ca o fată 

și încă de pe-atunci am înțeles că 

s-a ales praful de visul lui de 

tată de băiat puternic 
 

– poetul e un prestidigitator de cuvinte  

ce sfidează imposibilul cu 

aripile unui porumbel – 
 

paharul în care îmi înec insomniile 

nu mai știe nici el câte 

regrete încap într-o silabă 
 

cu fiecare dezamăgire îi dau tatălui dreptate 

sensibilitatea la un bărbat e un defect pe care 

nu-l iartă nicio femeie 
 

toastez în cinstea slăbiciunii mele 

–  și bunicul lua mereu moartea peste picior –  

pe buze de pian dezacordat vânez visul  

–  asul din mâneca singurătății – 

ca Icar pregătindu-mă pentru zbor 
 

între patru pereți liniștea-i 

defunctă fără testament și 

trupului colecționar de cicatrice 

i-ar trebui un transplant de  

celule stem hematopoietice 
 

rănile sunt calde 

iar bunica doarme 

și nu mai are cine 

să-mi coasă aripile. 
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Ligia POPA 
 

Misterioasa doamnă cu hermina a lui da Vinci sau 

marea pasiune din tabloul din Cracovia 
 

Polonia nu este ceea ce am putea, în mod 
normal, numi ”leagăn al artelor” și culturii, dar poate 
oferi surprize, comori extraordinare, din păcate adesea 
urmărite și ele de același spirit al tragicului ca întreaga 
țară. Vorbim despre un spațiu interesant, fără îndoială 
și, poate, cel mai curat pe care l-am văzut vreodată. 
Paradoxal pentru o țară din Estul Europei. 

Noua istorie a pus, de fapt, Polonia pe o traiec-
torie a eficienței totale, a atragerii de fonduri europene, 
a alinierilor aducătoare de bani și progres. Cumva asta 
se simte peste tot și acest happy-end acoperă ceva din 
dramele războaielor, a progresului și decăderii, a lagă-
relor, al celui de la Oswiecim, în special, al marilor tra-
gedii. Imensul câmp de concentrarea se află, de altfel, 
nu departe de Cracovia, de orașul-etalon al polonezilor, 
pe care l-am văzut la un început de vară. Am și văzut și 
lagărul, dar asta este o altă poveste. Oricum le-aș 
recomanda celor care merg acolo ca înainte să citească 
marile cărți de supraviețuire a lui Primo Levi și, mai 
ales, a clujencei mele Olga Lengyel înainte de a face 
pasul și de a trece dincolo de porțile de la Auschwitz, 
pentru ca ceea ce văd să nu fie doar un colaj de cifre și 
imagini înșirate. 

 

 
 

În oraș, în Cracovia, există, ca o completare a 
poveștii evreiești, ghettoul, care acum e un loc plin de 
viață, cu muzică evreiască, cu restaurante cu mâncăruri 
tradiționale, cu librării tipice și clădiri neatinse de la în-
ceputul războiului. Zona din cartierul Podgorze a fost 
locul în care a funcționat o mișcare de rezistență destul 
de importantă (marcată prin însemne turistice), dar care 
nu a putut împiedica deportările masive și lichidarea 
finală. Pare un decor de film populat de oamenii de 
acum. 

De fapt, Podgorze e locul în care se poate mânca 
bine, mâncare tradițională cu gust de polonie și europă 
centrală, cu multă smântănă, cu varză, cu ouă, găluște 
umplute - pierogi simple, dulci sau sărate - și bere sau 
vodkă. Gusturi simple și tari, băuturi simple și tari... se 
simte vecinătatea Rusiei în bucătăria poloneză.  

În contrast cu lumea Războiului Mondial este  
 

 
 

opera de artă pe care o asociem cel mai puternic 
orașului de pe Vistula: Doamna cu hermină de Leo-
nardo da Vinci, de la Muzeul Czartoryski. 

Trebuie să spunem încă de la început că 
marea comoară a polonezilor este acum închisă și 
păstrată în condiții de mare siguranță în muzeul lor, 
într-o cameră întunecată, cu temperatură controlată 
în care adesea nu se poate intra, iar când se poate, 
accesul este permis doar pentru grupuri mici, iar 
fotografierile sunt total interzise. Este o copie a ta-
bloului în foaier pentru poze. Astfel, întâlnirea cu ar-
ta lui da Vinci devine un moment sacru, serios, unic, 
care absoarbe toată atenția. Spre deosebire de Mo-
na Lisa, care se află în sala principală a Luvrului, 
printre alte opere de artă și e înconjurată mai mereu 
de mulțimi de fani, doamna polonezilor e singură, 
într-o cameră întunecată, cu o lumină specială pe 
ea. E unică... și linistită după o viață extrem de a-
venturoasă. 

 

 
 

Ca toate tablourile lui da Vinci și acesta este 
(continuare în pag. 11) 
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(urmare din pag. 10) 
 

de o complexitate aparte, e de citit ”în cod”, de observat 
și de gândit. Prin el, Leonardo a pictat cea mai fru-
moasă poveste de dragoste a Renașterii, cea mai deli-
cată și mai pasională, dar fără un final fericit, după nor-
mele de azi, dar una normală și de bun augur atunci, în 
1488-1490, când a fost realizat. 

Acesta este un portret al Ceciliei Gallerani, 
amanta de 16 ani a puternicului Lodovico Sforza, o 
tânără cultă, frumoasă, fiică a unor milanezi modești, 
așa cum se poate vedea din tablou- rochia simplă 
specifică femeilor din clasa de mijloc, îndrăgostită de 
prea bogatul ei protector. Povestea despre cum a fost 
sedusă, oprită de la o căsătorie aranjată, despre cum a 
fost amantă, a născut un copil nelegitim și apoi a fost 
îndepărtată este cunoscută, dar ceea ce povestește Da 
Vinci este mult mai intens. 

În primul rând, trebuie să remarcăm animalul, 
hermina, care, dintr-un anumit punct de vedere pare 
adevăratul personaj-principal al poveștii. Aici este un 
joc de cuvinte, numele grecesc al acesteia e galen și 
pare asociat pentru a duce cu gândul la numele de fa-
milie al fetei. Este un animal sălbatic, cu blana imacu-
lată care semnifică puritatea morală și nevinovăția, 
potrivit Dicționarului de simboluri a lui Chevalier și Ghe-
erbant. Se pare că inițial a fost un alt animal pictat în 
poalele fetei, dar acesta a fost înlocuit de ciudatul carni-
vor care, ca să spunem povestea până la capăt, preferă 
să moară, dacă va cădea într-un șanț decât să își mur-
dărească blana ulterior. Era acesta un fel a lui Leonar-
do de a protesta față de tratamentul nedrept a lui Sfor-
za, cel care a plătit tabloul, vizavi de fată? Probabil că 
da, chiar dacă o asemenea idee pare extrem, dar ex-
trem de revoluționară pentru finalul de secol al XV-lea 
când a fost pictată capodopera.La gâtul fetei este un 
șirag de granate albastre, foarte simplu, ca simbol al 
fidelității Ceciliei. 

Cel mai interesant aspect, însă, este legat de 
poziția modelului în tablou. Spre deosebire de celelalte 
din portretele lui da Vinci, Mona Lisa, La belle feronierre 
și Ginevra da Benci, Cecilia își ignoră privitorul și se 
uită, zâmbind fascinată, într-o altă parte, probabil la iu-
bitul ei Sforza care a stat cu ea în timp ce îi poza lui 
Leonardo. Cam pasional... Ea pare total absorbită de el, 
total dominată, până și zâmbetul, la fel de frumos ca cel 
al Giocondei, pare a-i fi dedicat puternicului ei iubit, 
care e mereu cu ea și o supraveghează.  
 

 

  

Se pare că inițial în tablou, în spatele fetei era 
un peisaj, cel mai probabil un cadru din Palatul 
Sforza din Milano dar ulterior acesta a fost acoperit 
cu fondul de culoare înschisă care se poate vedea și 
azi și crează un contrast evident cu albul herminei, 
animalul care o protejează pe Cecilia și... se uită 
direct la privitor. Și ea, la rândul ei, îl ține cu putere, 
ca pe un alter-ego al ei... Ciudat e faptul că degetele 
copilei sunt pictate de da Vinci ca fiind neobișnuit de 
lungi, nenaturale, iar el nu făcea greșeli. Să nu uităm 
că Giorgio Vasari, istoricul de artă care a lăsat cel 
mai important tratat despre renascentiști, remarcă 
faptul că marele pictor, ucenicul lui Verrocchio, alt 
mare observator al lumii reale, are meritul de a fi re-
voluționat redarea corpului uman după studii aprofun-
date de anatomie și matematică. Da Vinci nu ar fi 
greșit niciodată cu așa ceva... e altceva acolo. O 
disperare, un secret. 

 

 
 

Despre acest tablou se spune că este primul 
mare tablou modern, că e excentric și inovativ în ab-
solut, deschide drumuri și perspective pentru toți 
pictorii care au urmat și tocmai de aceea e de anali-
zat și analizat în profunzime, fiindcă mai are încă 
secrete ascunse, poate simboluri care, dincolo de 
pasionala poveste de dragoste protejată de pura 
hermină, ne pot surprinde. 

Încă o dată Leonardo a schimbat percepții ale 
istoriei, așa cum a făcut-o și în alte cazuri, precum 
cel al Cinei cele de taină, din Milano sau a Giocondei. 
Putem fi sinceri și să recunoaștem că azi nu ne mai 
putem imagina momentul din Biblie fără imaginea  

 

(continuare în pag. 18) 
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Aurel M. BURICEA 
 
d i n c o l o   d e  g â n d 
 
mi-e trupul  acum doar o coajă de ou 
pregătit să-l las morţii vamă de plâns 
cu toate păcatele vieţii l-am uns 
doar versul va fi pentru lume cadou 
 
se va topi materia în unde  
dincolo dispare spaţiu şi vreme 
i-am dat iubirii ultimele teme 
când spiritul Tău Doamne mă pătrunde 
 
mi-a fost gândirea Ta calea spre Cuvânt 
hrană de-a pururi credinţa divină 
în cugetul născut din sfântul pământ 
de acolo n-am s-aud lumea plângând 
rugăciunea mea se face lumină 
într-un univers necunoscut de gând 
 
 
v i s  d i n  v i s 
 
sunt pregătit Doamne să cobor spre cer 
nu voi lua  calea fără-ntoarcere 
nimic din ce mi-ai urist în facere  
singura faptă am putere să-ţi cer 
 
lasă numele meu pe cartea vieţii 
să-nveţe versuri din cer cel nenăscut 
din gradina sfântă în taina de lut 
compuse la flacăra dimineţii  
 
să poată trăi în vis arta de-a fi 
şi-n această simfonie sublimă 
să integrez lumina într-o rimă 
 
hrană sfântă să-i fie zi după zi 
să nu mai trudească pe ţărm de blestem 
de vis neînplinit mai tare mă tem 
 
 
r u g ă   s f â n t ă 
 
pe malul sfintei ape de-o viaţă plâng 
aştept clipa sublimă din depărtări 
s-a scufundat oare sub valuri de mări 
sau zace-n mari păcate pe-un ţărm nătâng 
 
ruga mea s-a făcut aripi de cocori 
spre ţărmuri promise zboară de-o viaţă 
între aceste lumi e-o neagra ceaţă 
de-mi sunt anii călători din noapte-n zori 
 
dincolo de a fi nu-i nicio cale  
iluzia nemuririi se pierde 
cum cad pe alei galbene petale 
 
sigur am sa mă-ntorc în câmpie 
cum cântă natura în iarba verde 
când fapta divină din cer mă-nvie 

 

m ă r t u r i s i r e  
 

nu vine ziua în care să te uit 
iubirea noastră va trece peste veac 
orice furtuna nu-i poate fi alt leac 
dacă-n minunea sfântă mereu mă uit 
 

în carnea mea creşte lumina din meri 
imaginea toamnei îţi fura chipul 
din munţii de piatră plânge nisipul 
uniţi vom trece de-ale morţii poveri 
 

în firul de iarbă voi fi vedere 
inima mea va pulsa în natură 
unde nu vei trăi altă măsură 
 

dacă nu opreşti această cădere 
vom visa de-a pururi prin veşnicie 
cât va cânta lumea în poezie 
 
        
m i c r o s c o p   c o s m i c 
 

lumea toată văzută cu nesaţiu 
hrană pentru cuget mi-a fost natura 
orice iubire a rodit cultura 
si-a mărit în gând al luminii spaţiu 
 

vai cît de mic este acest univers 
un bob de grâu văzut din depărtare 
atât de mică terra noastră pare 
lacrimă neagră privită-n ochi invers 
 

cum ai pus Doamne lupa peste lume 
în materie ai transformat gândul  
şi-ai lăsat moartea mereu să ne-adune 
 

cred că vom fi veşnic în cuvântul sfânt  
atunci când îmi vine şi mie rândul 
şi se va odihni trupul în pământ  

 

 
î n g e r u l   c â m p i e i 
 

cu inima am iubit satul noi doi  
prin veac părinţii ne-au fost icoane vii 
natura ne-a-nvăţat cântecul din vii 
odele câmpiei le-am scris amândoi 
 

umbra Lui Hristos în lanul de grâu copt 
tablouri galbene sfinţite vara 
cu mierea de albine pictând ţara 
am dus taina luminii în cifra opt 
 

câmpul de floarea soarelui înflorit 
oglinda din suflete ninse de zori 
izvor unde străbunii au adormit 
 

te-aştept Fănuş în casa mea dintre ulmi 
să fim prin sfintele taine călători 
cănd steaua din Bărăgan plânge pe culmi 
 
(din volumul Crucea din muguri – sonete) 
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Cătălin RĂDULESCU 
 

Epigonii lui Fahrenheit1 
 

 Vremea plăcută, primăvăratecă, cu al ei aer îmbăl-

sămat de miresmele celui de-al doilea anotimp din an – 

nu se acorda deloc cu apărătoarea bucală a cărei purtare 

devenise o obligaţie permanentă. Dar nu mai conta, 

peisajul minunat din jur, caracteristic unei alei de parc 

pline de trandafiri – plus cerul de un albastru pastelat 

contracarau, din plin, acest mic neajuns. 

În plus, era fericit. Foarte fericit. Fata ce o avea la 

dreapta sa rezonase. Rezonase la ceva care în vremurile 

amarnice pe care le trăiau, care numai pronunţarea în 

spaţiu public a substantivului respectiv - „cultură” - era 

motiv de stânjeneală. Totuşi, era democraţie. Nu ca în... 

– …după cum îţi spuneam, cartea ajunsese în acea 

societate obiect nu de ocară, ci de-a dreptul delict... 

Beatty, comandantul şefului postului de pompieri, nu a 

ezitat să aplice procedura – adică arderea completă a 

locuinţei cu tot cu materialul interzis – chiar subordona-

tului său, Montagne – şi fără doar şi poate l-ar fi şi arestat 

– dacă acesta nu şi-ar fi transformat cu ajutorul aruncă-

torului de flăcări şeful într-o torţă vie. Fiindcă trebuie spus 

că într-o lume unde clădirile fuseseră în totalitate 

ignifugate, îndeletnicirea pompierilor devenise opusul 

rostului iniţial clasic, maşinile lor fiind echipate acum cu 

rezervoare de napalm la care erau ataşate aruncătoarele 

de flăcări. 

Fata îl asculta concentrată. Doar aparent. Sus, 

treceau din când în când elicoptere. Unul dintre acestea 

trecu neverosimil de aproape de sol; atât de aproape, 

încât  îl văzură surprinzător de clar pe cel din dreapta 

pilotului cum trage portiera şi le face semnul semnificativ 

spre obraz, cu arătătorul; apoi, co-pilotul îşi acoperi cu un 

gest impetuos gura cu palma; înţeleseră pe dată aluzia, 

executându-se de asemenea prompt, ridicându-şi la loc 

botniţele atot-protectoare de nu se ştie ce; gestul de 

clemenţă din mână făcut de asemenea de co-pilot le 

dădu o oarecare nădejde că deşi sigur identificaţi facial şi 

genetic, pe cardurile de credit social nu aveau să le vină 

bine-meritatele penalizări pecuniare cu care erau 

asortate acele abateri.   

- Important este ca, în vremuri distopice, ca acelea pe 

care le descrie reputatul autor de SF, să încercăm să nu 

ne lăsăm umiliţi, reîncepu dânsul pasionat recenzia 

monumentalului roman1    potrivindu-şi mai bine cârpa pe 

buze, aşa încât să acopere şi fosele nazale. – Conştiin-

ţele treze, ca cea a lui Guy Montag, sau catalizatorul – 

reprezentat de tânăra Mc Clellan – cugete antonime ale 

căpitanului Beatty şi al celorlalţi tovarăşi de serviciu din 

cadrul postului de pompieri însărcinaţi cu imolarea 

domiciliilor şi implicit a cărţilor din ele - exponenţi ai 

mancurtizării şi cenzurii conştiinţelor dintr-o societate 

sclerozată şi lugubră. Profesorul Faber şi bătrâneii 

refugiaţi în afara societăţii întăresc simbolul rezistenţei la 

 

barbarie şi tuşează mai bine aceste valenţe 

indelebile, indiferent de natura unui sistem totalitar 

care oricât de tehnologizat ar fi, nu va putea 

niciodată să subjuge întru totul cugetele libere 

decât poate distrugându-le fizic, distrugere care în 

naraţiune este simbolizată de nimicirea fizică a 

oraşului de către o putere militară exterioară, tot 

simbolic, rămânând în viaţă exact cei ce 

opuseseră rezistenţă, parcă chezaş al renaşterii 

viitoare din cenuşă şi ruină. 

Aerul serafic al zonei se mai încălzise, continu-

ând să fie îmbălsămat de grupele de trandafiri care 

înfloresc totdeauna în mai. Dar pe crugul fără pată, 

parcă şi elicopterele se mai înmulţiseră. Se vede 

treaba că acel colţ de Rai avea un efect benefic 

asupra echipajelor, căci în alte câteva situaţii cu 

cetăţeni contravenienţi, copiloţii se limitau la 

avertismente prin pantomimă – arătătorul la obraz 

plus pliciuirea impetuoasă a buzelor cu palma. 

- Noi trăim vremuri fericite, impregnate de liber-

tate, în care liberul-arbitru ce ne precede acţiunile 

nu este încorsetat decât de legi fireşti, juste şi de 

bun-simţ. Iar eventualul inamic extern ce pare să 

ricaneze vag la frontierele noastre, va fi pe veci 

ţinut la distanţă, de alianţele trainice pe care le 

avem, sigure şi eficiente, încheie dânsul ca o 

completare la scurta recenzie a operei literare. 

 În acel moment, monumentul format din trei 

plăci prinse între nişte piloni se prăbuşi cu un 

bufnet înfundat. Trecuseră de atâtea ori pe lângă 

dânsul, fără să citească mesajele încrustate în 

granit!... Undeva, în faţă, la câţiva kilometri, păreau 

că se ridică în talazuri uriaşe valurile Oceanului 

înspumat care parcă se pregătea să îi măture. 

Concomitent, toate elicopterele se grupară spre a 

porni în acea direcţie, fiind de bănuit că, cu toate 

alianţele sigure şi eficiente, inamicul de la frontiere 

nu se mai mulţumise doar să ricaneze, acum 

aflându-se probabil la următoarea etapă – tatona-

rea. 

 Se apropiară de fostul monument, din care 

aproape intacţi nu mai rămăseseră decât pilonii; 

două dintre plăci se făcuseră ţăndări, devenind 

ilizibile mesajele ce le conţinuseră. Doar pe a treia, 

serios avariată, se mai putea distinge îndemnul 

mobilizator către populaţie de a diminua consumul 

leguminoasei denumită fasole, care prin retenţiile 

provocate puteau dinamiza prea mult mişcarea de 

rotaţie şi influenţa axul Planetei, iar prin presiunea 

exercitată în organism puteau afecta două organe: 

şi inima şi cordul. 

 
1  Fahrenheit 451 – Ray Bradbury 
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        Eugen ONISCU 
 

INIMA STRĂINULUI 
Nuvelă-foileton (10) 

 
- Vă rog ca acum după toate discuțiile spirituale să 

poftiți la masă și să serviți câte ceva, îi invită Marcela. 
Apoi aduse de la bucătărie două platouri în care erau 

chiftele cu carne de vită, cașcal, castraveți și roșii. Se 
îndreptară cu toții spre masă. Sefora se așeză în capul 
mesei, Liviu se repezi pentru a se așeza lângă ea, însă 
Titu se interpuse în mod intenționat în calea sa și îl 
împinse ușor cu umărul pe Eusebiu pe scaunul cel mai 
apropiat de Sefora. Eusebiu neavând încotro, și datorită 
faptului că celelalte scaune erau ocupate, se văzu 
nevoit să se așeze în dreapta Seforei. În stânga ei la o 
mică depărtare era Marcu care nu băgase de seamă ce 
făcuse Titu și nici ceilalți nu văzuseră. Marcela venind 
din bucătărie cu un coș de pâine și văzându-i pe Sefora 
și Eusebiu în capul mesei spuse: 

- Uite ce pereche frumoasă avem în capul mesei! 
- Lui Eusebiu îi trebuie o femeie atât de frumoasă 

pentru că duce o viață de om singuratic, zise râzând 
Titu. 

- Dar cum de-l vezi pe Eusebiu ca partener pentru 
Sefora și nu mă vezi pe mine, spuse Liviu adresându-se 
Marcelei. 

- Nu te supăra Liviu, am spus asta pentru că sunt 
frumoși amândoi și le stă bine împreună, zise Marcela. 
Eusebiu se înroși la față și se rușină. 

- Poate ar fi mai bine să nu mai vorbim despre 
aceste lucruri, spuse Sefora și ea puțin rușinată. 

- Dar dacă noi te vom răpi, zise râzând Titu. 
- Asta nu se poate pentru că mă apără Marcu, îi 

replică surâzând Sefora. 
- Ești cam îndrăzneț și gândești cam mult cu voce 

tare! Ce faci tu prin Berlin, ce lucrezi? îl întrebă Iulian pe 
Titu. 

- Momentan lucrez în construcții, dar nu voi sta mult 
la Berlin, după ce îmi iau banii plec mai departe, nu stau 
prea mult într-un loc. 

- Interesant stil de viață, dar nu te-ai gândit să te 
oprești într-un loc pentru a prinde rădăcini? întrebă 
Iulian. 

- Nu pentru că mie îmi plac călătoriile, mișcarea, și 
să cunosc locuri și oameni noi. Mă plictisesc într-un loc 
fug de rutină și obligații, vreau să-mi trăiesc viața în mod 
liber fără nici o urmă de îngrădire. 

- Acum ești tânăr și trăiești după cum îți place, dar 
când ai să mai înaintezi în vârstă ai să realizezi că tot 
acest stil de viață nu este atât de bun după cum crezi tu 
acum, spuse Marcela. 

- Este posibil, dar deocamdată încă mai pot și de 
aceea mă avânt pe drumuri cu bucurie pentru că îmi 
place stilul meu de viață, îi răspunse Titu. 

- Poate într-o zi o femeie te va determina să te 
 

 

oprești și să începi să trăiești și tu altfel, spuse Iulian. 
- Nu cred, cu mine nu funcționează așa ceva. Însă 

cu Eusebiu da, de aceea am spus că o vom răpi pe 
Sefora. 

- Iar începi, zise Sefora. 
- Marcela după cum se vede oaspeții tăi vor să ne 

fure ce avem mai frumos, zise Iulian. 
- Glumește și el pentru a ne mai descreți frunțile, 

spuse Marcela. 
- Se pare că lui Titu îi plac mult astfel de glume, 

zise Marcu. 
- Este bine că am putut cu toții să ne mai 

descrețim frunțile, îmi pare rău că familia Dobre nu a 
venit astăzi să se bucure cu noi, dar să sperăm că în 
ocaziile viitoare vor veni, spuse Marcela. 

După acea seară petrecută în casa Marcelei, Titu 
nu se lăsă până nu îl determină pe Eusebiu să-i 
ceară Marcelei numărul de telefon al Seforei și să o 
sune pentru a o invita la o întâlnire. Eusebiu se 
conformă într-u totul și spre surprinderea lui, Sefora 
acceptă să aibă o întâlnire cu el. Eusebiu era ca 
năucit, iar Titu jubila de bucurie și plecă spre Bremen 
felicitându-l pe Eusebiu și urându-i succes. Încă de la 
prima lor întâlnire Eusebiu și Sefora își dădură 
seama că simțeau o atracție irezistibilă unul spre 
celălalt, pentru că amândoi deși veneau de pe 
drumuri diferite în viață, suferiseră mult și aveau răni 
în suflete. Și de obicei când două persoane cu răni 
adânci în inimile lor se întâlnesc în mod instictiv, își 
dau seama că ei se pot ajuta reciproc. Și mai ales 
doresc ca prin unirea lor să-și schimbe soarta și să-l 
facă pe celălalt fericit. Între ei totul decurse foarte 
repede de la prima lor întâlnire, urmă o altă întâlnire 
și apoi începură a simți tot mai profund că nu mai 
puteau trăi unul fără celălalt și se aprinse între ei 
acea scânteie a iubirii și spre surprinderea tuturor 
celor ce îi cunoșteau la o lună de zile de la prima lor 
întâlnire erau căsătoriți. 

Eusebiu predă garsoniera sa agenției de unde o 
avea închiriată și se mută în locuința Seforei. Viața 
pentru Eusebiu își schimbă deodată culoarea și totul 
deveni nespus de frumos. Trăia din plin în cele două 
dimensiuni ale vieții, în cea a vieții de familie și în 
același timp ajutat de Marcu și Sefora făcea pași mari 
în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Se simțea minunat în 
marea metropolă europeană ce îl uimea și după ani 
de zile prin contrastele ce le avea în ceea ce privește 
cartierele, clădirile, zonele, pentru că întâlnea clădiri 
noi ce arătau progresul civilizației și modernismul în 
toată puterea cuvântului. Și erau și acele cartiere 
periferice pline de emigranți cu clădiri vechi construite 
de multă vreme, în unele zone din acele cartiere 
mișunau tot felul de oameni dubioși, însă ceea ce îi 
plăcea cel mai mult erau parcurile naturale în care 
veverițele se zbenguiau prin copaci și păsărelele îl 
încântau cu trilurile lor. 

Deși era pandemie, pe măsură ce lunile anului 
2021 se derulau Eusebiu se simțea tot mai fericit 
alături de Sefora și plănuia ca în următorul an să-i 
facă o vizită tatălui său pentru a o prezenta pe 
Sefora. Însă veni și luna Septembrie ce pentru 
Eusebiu avea să fie o lună nefastă, ce avea să-i  

 

(continuare în pag. 15) 
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(urmare din pag. 14) 
 

spulbere întreaga sa fericire. În acea lună Sefora veni cu 
propunerea ca ei să se vaccineze pentru că spunea ea, 
medicul ei de familie un neamț de treabă o convinsese că 
vaccinul era o mare inovație a științei medicale și o va 
proteja mult de boală. Apoi ea argumentă, dacă era așa 
nu avea rost ca ei să suporte consecințele nefaste ale 
bolii, și a lipsei pașaportului de vaccinare. Printre altele îi 
spuse că avea și programare pentru vaccin și că îl va 
programa și pe el tot la medicul ei. Eusebiu deși nu era 
într-u totul de acord cu vaccinarea acceptă pentru ca să 
nu o supere. 

Sefora își făcu vaccinul, prima doză cu Pfizer și urma 
ca după trei săptămâni să facă și rapelul. Dar ceva nu fu 
în regulă pentru că după ce își făcu vaccinul începu să se 
simtă rău de tot. Fu la spital la urgență, apoi veni acasă și 
iar fu nevoită peste trei zile să meargă la spital pentru că 
ceva nu era în regulă cu sănătatea ei după ce își făcuse 
acel vaccin, și se simțea foarte rău. La zece zile după ce 
își făcuse acel vaccin Sefora muri în spital. Pe Eusebiu 
moartea ei îl aduse într-o stare de disperare totală. Nu 
putea înțelege cum fusese posibil așa ceva. Un nenorocit 
de vaccin îi distrusese viața! Marcu fu și el foarte afectat, 
și încercă să-i ridice moralul lui Eusebiu. Însă Eusebiu 
era căzut într-o stare de totală disperare și ajunsese chiar 
să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, întrebându-
se în mod repetat: „Oare de ce îngăduise El acea 
moarte?” Nu mai dorea nici o consolare din partea 
nimănui ci doar să rămână singur. 

Uneori se gândea să-și facă și el acel vaccin și nu 
numai două doze, ci trei sau patru doze după cum se 
anunța că în Israel și în alte locuri în lume oamenii 
începuseră să facă, în speranța că îl va omorî și pe el, și 
chiar așa se gândea că va proceda pentru a termina cu 
acea viață chinuitoare ce îi mai rămăsese de trăit. Nu îl 
mai interesau nici explicațiile lui Marcu despre 
dimensiunea suferinței umane în contextul marii lupte 
dintre bine și rău. Dorea să fie singur cu propia sa durere. 
De la fabrică pentru că contractul său de muncă se 
încheiase îi propuseră să-l renoveze, el însă se negă și 
plecă în șomaj. Cu ai săi de acasă nu mai comunica de 
loc, deși îl sunau și îi trimiteau mesaje pentru că aflaseră 
de drama lui. La un moment dat Alin îi scrise că va veni 
după el pentru al lua acasă. Însă el îl sună pe Alin și îi 
spuse că dorește să fie lăsat în pace. 

Se mută la o pensiune într-un cartier periferic al 
Berlinului. Acea pensiune era sărăcăcioasă și locuită în 
mare parte de emigranți și de unii nemți ce aveau 
probleme cu consumul excesiv de alcool și droguri. 
Clădirea pensiunii avea trei etaje și era veche, vopsită în 
gri, ușile de la intrare erau de lemn vopsite în verde, însă 
modelul acelor uși era vechi așa cum cu ani în urmă se 
făceau ușile. La recepție era un neamț pe nume Schimitd 
ce avea o barbă mare, și fața obosită și marcată de toată 
rutina vieții de la pensiune. Pentru a ajunge în camera lui 
ce era la etajul trei, trebuia să urce o scară de lemn cu 
balustradă tot din lemn ce era făcută tot după un model 
ce amintea de timpurile de demult. Acea scară în timp ce 
locatarii acelei pensiuni o urcau sau coborau scârțâia, și 
mai ales noaptea acel scârțâit părea jalnic, lui Eusebiu de 
câte ori pășea pe acea scară de lemn vopsită în marou, 
acel scârțâit îi adâncea și mai mult sentimentul de jale ce 
îl purta în inima sa. 

Pensiunea avea camere mai mari și camere de o 
 

 

persoană. Camera lui era de o persoană, situată la 
etajul trei cu geamurile dând în strada din fața 
pensiunii, unde se întindeau șiruri de blocuri cu trei 
sau patru etaje. În fața pensiunii era un chioșc 
unde un arab vindea kebap. Mobilierul camerei 
sale era sărăcăcios, cu un pat de o persoană, un 
sifoner mic, și o masă cu două scaune lângă pat 
avea și o mică noptieră cu o veoză. Tot acel 
mobilier era foarte uzat ca și parchetul ce își 
pierduse aproape de tot culoarea maronie ce o 
avusese cândva, semn că pe acolo de a lungul 
timpului trecuseră mai mulți chiriași. Cel puțin 
ferestrele erau mari și atunci când le deschidea 
aerul curat pătrundea în acea cameră. 

Eusebiu observase că în acea pensiune locuiau 
arabi, bulgari, polonezi, și chiar români. Dar el nu 
mai era interesat să se mai relaționeze cu cineva. 
Viața sa intrase într-o fundătură groaznică și nu 
putea să mai iasă pentru că nu putea accepta 
moartea Seforei. În afară de ea nu se mai gândea 
la nimic în mod special. Era ca lovit de un șoc 
emoțional puternic încât nu mai era interesat de 
nimic. Iar împotriva lui Dumnezeu se răzvrătise 
pentru că nu înțelegea de ce El nu o protejase pe 
Sefora de moarte. 
 

-  Va urma - 
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 Geanina BÎRLĂDEANU 
 

MARIANA VICKY VÂRTOSU  

ÎNTR-O STRAJĂ PERPETUĂ A „DIMINEȚILOR FURATE” 
 

 Cu cele peste 30 de apariții editoriale, atât proză cât 
și irizări lirice, autoarea Mariana Vicky Vârtosu multiplică 
temporar momentele existențiale între frumusețile 
Dubaiului, prin care se perindă pe tot parcursul anului, și 
trăinicia locurile natale (plaiurile vrâncene), sub pana 
creativă ce prinde uneori o alură aparentă de sacră misă. 
Știind că viața este o trecere, romanul Dimineți furate, 
publicat la editura Armonii Culturale din Adjud - 2022 
(grafică și copertă Ada Roxana Făcăoaru), însumează 
prin tandrețe și rafinament o poveste ascunsă de iubire, 
sub masca oarecum multicoloră a prieteniei, cu mărturisiri 
imaginare ce îmbracă mantaua unui trecut și prezent. 

Deși manifestul-elogiu al temei este prietenia, aceas-
ta conturează în mod deliberat romanul Dimineți furate 
sau Tinerețe la vârsta a treia de Mariana Vicky Vârtosu, 
făcându-l de fapt un roman al experienței, al iubirilor 
neînțelese, al descoperirilor de sine, un roman în care 
autoarea așază civilizații și culturi diferite (arabe, 
japoneze și românești) între oglinzi paralele. Puterea unui 
scriitor care reușește să-și integreze personajele inclusiv 
prin numele prietenelor într-un fir narativ cu elemente de 
analepsă, ce oscilează astfel între realitate și ficțiune, nu 
arată altceva decât emoția interioară și înțelegerea 
adâncă a poruncii „iubește-ți aproapele mai mult ca pe 
tine însuți”, exact așa cum mărturisește și autoarea în 
consemnarea notei incipiente. 

 Construcția romanului discutat este realizată într-un 
stil alambicat, care sfidează legile clasice, după cum 
afirmă autoarea, dar care are totuși rădăcini moderniste, 
asociate cu ideea de experimentare. În acest mod, 
ficțiunea modernistă capătă efectul eliberator de a ne 
detașa de pericolele, de a ne scufunda într-un text și de a 
ne îndruma, în mod indirect, să discernem lumea pe 
măsură ce suntem conștienți de ea. Imaginea vieții, a 
cărei structură rămâne pentru a fi analizată, constă în 
diferența dintre viață și artă tehnică. Firul circular narativ 
ce inițiază șirul povestirilor, dar îl și închide, demascând 
la final adevăratul moment de distragere a atenției, nu 
poartă nicio clipă sentimentul de prolepsă a celor ce 
urmează să contureze romanul. Imaginea pescarului care 
eviscerează peștele prins se lăsă valorificată de suspans 
prin interogarea aparentă a unei posibile crime: „Ai 
ucis?”, ducându-ne pe moment cu gândul la parabola 
dramatică a Ionei soresciene, dar care nu are rolul decât 
de a face trecerea între povestiri prin trasarea granițelor, 
astfel încât firele rătăcioare ale narației să rămână evi- 

 
 

dente.  
Complexați de probleme existențiale funda-

mentale și axați pe drama împlinirii și a suferinței, 
cele două personaje principale, Erica și Gore, care 
nu se regăsesc printre personajele propuse la 
incipit, sunt de fapt cheia purtătoare de taine, 
complicii celorlalte personaje care sunt lăsate să 
descifreze labirintul creat, ducând în final la 
soluționare prin demascarea adevărurilor. Din text 
se desprinde ideea fundamentală că oricât ar fi de 
bine ascuns adevărul sub universul iubirii, al 
sacrificiului și al prieteniei acesta va reuși să iasă la 
suprafață.  

Nu am putut să nu remarc faptul că romanul în 
discuție împărtășește anumite caracteristici ale 
romanelor Virginiei Woolf, o scriitoare engleză, 
eseistă, feministă, editoare și scriitoare de povești, 
cunoscută drept una dintre figurile modernis-
te literare de frunte ale secolului al XX-lea. Astfel, 
asemănările sunt evidențiate prin motivele care fac 
ca punctul culminant al parcelei să fie împins la 
marginile sale, lăsând un tulburător spațiul gol ce 
trebuie umplut treptat prin angoasa labirintului creat 
cu minuțiozitate. Minţile personajelor, ce cumulea-
ză un flux al conștiinței aparent limitat, ascuns, se 
dezvăluie treptat, fiind plasate la centru prin subiec-
tivitatea naratorială care își asumă rolurile mani-
pulative ale arătării și povestirii. Structurile simbo-
lice repetitive ascund broderia similară și meta-
forică, explorând în mod romantic stările de spirit 
abisale și descoperirea misterului experienței inte-
rioare umane în corelație cu un univers extern. Într-
un mod similar personajelor romanelor Virginiei 
Woolf, personajele acestui roman, atunci când nu 
sunt implicate în realitatea întreprinderilor artistice, 
își folosesc darurile extraordinare de sensibilitate și 

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

perspicacitate pentru a privi dincolo de suprafața lucrurilor 
și de recreații volatile, adevărurile intrinseci dominându-le 
pe cele materiale. Autoarea noastră experimentează în 
mod deliberat, identic, forma romanului, minimizând 
importanța faptelor, evenimentelor și analizei caracterului 
și concentrându-se asupra experienței de viață moment de 
moment: intens, recompensând, însumând esența exis-
tenței și transcendentul spațiului, inclusiv limitele tempo-
rale. Funcțiile conștiinței narative sunt asemenea unei 
camere tăcute, cu mai multe celule, în care se creează 
perspective ce constituie povești. Toate acestea sunt puse 
în prim plan de către personajele introduse consecutiv, 
care și-au permis să-și „vorbească” gândurile și să-și 
estompeze distincțiile dintre fapte prin motivul inventat al 
jocului, un joc ce are ca substanță adevărul, dar care duce 
la nivelul fictivului. Explorând în mod romantic, uneori dus 
spre erotic, stările de spirit abisale și descoperirea miste-
rului experienței interioare umane în corelație cu un 
univers extern, autoarea, la fel ca scriitoarea V. Woolf, 
gestionează identificările abstracte cu „valorile” sale, care 
declanșează considerații profunde despre natura ficțiunii și 
a femeii în interiorul ei mai degrabă decât parte a unei 
reţele sociale de impoziţii şi roluri atribuite greșit. Repre-
zentativ din acest punct de vedere este romanul Mrs. 
Dalloway al Virginiei Wolf, care acoperă cronologic o 
perioadă de douăzeci și patru de ore, dar care prezintă 
totuși o viață întreagă de momente întrezărite și amintiri 
din viața Clarissei Dalloway - mai matură versiunea Cla-
rissei din The Voyage Out. Zilele revăzute sunt cele ale 
tinereții ei, dar prezente magic în gânduri, o magie 
asemănătoare Dimineților furate. 

Călătoria efectuată spre interior și înapoi, din romanul 
discutat, în care personajele speră să retragă momentele 
cruciale din trecutul lor și să refacă decizii care le-au dus 
acolo unde se află astăzi, folosind bărbații drept oglinzi, 
este asemănătoare călătoriei Clarissei care așază cap la 
cap reflecțiile sale pentru a ajunge la înțelegerea vieții, de 
care nu se mai simte conectată. 

Cu toate acestea, spre deosebire de călătoria Clarisei, 
apreciind umorul fin, de calitate, efectuat cu o noblețe 
atitudinală, autoarea noastră trece, fără a rămâne captivă 
pasajelor de dialoguri, într-o lume care definește prin 
descriere bogăția imaginilor (olfactive, senzitive, gustative, 
auditive) și, ca o adevărată Salomee, știe să le strunească 
sub dansul condeiului său scriitoricesc, țintuind cititorul în 
lumea feerică creată doar de ea. 

A vorbi în aceste condiții despre rolul esențial al lecturii, 
unde ficțiunea își găsește corespondent în realitate chiar 
prin descifrarea treptelor iubirii înțelese sau nu, prin 
descoperirea adevărurilor, a prieteniei, autoarea vrân-
ceană îmbracă romanul contemporan ca unul renăscut și 
reabilitat, dovedind o permanentă explorare a esenței cu 
uneltele vechi și noi ale manierei creative. Toate aceste 
calități reliefează din ce în ce mai clar că Mariana Vicky 
Vârtosu își asumă cu toată responsabilitatea pretextele 
scriitoricești, având ca esență substanțială siguranța 
narației, experiența explorării și distincția creativă, care o 
așază într-o ipostază a tinereții continue chiar și la vârsta a 
treia, într-o strajă perpetuă a Dimineților furate. 


 

 

Vasile Dan MARCHIȘ 
 
 
 

DARUL CEL MAI DE PREȚ 

sau: MUZA MI SE DESTĂINUIE 

 

”Dacă ai considerat că nu atunci  

te simți un poet împlinit 

prin faptul că poți mânca 

și dormi când dorești 

sau că poți face altceva 

după bunul tău plac 

ci când îți dau eu răgaz de la scris... 

Și legat de faptul că unii se întrebau 

că ce dar pe măsură mi se cuvine mie 

când văzându-te că te afli 

în pregătirea să-mi oferi 

cel mai de preț lucru posibil... 

Când unii uitându-se la averile lor nesfârșite 

se întrebau în sinea lor sau în glas deschis 

că ce bunătăți o să-i dai muzei, adică mie, 

ce nu au ei... 

Doar n-o să-i dea marea cu sarea!... 

Când te doseai intrând într-un întuneric 

deplin, 

spuneai că faci asta 

să nu-ți sustragă ochii 

fie o rază de lumină, 

nu mai spun de alte cele!... 

Atunci unii s-au întrebat 

(când prin bezna în care ai intrat, 

n-ai la mână nici măcar o lumânare) 

ce legătură are asta 

cu darul pe care dorești să-l oferi muzei?... 

Da, ai dovedit atunci că 

darul pe care deja mi l-ai oferit 

este toată atenția ta!... 

Pentru asta iată-mă! 

Scrie că m-ai dobândit  ca recompensă sau 

premiu 

nu ca pe un lucru oarecare, 

pentru  a nu încadra ceva fără noimă, 

în istorie, în geografie 

sau mai amplu în viitor…” 
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    Anca-Denisa ȘOGOR 

 

Cartea limbilor – un manifest 

 

Într-o veche bibliotecă, parfumul cărților devine o 

invitație pentru cititorul dornic să le parcurgă filă cu filă, 

pentru a le descoperi tainele ascunse. În mijloc, 

înconjurată de rafturi înalte pline cu înțelepciune, e 

așezată o măsuță rotundă, pe care o simplă rază de 

soare o scoate în evidență în fața ochiului străin acelui 

loc. Ai crede că e uitată acolo, însă puțini își vor da 

seama că amplasarea ei nu este o coincidență ori rodul 

ignoranței.  

Închisă într-o simplă cutiuță de lemn, o carte cu 

un lacăt deschis așteaptă să fie citită. Te-ntrebi din nou 

– o fi fost oare uitată de cineva? Te îndoiești dacă acel 

lacăt își are rostul, devenind incapabil să-și facă datoria 

– aceea de a păstra secrete tainele cărții. Însă puțini știu 

că nu în lacăt se ascunde taina. Lacătul e doar o iluzie, 

pe care mulți o confundă cu adevărul. Cine reușește, 

totuși, să vadă dincolo de iluzie, se lovește îndată de 

zidul semantic ascuns între file. 

Deschizi cartea - prima pagină. Stau grămădite 

pe primul rând două cuvinte: Limba română. Anticipând 

cu nerăbdare să fie lecturate cu mult interes, cuvintele 

acestei limbi se adună pe filă, ca într-un spectacol, și se 

prezintă fiecare, cu o politețe și o modestie ieșită din 

comun. Dar...ce să vezi, se schimbă foaia prematur și-

apar acum alte lexeme, care dau buzna pe hârtie și se 

ceartă între ele, crezând fiecare, în propria ignoranță, că 

unul atrage atenția cititorului mai mult decât celălalt.  

Pe această bucată de hârtie dezorganizată sunt 

scrise cuvinte străine, cu semne diferite. Noutatea hră-

nește curiozitatea. Ai fi în stare să sorbi din priviri rându-

rile pline de sensuri comune, mascate în cuvinte nefami-

liare, și ai da pagină cu pagină, repetând etapele pentru 

celelalte limbi întâlnite. La final, ai închide cartea, fără a 

reveni asupra primei pagini, peste care ai trecut confun-

dând lectura cu un maraton, dând un verdict: e prea 

comună. ...Mintea ta e prea comună, căci ai omis farme-

cul pe care îl căutai cu mult efort în alte locuri. De parcă 

nu ar fi destul, când ai ieși din biblioteca veche, în minte 

ți-ar rămâne lexemele străine, pe care le-ai include în 

nefericite asocieri de cuvinte, pentru a hrăni iluzia înțe-

lepciunii - într-o speranță, banală, de a ieși din comun. 

Dacă aș avea de ales între noutate și apro-

fundare, aș alege-o pe cea din urmă. Noutatea, fie ea 

lingvistică, fie ea raportată la alte domenii, este instabilă,  

este o tentație periculoasă. Noutatea e o sclipire de mo- 

 

ment, care ajunge să se transforme, la rândul ei, în 

aprofundare, din dorința de a nu o utiliza în mod 

greșit, în contexte nepotrivite.  

De ce doar ce e nou atrage atenția? De ce 

nu ne gândim că nu cunoaștem întregul? Cuvintele 

pe care le vedem zi de zi, cuvintele pe care le 

auzim sau le rostim sunt doar un fragment din ceea 

ce există în vocabularul limbii noastre. De ce tratăm 

cu superficialitate o limbă atât de frumoasă, fără a 

o cunoaște, și o înlocuim fără să ezităm, fără 

remușcări, în etape, pornind de la amestecuri de 

limbi la nivelul unor fraze? De ce căutăm un cuvânt 

străin rostit de altcineva și îl adaptăm de îndată 

vocabularului nostru, pe când, în fața unui cuvânt 

românesc neobișnuit, începem să ne strâmbăm și îl 

ascundem în filele unui DEX? De ce? ...De ce?  

Mi-e DOR să aud că în locul lui „honey” ne 

spunem „iubire”. Mi-e DOR să aud că în locul lui 

„OK!” răspundem „Bine!”. Mi-e dor, dar nicio altă 

limbă nu poate reproduce nici cuvântul „dor”, nici 

ceea ce simt. 


 

(urmare din pag. 11) 
 

davinciană, fără încordarea fețelor lui Isus și apos-
tolilor din cea mai cunoscută frescă din lume, sau 
pictura modernă fără surâsul Mona Lisei. Și Doam-
na cu hermina? Ea e pasiune pură, dar trebuie să o 
înțelegem. 
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        Adrian PĂPĂRUZ 
 

Lumi interioare 
(fragment de nuvelă) 

 
*** 

Rafael, 
 

Uite, stau aici, lângă mare; val după val nisip în nisip 
şi nu mai ştiu dacă singurătatea mării e totuna cu marea 
singurătate… Dacă aş întinde mâna dreaptă, marea mi-
ar mângâia trecutul; aş putea să închid ochii să cred că 
eşti tu. Dacă întind toate visurile, urma pasului tău va 
urca până în inimă, călcâiul, talpa şi degetele vor fi chiar 
sângele meu, dar nu voi face nimic din toate acestea, n-
am să-mi dăruiesc nici un refugiu; voi rămâne aici lângă 
mare cu ochii mari cu vise mari în valuri tot mai mari. 
Singurătatea mării e totuna cu marea singurătate?  

Uneori, ceva în mine începe să se cutremure, ceva 
dinlăuntrul meu cel mai ascuns, şi toată fiinţa mea începe 
să vibreze ca un diapazon imens, cu rezonanţe uriaşe, 
ce cresc din ele însele…  

Ca un strigăt de disperare asurzitor ce se sparge de 
ceruri şi cade în miliarde de ţipete ascuţite prin timpanele 
noastre, rămânând acolo, dând naştere fricii. Frica, 
Rafael, e începutul morţii… De ce uităm, iubitule, că tot 
ce suntem şi ce-am putea fi înseamnă iubire?  

De ce ne pierdem în valul vieţii, înmagazinând în noi 
dorinţe obscure, materialism barbar, ură, minciună, 
laşitate?  

Priveşte-mă dar, pe mine. 
În goana lucrurilor am uitat să îţi spun înainte să pleci: 

„te iubesc!”.  Am alergat după tine, strivită brusc de un 
sentiment de spaimă îngrozitoare, de frica unei posibile 
întâmplări nefaste, inimaginabile, oribile , că nu voi mai 
putea să te văd niciodată, iar eu, eu în nimicnicia mea nu 
am apucat să îţi spun cât de mult te iubesc! 

Ce singură sunt fără tine, ce singur e Universul, ce gol 
fără margini rămâne în urma ta, în urma paşilor tăi pe 
nisipul eternităţii. Ce ciudat e, iubitule, că nu putem 
înţelege ce însemnăm unul pentru celălalt decât atunci 
când rămânem singuri şi trişti.  

Cum de nu reuşim să ne spunem ce avem acolo, în 
intimităţile noastre cele mai ferecate, atunci când suntem 
împreună? Ce ne ţine gurile legate pentru a spulbera 
acel gol ce pluteşte ca o fantomă, ca o stihie între noi?  

Nu, nu s-a întâmplat nimic, Rafael. Cineva spunea că 
atunci când nu mai ai la ce să visezi, când ţi-ai împlinit 
toate visurile  şi nu mai ai pentru ce lupta şi nici ce spera, 
viaţa face loc puţin câte puţin morţii. Începi să mori încet 
şi inevitabil. Oare şi noi, Rafael?  

Atât de mult ne-am dorit unul pe celălalt, încât putem 
 

 

să uităm acum (avem acest drept?), când ne avem, 
acel patetism al începutului, acea exaltare lăuntrică, 
acea flacără a trupului şi a minţii care ne purifica 
până la esenţa naturii,  a existenţei? 

Rafael, acum când sunt singură, îmi dau seama 
ce multe mai avem noi să ne spunem despre noi, 
atâtea cuvinte, atâtea gânduri. O mulţime de adevă-
ruri cunoscute, dar care trebuie spuse, rostite în 
gura mare.  

Te iubesc, Rafael, şi mi-e frică, atâta frică. Reali-
zez deodată ce ar însemna lumea fără iubire, ce ar 
fi infinitul fără dragoste, când tot ceea ce suntem şi 
am putea fi vreodată e doar Iubire.  

Nu se poate, nu-i aşa, Rafael? Spune-mi că nu e 
posibil. Dacă nu e iubire, de unde începe viaţa? 
Dacă nu e iubire, ce înseamnă moartea? Nici ura nu 
mai are nici o însemnătate fără iubire. Iar dacă 
nimic din toate acestea nu-s, ce mai poate fi?  

Un mare nimic… vid; mai mult decât atât, inutile-
tatea divinului.  

„Nimic fără Dumnezeu!” Mă rog, iubitule, LUI, 
mă rog iubirii, ca unei fiinţe, pentru ca acest senti-
ment inuman ce mă cuprinde să rămână doar un 
coşmar şi timpul să se milostivească de noi. 
 

*** 
Trestiana, 

          “noi suntem visătorii de vise 
rătăcind pe malul singurătăţii 
aşezaţi lângă pârâuri secate 

pierduţi de lume şi uitaţi de ea” 
                           (Arthur O’Shaughnessy) 

 
Nu ți-am mai scris demult, Trestiana... Supravie-

țuirea m-a ținut atât de ocupat...Pe planeta mea, 
furtunile sunt tot mai dese, vulcanii s-au trezit cu 
toții. Cutremurele se succed zilnic, violente. Nu prea 
am unde să  mă adăpostec. 

Soarele apare atât de rar, încât pielea mi-a 
devenit transparentă. Dorm puțin, ascuns cât mai 
adînc  în mine, și asta doar atunci când găsesc o 
cavernă, o gaură în pământ, un refugiu cât de mic 
unde să îmi pot aprinde sângele pentru puțină 
căldură, dar să știi că atunci când o fac, ies de 
fiecare dată din mine, să te caut. 

O piatră sisifică mi-a crescut în inimă și uneori, 
atunci când singurătatea care mă vânează pare 
obosită, o urc  puțin câte puțin cu speranța că voi 
putea cândva să o extirpez, astfel încât brațele să-
mi redevină aripi. 

De multe ori însă, precum în legendă, sunt 
nevoit să o iau de la început. Tot mai densă, mai 
grea, piatra se întoarce, se rostogolește, mă 
țintuiește. În acele zile mi-e cel mai greu, dar nu 
renunț. Chiar dacă mă simt foarte slăbit, mă 
opintesc  și iarăși o împing. Când nu mai pot, o 
proptesc cu câteva amintiri care mi-au rămas de la 
tine. Le înfig sub piatră și trag nădejde să reziste 
până voi avea destulă putere să împing mai 
departe. Jungla e nemiloasă și rareori găsec timp 
să îmi amintesc altă viață, să îmi fac planuri sau 
iluzii prea mari. 

Știu că nimic nu este ceea ce pare a fi și că de 
fapt sunt închis în propria minte, dar cutreier într-un 

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

labirint atăt de elaborat conceput încât nu am reușit până 
acum să întrevăd o cale de ieșire. Nici nu știu cine sunt, 
dacă pe aici mai există cineva, deși sunt convins că am 
zărit câteodată niște umbre umane furișându-se prin 
preajma mea. Într-o zi chiar m-am împiedicat de o cruce 
pe un deal arid. La fiecare extremitate avea urme de 
sânge și piroane înfipte adânc în lemn. La câțiva pași, o 
coroană din spini, m-a sângerat în talpă. 

N-am mai putut să mai merg  și m-am adăpostit în 
grota din apropiere. Am găsit acolo un cearșeaf alb, pe 
care era pictat un om răstignit. M-am învelit cu el și am 
adormit imediat. Am visat că am murit și omul de pe 
cearșeaf m-a luat de mână și am zburat. Era foarte multă 
liniște și multă lumină...orbitoare. 

Nu mi-a spus nimic, dar ajunși într-un fel cinemato-
graf, m-a așezat pe un scaun din catifea roșie chiar pe 
primul rând. Un rând care nu avea decât două locuri. 
Am crezut că tipul de pe cearșaf se va așeza și el lângă 
mine, dar a dispărut. 

De-abia când pe ecran a început să se deruleze un 
film 7D cu viața mea, am știut că parfumul de lângă mine 
e al tău. Inconfundabil în univers. 

- Taci ! Timpul vorbelor a trecut! Privește doar! 
O femeie tocmai mă năștea pe ecran. 
Când m-am trezit, pentru întâia oară după multă, 

multă vreme, cateva raze de soare se furișau în grotă, 
peste mine, rătăcitul învelit cu Iisus. Îmi amintisem de El 
și de mama. Parcă la orizont întrezăream o cale. Am 
zâmbit, am sărutat crucea pierdută în junglă și am plecat 
mai departe. O altă zi în labirint!  Pe curând! 
 

*** 
Rafael, 

 

„...somnul, somnul, doar atât! fără vis, fără trezire. 
lovituri ce m-au răpus, au rămas doar amintire... când 
durerea grea a vieţii, în tăcere o ascult, mă topesc în 
bezna morţii şi strâng ochii şi mai mult...”  

Mă trezesc şi nu ştiu de ce o fac... 
Îmi plimb privirea prin casă şi totul mi se pare străin, 

din nou.  
Ferestrele sunt tot aceleaşi pe care le ştii, soarele, tot 

pe acolo mă inundă în fiecare dimineaţă, în jurul meu 
totul pare la fel ca ieri, ca alaltăieri, ca acum o 
veşnicie...dar eu sunt conștientă, chiar mai mult decât aș 
vrea, chiar mai mult decât trebuie, că nimic nu mai e la 
fel, că nimic nu va mai fi la fel, niciodată. 

Îmi doresc să dorm mai departe, să dorm la nesfârşit, 
dar mă gândesc că această dorinţă seamănă izbitor cu 
dorinţa morţii. Eu nu vreau să mor, însă simt că nu mai 
pot trăi.  

Sunt blocată  între două lumi, ca în spatele unui geam 
oglindă. Realitatea prin care respir pare o celulă îngustă 
în care se află doar patul meu, patul meu transformat 
chiar de mine, într-o maşină a timpului.  

Mă aşez comod, închid ochii şi plec oriunde vreau să 
fiu. Visele, care nu sunt vise, mă eliberează, mă duc 
acolo unde aș vrea să mă aflu... şi chiar reuşesc să 
ajung, pentru că doar sufletul meu eşti tu, cel 
adevărat...iar sufletul mi-e dintotdeuna liber, nemuritor. 

Doar că somnul nu mi-e suficient. Niciodată nu e...  
Şi vine mereu dimineaţa. Mă trezesc în celula mea, în 

spatele geamului oglindă.
 

 

De acolo pot privi lumea din apropierea ta. Cineva 
îmi spune  „bună dimineaţa”, mă invită la o cafea, 
cineva mă întreabă ce fac, dacă am visat ceva, dacă 
mi-e bine...  

Eu tac, tac pentru că mi se pare că de-abia acum 
dorm, că sunt în visul altcuiva doar un personaj 
secundar distribuit într-in rol auxiliar dintr-un film cu 
buget modest.  

Nu e filmul meu, nu e despre mine. Îmi joc rolul 
pentru care am fost selectată de Regizor. Zâmbesc, 
zic că sunt bine, repet replicile scenariului, mă 
îmbrac cu hainele primite, mănânc, beau, respir 
teatral, artistic.  

“E doar un rol”, mă gândesc mereu. Unul ca 
multe altele prin care am trecut de-a lungul 
eternităţii. Un rol pe care mi l-am ales, de fapt, 
singură, atunci când am decis să renasc. 

Acum, mă întreb, retoric, de ce am ales aşa... 
Desigur, nu pot nega raţiunea alegerii, dar am 

pierdut între timp răspunsul, scopul, lecţia pe care 
trebuie să o învăț. 

Vreau să aflu, încerc să mă întorc în mine, la acel 
punct în care toate deciziile luate au un sens, o 
explicaţie, dar mă izbesc de ziduri peste care mi-e 
cu neputinţă să le caţăr.  

Constat, dezamăgită, din nou, că sunt blocată în 
mine însumi, sau că entităţile superioare nu îmi dau 
acces înlăuntrul meu. 

Mi-au parolat memoria, mi-au parolat viaţa.  
Poate e spre binele meu, poate încă nu am 

dreptul să ştiu cine sunt cu adevărat sau, poate, 
chiar asta mi-e este lecţia. Alegerea. Cea mai grea 
alegere din această viaţă. 

Liberul meu arbitru e cel care, probabil, trebuie să 
decidă ce cale trebuie să urmez. 

Nu vreau să rănesc pe nimeni, nu vreau să fac 
pe nimeni să sufere, dar de fapt, chiar şi autoizolată 
în carcera minţii mele, sau tocmai de aceea, fac pe 
toţi cei dragi să sufere cumplit. 

Şi zilele trec, una după alta, simt că iubirea, 
răspunsul tuturor întrebărilor, tocmai pe mine mă 
lasă rătăcită, pe un “no man’s land” arid. 

Număr iar şi iar secundele despărțirii de tine, în 
aşteptarea nopţii, în aşteptarea somnului eliberator 
de mine, de tine... 

Patul şi visele sunt tot ce am, Rafael, tot ce mai 
contează. Şi dorm...şi dorm... 

„Je suis malade”, în noaptea priveghiului propriu-
lui suflet... 
 

*** 
Trestiana, 

 

Aud doar ticăitul. Obsedant. Nici măcar nu ştiu 
dacă vine de la vreun ceas atârnat pe vreun perete, 
sau vine din mintea mea.  

Dacă deschid ochii, dacă am curajul să îi 
deschid, îmi amintesc, vag, că nu mai am ceasuri, 
îmi amintesc că le-am aruncat acum ceva timp pe 
fereastră. 

În locul lor am vrut să mă atârn chiar pe mine, să 
atârn aşa, fără să mă gândesc la ceva. 

Tic-tac, tic-tac! Lumea, curioasă, a intrat în casa  
(continuare în pag. 21) 
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(urmare din pag. 20) 
 

mea doar pentru asta... să mă vadă ceas, pendulând 
peste lavabila prea albă, exagerat de albă.  

Îi şi văd cum s-au îngrămădit pe uşa de şifonier , pe 
care am pus-o în locul celei mari de stejar, de  la intrare, 
aşa, ca la un muzeu, gratis... 

Au privit, miraţi, casa goală, aşa cum am vrut  să o las, 
pentru că nu mai puteam să mă simt sufocat de mobile, 
de covoare, de perdele, de aparate care nu-şi mai găseau 
utilitatea atunci când am descoperit că nu am nevoie de 
nimic, de absolut nimic.  

Totul se afla deja înlăuntrul meu, iar exteriorul mi-a 
devenit o carceră... Cu cât mai multe în jurul meu, cu atât 
mai greu de suportat. Aşa că, am renunţat, una câte una, 
la toate!  

Mulţi dintre oameni au început să îşi bată cruci, care 
mai de care mai impozante, mai mari, mai largi, de parcă 
s-ar  fi aflat într-o biserică absurdă, cu un singur perete, 
alb, pe care atârnă, pendulă ,vecinul, prietenul, soţul, 
tatăl, fiul, care am fost până acum ceva timp. 

Apoi nu am mai fost nimic. Într-o dimineaţă, m-am 
ghemuit, într-un colţ al debaralei, sub borcanul cu 
castraveţi muraţi si dulceaţă de vişine. Mi-am închis ochii, 
gura, sufletul. Nu mi-am mai dorit nimic. Nici măcar să 
mor, pentru că am înţeles că nimeni nu moare, ci doar o 
ia de la început, mai împovărat cu o nouă sinucidere de 
gestionat. Au strigat la mine toţi. M-au pălmuit, speriaţi 
desigur că am înnebunit, că am devenit zombie sau şi 
mai rău, că sunt posedat de un diavol. 

Unul mic care a reuşit să pătrundă în mine printr-o 
ureche. Au aruncat găleţi de apă rece pe mine, mi-au 
băgat în ochi lanterne, unii chiar m-au scuipat în excesul 
lor de zel, pentru a mă readuce la „normalitatea” înţeleasă 
ca atare de ei.  

Însă nu mi-a păsat de nimic. Chiar am zâmbit puţin, 
invizibil, când au încercat pompierii să mă ridice cu cricuri 
hidraulice, pentru a mă duce la secţia de psihiatrie. 

Nu a fost chip. Iar eu ştiam că nu vor putea, deveni-
sem de neclintit peste noapte: doar o gaură neagră. Una 
mică, ce-i drept, atât de mică încât să încapă în debaraua 
cu murături, dar la fel de grea ca toate găurile negre. În 
schimb au venit la mine psihiatrii. Cei mai buni din lume...  

Şi vraci au venit, şamani, vrăjitori. În goana lor nebună 
după reclamă, publicitate, au ajuns la mine chiar preşe-
dinţi de stat. Cu toţii promiseseră lumii că mă vor face să 
„revin” cumva în lumea lor. 

Inutil. Au plecat aşa cum au venit... Unul câte unul, 
până la urmă plictisiţi de omul-gaură-neagră. În fond, du-
pă atătea zbateri şi dezbateri asupra mea, filozofice, reli-
gioase, extraterestre, fizico-atomice, psihiatrice, neajun-
gând la nici un rezultat care să le satisfacă în vreun fel 
orgoliul, ego-ul, look-ul, au abandonat subiectul şi s-au 
întors în „realitatea” lor. 

S-au întors să alerge în jurul existenţei, minunatei lor 
existenţe, cuprinsă între „bună dimineaţa” şi „noapte 
bună! Familia mea a mai stat puţin... M-a mai pălmuit o 
vreme, m-a mai strigat un timp, au mai aruncat cu apă 
rece, mi-au mai adus supă, ceai. Dar în cele din urmă a 
plecat şi ea... Prin lume. Ce putea face? Eu existam, dar 
nu existam, deve-nisem doar un obiect din debara.  

Cel care am fost cândva rămăsese doar în amintirile 
mamei, ale soţiei,ale  copilului. Amintirile însă, nu ţin de 
nimic până la urmă... ţin doar de suferinţă, iar suferinţa 
oricui are limite, definite chiar matematic prin formule  

 

inventate de foarte multă vreme. I-am auzit când şi-
au luat la revedere, le-am simţit lacrimile curgând, 
le-am simţit durerea explodând, apoi paşii, paşii i-
am ascultat fiecăruia în parte, până s-au pierdut în 
neant. 

N-am putut să mă mişc, n-am putut să le spuin 
nimic. Am rămas la fel de înţepenit, cu ochii strânşi, 
cu pumnii strânşi cu totul strâns ca un ghem... în 
altceva, în nimic sau în alt tot. Zile şi zile în şir. Apoi 
am aruncat tot ce mai era în jurul meu. Am dărâmat 
şi pereţii, fiindcă nu mai foloseau nimănui. Am 
păstrat un singur perete, alb, pe care să atârn ceas. 

Tic-tac! 
Trecătorii matinali mai intră uneori și acum să îşi 

regleze ceasul, telefonul, sufletul, după pendularea 
mea pe lavabila prea albă, de pe ultimul perete 
nedemolat din mintea mea, şi merg mai departe la 
tramvai, spre întâlnirea lor cu destinul. 

Pentru mine, destinul a venit, demult, Trestiana. 
Atunci, într-un turn, unde n-eam recunoscut suflete-
le.Însă nu am ştiut ce să fac cu el. M-am prăbuşit 
doar în mine însumi...  

Gaură Neagră. 
 

*** 
Rafael, 

 

Nu mai fusesem niciodată acolo, dar toate 
lucrurile mi se păreau cunoscute, familiare. Bătrânul 
era orb. Se refugiase de oameni în „turnul 
disperării”, acolo de unde legenda spune că o 
fecioară  din antichitate se aruncase să zboare sau 
să piară, din prea multă dragoste de viaţă, din prea 
mult dor pentru inima ei ucisă odată cu iubitul.  

Acel turn avea o însemnătate uriaşă în memoria 
colectivă a satului. Situat în vârful muntelui Creva-
dos, turnul inspira teamă şi respect, atracţie şi admi-
raţie. Se zvonea că bătrânul ar fi nebun şi că turnul 
cutreierat de stafii ar fi aşezat chiar pe buricul 
Marelui Dragon din adâncuri.  

– Nu ştiu cine eşti, copilă, deşi bănuiesc, nu ştiu 
ce vrei, deşi presupun, dar nici nu te voi întreba 
ceva. Urcând cele 666 de scări ai făptuit o mare 
ciudăţenie şi ai adeverit prorocirea, de care probabil 
nu ai habar.  

Uite, de aici, poţi privi luna pe partea cealaltă, e 
singurul loc de unde o poţi face. Nu te mira, eu nu o 
văd… E mult de când întunericul s-a aşezat în sufle-
tul meu, dar urechile mele pot pipăi universul. Să nu 
te temi de lilieci şi mai ales, să nu te temi de mine.  

Ia loc, copilă şi spune-mi cât de bătrân sunt.  
Nu i-am răspuns însă nimic bătrânului. M-am 

mulţumit doar să privesc luna pe partea cealaltă, dar 
am înţeles: bătrânul nu exista, doar ecoul lui mai 
stăruia în eter în nopţile cu luna plină. Poate doar 
lupul acela ce rânjea fioros de prietenos către el, 
mai era încă viu, dar stors de orice sens îşi continua 
drumul spre nicăieri la picioarele fantomei 
bătrânului, al „celui ce ascultă cerul”.  

Mi-am ridicat capul lăsat pe corzile chitarei, am 
privit camera lungă, cu pereţi drepţi, cernându-mi 
durerea prin nisipul ce continua să cadă în voia 
timpului spre început.  

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

Acolo  te-am cunoscut. Pe tine, Rafael, singurul om pe 
care l-am iubit. Între pereţii aceia m-am izbit violent de 
adevărul suprem; cheia tuturor întrebărilor.  

M-am îndrăgostit de tine în timp ce construiai un 
munte. Mai întâi de braţele tale, mai apoi de părul tău, de 
privire, de tot ce îți aparţinea. Cu cât te iubeam mai mult, 
cu atât uitam că în mine există Absolutul…  

Acel Absolut păstrat ca într-un recipient criogenic în 
mintea mea, pentru a fi cândva deschis, pentru a renaşte 
din miliarde de fărâmiţe, Întregul.  

Pentru asta am fost pedepsită, luându-mi-se totul… 
mai întâi pe tine, apoi turnul, iarba şi, mai târziu, amintirile. 

Tot mai des,dragul meu, coşmarurile mă cuprind, 
îngrozindu-mă, amestecându-mi trecutul cu viitorul, cu 
prezentul, amestecându-mi viaţa cu moartea, sau cu 
altceva, mai înspăimântător decât moartea. Cineva parcă 
se joacă cu mine, aruncându-mă într-o altă lume, spre 
înapoi, încât nu mai ştiu cine sunt şi către ce mă îndrept. 

Imagini şi trăiri străine îmi împânzesc într-atât neuronii, 
încât sunt uneori depăşită, strivită de subconştient, 
abandonată irealului, altcuiva, altundeva. 

Îngrozitoare dedublare. Într-un fel sau altul, va trebui 
să ies din mine. Un joc absurd, în care am fost prinsă fără 
să fiu întrebată. Nu am nimic de-a face cu asta… sunt 
într-o pânză de păianjen, încă vie, dar prizonieră într-o 
altă minte. Aş vrea să sfârşesc. Seppuku, demn, aristo-
cratic, nobil. 

Frica şi Iubirea sunt cele două emisfere ale Întregului. 
Poţi să mori iubind, către lumină şi poţi muri din frică, 
către întuneric. Un alt spaţiu, un alt timp. Pot să aleg dar 
odată cu alegerea mea, Universul va merge cu mine. 

Toţi sinucigaşii acestei lumi, Rafael, au trecut în alt 
spaţiu, în alt timp. Există fără să ştie că au existat, că au 
iubit, că au avut copii, că au avut părinţi, că au lăsat în 
urmă lucruri neterminate şi iubiri neconsolate. Dar tu poţi 
schimba asta! 
 

*** 
Trestiana, 

 

Prima amintire despre o biserică o am de la patru ani. 
Ningea şi era cumplit de frig. Crăciunul.  

Mama mă învăţase câteva rugăciuni şi colinde. Eram 
fericit, înconjurat de plenitudinea acestei sărbători. 
Simţeam îngerii pe umerii mei, uşori şi diafani, şi îi 
auzeam şuşotind între ei despre mine. Credeam că toată 
lumea îi vede şi mi se părea că arăt năstruşnic şi deose-
bit, ca o icoană pe sticlă. Mâna mamei mă ţinea strâns, 
târându-mă prin mulţimea adunată… Din prima clipă, 
acolo, în biserică, m-am simţit ciudat. Eram parcă ACASĂ 
şi totuşi străin. În faţa altarului, firavul meu trup a început 
să tremure, să vibreze, de parcă aş fi fost un diapazon 
atins de un dirijor care încerca să mă acordeze cu Univer-
sul. Imaginile sfinţilor păreau vii, lumina lumânărilor cobo-
râse din Lumina Iniţială, crucifixurile începură un joc bizar 
în mintea mea, ca un carusel imens în care eu, cu îngerii 
mei așezați pe umeri, ne simţeam minunat. Complexat la 
un moment dat de divinitate,  m-am simțit strivit încet, în-
cet de o forţă imensă care îmi sugruma creierul, intoxicân-
du-l parcă cu ceva nedefinit şi necunoscut pentru mine, 
profanul copil. 

Era ceva despre care eram conştient că ştiu mai mult 
decât toţi, însă speriat, traumatizat de măreţia sentimente- 

 

lor în care mă bălăceam ca în Iordan, strângeam 
mâna mamei din ce în ce mai vârtos şi deodată am 
strigat fără voia mea: 

– Mamă, opreşte biserica! Am ameţit! S-a făcut 
linişte. Mama m-a luat în braţe, m-a privit speriată, 
apoi preotul, un gigant cu o barbă albă şi lungă 
până la brâu, s-a apropiat de mine. N-am uitat nici 
acum ochii aceia, parcă mă ardeau, fixându-mă cu 
o intensitate extraordinară, cu ură, cu spaimă…  

– Femeie, al tău e copilul acesta? 
– Da, părinte, iertaţi-l, n-a mai fost niciodată la 

biserică… 
 – Femeie, ia-ţi copilul şi pleacă! Să nu îl mai 

aduci! Copilul acesta vine de Altundeva! Apoi am 
leşinat. Îmi amintesc doar că îngerii m-au înlănţuit 
între aripi şi mi-au cântat o muzică din neant. 

Mi-am revenit mult mai târziu. Fusesem întins 
pe un fotoliu lângă bradul de Crăciun. Mama mă 
mângâia pe frunte plângând, iar Michelangelo, 
fratele meu, aprindea, cu îngerii, artificii. Despre 
tata nu îmi mai pot aminti aproape nimic. Memoria 
mea păstrează foarte puţine amănunte despre el, 
aşa ca într-un vis, fotografii descompuse de timp 
sau de imaginaţie. Sărutul mamei m-a readus 
printre ei…  

– Dar ai dormit, copilul meu!  
„Copilul meu, copilul meu…” în timpanele mele 

bubuiau aceste cuvinte ca un ţipăt dureros… 
altcineva, altundeva şi altcândva îmi strigase cu 
disperare: „iubitul meu!”  

Această amintire din mine, a celui ce eram, a 
urlat atunci necontrolat, vehement:  

– Nu sunt copilul tău! 
Venise din adâncul meu cu o voinţă mai mare 

decât a unui copil de patru ani şi nu ştiu cui i-a fost 
adresată…  

Totul s-a derulat ca un instantaneu, un clişeu, 
un blitz, pentru ca apoi, speriat de mine însumi, să 
sar în braţele mamei, desfigurată de uimire şi 
spaimă. 

Am știut doar atunci când te-am întâlnit, Trestia-
na, că nu eram copilul mamei, dintotdeauna am 
fost iubitul tău. 

Îţi scriu din turn, pe aici nu mai trece nimeni,  
apocalipsa rulează mega image. 

Pescăruşii au zburat spre infern, singur prin 
univers zidesc înălţimi din nisip amintiri şi iluzii. 

Doar timpul e fericit, dansează lambada cu 
mintea mea.  

Nisip pe nisip, cărămizi de apă, vis peste vis, 
speranţe nenăscute aşteaptă să respire din mine 
Urc, turnul nostru a ajuns pe Lună. Dumnezeu se 
vede alb negru, are mâinile ocupate cu zaruri. 

Să mă ierţi dacă te-am născut pentru a te ucide, 
ignoranţă multiplă. 

Îţi scriu sfâșiat, pe aici nu mai trece nimeni. 
Împart singurătatea cu Iuda, la infinit. 

După ce mă citeşti, stinge lumina… 
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         Ionel NECULA 
 

George Coandă și literatura fantastică 
 
     Mi-l amintesc bine. Venise de la Târgoviște special 
pentru a fi alături de prietenul său, poetul Dumitru Pri-
cop, care își lansa o alcătuire antologică, un fel de 
corolar al creației sale poetice. Am înțeles atunci că 
prietenia la George Coandă nu este defel cicumstanțială 
și supusă capriciilor, ci un fapt bine înțelenit în fondul 
său intim, cu adânci vibrații subiective și poetul târgoviș-
tean chiar o ține la mare preț. Faptul c-a traversat 
jumătate de țară pentru a fi prezent la festinul poetic al 
prietenului său vrâncean mi s-a părut  pilduitor, cum 
numai spiritele mari sunt în stare s-o facă și să-i confere 
active lucrătoare. Totul se petrecea în faimosul conac al 
logofătului-poet Costache Conachi și poetul coborâse 
din vechea capitală a Țării Românești pentru a se 
bucura de bucuria prietenului său.  
     Vorbesc despre poetul George Coandă, pentru că la 
acea vreme nu-l știam, probabil nici nu se remarcase ca 
prozator. Au trecut de atunci ani  buni,  sărbătoritul de 
atunci s-a mutat de multă vreme într-o altă galaxie, dar 
gestul lui George Coandă mi-a rămas în memorie ca un 
exemplu de felul cum se exprimă și cum se cultivă o 
prietenie. 
     Acum, dacă tot a ajuns pe masa mea de lectură 
romanul său fsantastic homocosmos (Editura Bibliote-
ca, Târgoviște, 2018), încerc să dau seama despre ea. 
     Marea problemă a literaturii fantastice este găsirea 
unei fisuri în real prin care să se infiltreze fabulosul, 
ficțiunea, imaginația. Mircea Eliade, bunăoară recurgea 
la ceea ce putea să  clatine cadrul spațio-temporal, din 
ținuta statuată de Kant, ca forme apriorice ale 
sensibilității umane.  
     Avea dreptate. Într-un cadru spațio-temporal normal, 
în care faptele, întâmplările, lumea însăși poate fi 
așezată într-o devenire rațională, marcată de logică și 
firesc  în care cadrul spațio-temporal își păstrează logica 
obișnuită, clasică, nu este loc pentru fabulație, pentru 
fantezie, pentru o imaginație liberă și necantonată. 
Ficțiunea nu face casă bună cu normalitatea, cu logica. 
      Sigur că sunt mai multe modalități de dereglare a 
normalității: Emilian Marcu, bunăoară, imaginează o 
ceartă, o dispută între autoritatea locală politică și 
arhivarul-cărturar - totul pliat  într-un cadru medieval, iar 
Ana Dobre imaginează o răscoală a personalelor lui 
Mircea Cărtărăscu, nemulțumite de tratamentul adminis-
trat de autor.   
     Mai este o problemă: Cum poate fi perturbată rațio-
nalitatea? Hegel spunea că ceea ce este real este și 
rațional, de unde putem deduce că  fictivul, imaginația 
 

 
 

reclamă o realitate aflată în  dereglare, dezordine, 
dezechilibru - singura care poate fi articulată într-o 
dispunere literară fantezistă. Dar problema e alta; 
poate fi dereglat spațiul fără o tulburare corespun-
zătoare a timpului? Nu mai spun că și reciproca e la 
fel de legitimă. Mircea Eliade în La țigănci în Nopți 
la Seramfore și în  alte dispuneri literare, ne încre-
dințează că ambele forme ale sensibilității umane - 
Sloațiul și Timpul -  se conturbă și se intercondi-
ționează reciproc. O dezordine, o dereglare a rându-
ielii spațiale generează o tulburare la fel de acidă și 
în rânduiala statornicită în timp și fixată în tradiție.    
      Revin acum la carte.  George Coandă nu-și de-
contează povestirile dintr-o realitate dereglată, ci pur 
și simplu dintr-o altă realitate, una ipotetică, posibilă 
de care avem cunoștințe vagi,deci ideală pentru 
literatura fantastică. Eroii povestirilor sale fantastice 
nu provin dintr-o realitate telurică, realitatea cercului 
strâmt, cum prevăzuse Eminescu, ci dintr-o cosmo-
gonie de dincolo de circumferință, de fapt de dincolo 
de spațiu și timp, dintr-o altă dimensiune, una în care 
omul își pierde condiția pământeană și devine cosmic 
și imponderabil. George Coandă își îngăduie o cute-
zanță pe care chiar și Cioran și-a reprimat-o. Unul 
microeseurile sale din Tratat de descompunere 
este titulat Plimbarea pe circumferință, ceea ce în-
seamnă că n-a avut cutezanța trecerii într-un dincolo 
de lumea dată. 
     George Coandă explorează - sigur, cu mijloace 
literare -această dimensiune, își asumă rolul lui Data, 
dintr-un film cu mare trecere într-o vreme, și-i de 
mirare  cât de bine și-a pus la punct instrumentarul 
științific și lingvistic în abordarea acestei lumi plină de  

(continuare în pag. 24) 

 
 



24 

                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pământul, spusese astronomul Țiolkovski, este 
leagănul omenirii, dar e periculos pentru om să 
trăiască tot timpul în leagăn.Vine vremea maturității 
sale, când leagănul trebuie părăsit. Cartea lui 
George Coandă este o confirmare literară a acestei 
idei iritante, dar verosimilă, plauzibilă. În nesăbuința 
lui, omul va face planeta nelocuibilă și va trebui să 
caute alte universuri în care să-și continuie 
aventura viețuirii. E o carte excelent  elaborată. pe 
o temă care nu este la îndemâna oricui. Pentru 
mine a fost o surpriză plăcută să-l găsesc pe poetul 
George Coandă într-o ipostază de romancier cu 
atributele excelenței la cheie. În literatura rămână 
trece drept o carte unicat și sper că breasla 
scriitorilor o va aprecia și-o va avea în vedere 
atunci când se vor decerna premiile literare pe 
acest an. Cred că merită să fie declarată cartea 
anului și autorul poate fi felicitat pentru felul cum a 
pus în galanterie literară o temă așa de pretenți-
oasă și aridă. S-a întrecut pe sine și merita să-l 
scrie  pe o pânză de borangic pentru a servi 
cititorilor în lecturile lor duminicale.  
     Îl felicit sincer pe autor, pentru această bijuterie 
livrescă,îl recomand călduros  tuturor iubitorilor de 
carte bună și-i promit că-i voi urmări în continuare 
și cu interes nescăzut viitoarele sale  isprăvi nara-
tive.  





 

(urmare din pag. 23) 
 

taine și de mister. Autorul vorbește despre sidero-
crucișătoare de patrulare, despre autostrăzi de serviciu, 
despre, rachete fotonice, despre Marea Constelație 
Albastră, despre  Marele Quasar Proto, despre Galaxii și 
Pleiade  și cititorul înțelege că este vorba de o lume 
imaginară, unde timpul devine veșnicie iar spațiul capătă 
o infinitate copleșitoare. Nu este chiar haosul de început, 
punctul zero al Facerii și al devenirii umane, dar ține, 
oricum, de mecanica universului în care lumea devine 
una a himerilor, adică a ceea ce semnifică poporul 
Universului, în care omul este un simplu atom impon-
derabil.      
     De zeci de mii de ani exploatăm elementul vital ce ni 
s-a dat prin actul biblic al Facerii, acel protonium inițial, și 
rezervele sunt departe de a se epuiza. Suntem în 
marginea neființei, constată niște navigatori cosmici 
drenați de o voce cosmică spre Steaua Polară. 
continuarea este aici, în Pământ. Nu pentru totdeauna. 
Până în ziua când nu va mai rămâne nimic, nici un dram 
de protonium (p.41).  
     Din cea de a doua diviziune a cărții, Neliniștile lui 
Lynx Ulysses, aflăm despre aventura acestui inspector 
galactic - pe care Marele Sideral îl folosea dseori în 
misiuni de rutină - într-o misiune mai complicată, o 
călătorie mai lugă în Antars Ceti. Acest inspector galactic 
avea treizeci de ani și trecea drept cel mai inițiat teluric. În 
plus, avea pasiune pentru poezie și-l ținea la mare preț 
pe Walt Whitman. De data aceasta, Linx Ulysses 
primește o  misiune mai specială, aceea de a explora 
planeta locuită de oameni. Cum era de așteptat, are loc o 
confruntare dramatică a celor două civilizații. între două 
comunități de ființe umanoide. La urma urmelor aș vrea 
să știu de unde vine el și ce vrea. Și nu pot să-l ucid, e 
descoperit. E drept, sunt mai tare, mult mai tare, am o 
armă și asta mă îndreptățește să-l distrug. De ce! (p.56).  
     Există o dinamică în interiorul Galaxiilor, o continuă 
Facere și des-Facere. Unele planete, care altădată 
fremătau de viață devin inerte și transferul de speranță 
devine imperativ.   Mai cu seamă după Era Înțelepciunii 
Nucleului Alert își fac apariția așa-numitele Pagode ale 
Amurgului, adică  niște elipse de invazie. Viața de pe 
planetele devenite inerte, deci incapabile  s- o conserve și 
să-i asigure continuitate evadează, caută alte locații, alte 
condiții prielnice speranței.Bunăoară, umanitatea din 
Luridana, își găsise, după îndelungate peregrinări, o 
patrie. De fapt o oază unde va renaște și va continua o 
lume nouă păstrând doar amintirea și datele genetice ale 
planetei umane. Noua viață va fi continuarea. O reînviere 
(p.68).  
      Scenariul nu este chiar o ipoteză hazardată, ci răs-
frânge însuși destinul uman, trecut și el prin această me-
canică a devenirii astrale. 
     Misiunea lui Linx Ulysses era să găsească biblioteca 
de informatică holografică unde sspera să afle toate lă-
muririle despre sine, despre propriile sale rădăcini (cercul 
strâmt din care descinsese), despre gnomul uman și 
despre prima antichitate a umanității. Asemeni Luceafăru-
lui eminescian descoperise că istoria omului este istoria 
propriei sale deveniri. Întoarcerea pe Pământ nu ar fi fost 
decât suferința unui Ulisse căutându-și Ithaca (p.79). 
Așadar, nu-i mai rămânea decât să-și trăiască dorul  
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            Laura ILINCA 
 

Vara in care mama a avut ochii verzi,  

de Tatiana Țîbuleac 
Editura “Cartier Popular”, 121 pagini 

 

O carte despre care s-a mai scris și se va mai scrie. O 
carte citită într- o zi. Un microroman de debut, premiat și 
pe care l-am ales să-l citesc în urma recomandărilor.  O 
carte bine scrisă, cu un filon emoțional profund, de la 
început șocantă (vocea naratorului este a adolescentului 
Aleksy, fiul unei familii poloneze dezbinate, schilodite de 
moartea fiicei lor - Mika), mai întâi prin exprimarea direc-
tă, frustă, a sentimentelor neobisnuite ale unui fiu pentru 
mama sa, care, la 39 de ani, nu reușise încă să ajungă la 
inima băiatului: “o uram mai mult ca oricând", “as fi ucis- 
o cu jumătate de gând", apoi, prin limbajul brut, aproape 
despuiat de CEA mai mică finețe și sensibilitate: “curvă", 
“bețivă", “neroadă", toate astea venind din partea copilu-
lui despre mama lui. 

E povestea unui licean care are o bunică și prieteni, 
care este îndrăgostit, dar mutilat de divorțul părinților și 
de absența tatălui (ce ar fi meritat, poate, din această 
perspectivă, mai multă repulsie și dispreț decât mama).  
Nu e indiferență, nu e resemnare, este o atenție la detalii  
fizice și psihice, care o caracterizează pe femeia muri-
bundă. Intriga este sfâșietoare: diagnosticul de cancer ce 
vine ca o pedeapsă în plus pe destinul lui Aleksy, cel 
care, ca o ironie, trebuie să aibă grijă de mama până în 
ultima clipă. Autoarea, astfel, realizează cu un simț sen-
zitiv deosebit, impresia de nesfârșită  tristețe. Limbajul, 
simplu și în fraze în general scurte, este, însă, pătrun-
zător prin descrierea inedită a unor scene și a unei vaste 
palete de sentimente. Nu vreau să rup misterul și farme-
cul lecturii, de aceea amintesc doar scena, greu de uitat, 
unde băiatul (care-și petrece o vară cu mama într-un 
sătuc din Franța) îi face baie acesteia, incapabilă din 
cauza bolii să mai ducă o viață normală, ea fiind doar una 
din ipostazele unei viziuni cu totul stranii, mergând până 
la cutremurare, a relației mamă-fiu. Până la sfârșit, când 
mama pleacă spre steaua ei, aflată “la capătul cozii" din 
Ursa mică, adolescentul află că, de fapt, o iubește, a iu-
bit-o dintotdeauna, iar grija dusă la obsesie pentru fiecare 
mic gest sau gând ale mamei, emoționează prin cuvinte 
potrivit alese. 

Aceleași cuvinte care sapă adânc în cititor, ascuțindu-i 
sensibilitatea, se regăsesc în oglinda frazelor scurte, dar 
de o imagine stilistică aparte, care constituie, în sine, 
doar așa, sub formă de fraze, unele capitole. Toate aces-
te “titluri" sunt metafore ale ochilor mamei, deveniți un 
laitmotiv al romanului: submarine, scoici etc. Sunt aceiași 
ochi, a căror culoare este descoperită și interiorizată,  
 

 
 

durându-l până la os, pe adolescentul obligat să  se 
maturizeze fortat, recunoscând și dezvoltând în el 
emoții și puteri necunoscute până atunci, pe care 
doar spectrul bolii și al fricii de moarte le pot gene-
ra. 
      Este o carte extrem de profundă, care poate 
răsturna concepții și pe care nu aș putea să o reci-
tesc curând... Prea multă dramă, prea mult sus-
pans, prea multă suferință, prea multă luptă cu sine 
și,  dincolo de toate, în fond, un mare câștig: o vic-
torie a Iubirii care permite atâta sacrificiu de sine 
care, dacă ne luăm după primele pagini, nu l-am 
crede capabil pe Aleksy sau pe un adolescent, în 
general. 
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Lianele de gânduri învârt în jur lasouri 
Cu rugi și anateme rostite din sargase, 
Îngheață respirații în mirii din tablouri 
Pe care îi pictează abisuri preafrumoase. 
  

Teluric și eteric se prind în sunet valma 
Cu ondulări de forme ce nu încap în pliu, 
Atârnă, orizonturi, de gene, prea sfioase, 
De parcă ies din muguri în lume prea târziu. 
  

Întinderi nepătrunse torc vânturile smulse, 
Acoperă pe creștet din val în val fiorii; 
Din ochiul clipei oarbe cad secundare plânse 
Și-n treacăt le așază drept gene călătorii. 
 
Lumina 
 

Lumina se ridică-n sine trează, 
Pojghița de pe rază o strângea; 
Îmbrățișări din piept o-nmlădiază,       
S-ar lua în brațe, lumii să se dea.     
 

Alunecând ca-n valsuri palatine, 
Și-a scos vederea moale ca din sân 
Să vadă-n firi, în ape și destine  
Cristal divin sau falsul lui păgân.  
 

Argintul o privea ca pe-o pepită, 
Părea ivită clipei într-o doară; 
Avea în loc de trupul gol o vară 
Ce-ai fi crezut că e din rai venită.  
 

Lucea pe pieptu-i lunecarea ludă 
Ar fi poftit să iasă-un pic din fire, 
Din raza sa de falduri de privire, 
Însă-i era rușine că-i prea nudă. 
 

Cu fruntea pipăia cum de pe sine 
Fotonii-n stropi de ochi s-ar destrăma 
Și i-ar fi luat în gene, i-ar mai ține, 
Dar ochii lumii curg din geana sa.... 
 
Dincolo de pictură 
 

Ieși dincolo cum treci printr-o pictură, 
Parcă pătrunzi printr-un ținut poros, 
Iar nașterea ți-ar fi vreo aventură 
Sau un avort dintr-un spital frumos. 
 

Însă pe margini formei i se-ocupă 
Întreg conturul, vastul bulevard, 
Parcă se uită neguri reci prin lupă 
Spre ochii tăi ce-n raze nude ard 
 

Spre hurii bete ce ar vrea să-nsume 
În frunți de pâine mile de vedenii, 
Iar Paradisul, hâtru, toarnă glume 
Din flori de ghețuri să strănute renii. 
 

Când orizontul trece ravisant 
Cu ochi pe muchii și cu togă nouă, 
S-aducă noime vriunui adrisant, 
Clocesc idei pe vânturi și se ouă. 

 

Doar stâlpul minții aburește beat, 
Parcă-i o umbră crudă de impala 
Ce bea văzduh din cercul împăiat, 
Spre care cucii zboară –alandala. 
 

Numai apostoli ies dintr-un echer, 
Șoptesc la mantre de ne lasă paf, 

(continuare în pag. 27) 
 

     Alensis de NOBILIS 
 

Pelerin fără ochi 
 

Hop în ding de clopot, bat fiorii cuie,  
Ard litanii nalte zori pe ciot de turlă, 
Călători prin sine duc pe cap cucuie 
Înnodând în vânturi fire de șopârlă. 
  

Ancore cu lanțuri de temeri în moaște 
Prind cu apucarea în iviri o șoaptă; 
Din ninsori, abisul fruntea zilei paște, 
Proiectând în iriși flori de cataractă. 
  

Pulberi de memorii cern fărâme lucii, 
Ca și cum ființa are fulgi să toarcă, 
Arhitecți măsoară gândul ca năucii, 
De la capăt poate vor să se întoarcă.  
  

Trupurile-n lucruri par că-s hialine, 
Sinele tresare fin din strop în strop, 
Lumenii culorii duc, pe șei, coline 
Zărilor golașe, ca-ntr-un fel de troc.  
  

Pe la mese albe beau tăceri tămâie, 
Pictori de fantasme toarnă vin în ceară, 
Numai fericirea, cam bătrână, suie 
Fardurile-n cușcă. Ar pleca să moară... 
 
Letopiseț 
 

Tu-mi împleteai privirile-n andrele, 
Eu zugrăveam fiori c-un trafalet; 
Purtai ascuns un filament secret 
Care te ține sclava mea, ma belle. 
 

Te împungeam cu nesfârșirea-n ac                
Să coasem palme, inimi între ele, 
Loveai cu sfârcul tâmplele de stele 
De după tivuri, pe furiș, pac-pac. 
 

Ți-am adunat suspinul făr′ de preț 
Să-l beau pe șolduri, mugur de ninsoare, 
Văzduhul tremura de-ngrijorare 
De te iubesc sau doar îți gust din floare. 
 

La caii mării jar am dat – nutreț 
Și te-am deschis din nou: letopiseț. 
 
Călător în clipă 
 

Înjunghiam fantasme cu ochi de malahit, 
Ea, tâmpla întrebării, cu spinii m-a învins,  
Dar de sub tivul zării înaltul s-a ivit, 
În lojele nirvanei cu adieri m-a-mpins. 
  

  Pagoda, tulburării, de-ai cugetat să-i dai,                    
Trofee din extaze pe care urc spre sori, 
Cristale cer șoptite foneme fără grai,           
Doar marginile vremii iau, abajur, culori. 
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(urmare din pag. 26) 
 

Îs îngerii pe țeste plini de fler, 
Iar axis mundi-i scară pentru jaf. 
 

Cumva, din cercuri, o lentilă mată 
Privește-n minți cu ochiul ei de cui, 
Dar mult prea clară, însă prea înceată, 
Vederea-i prinde în lasou destui. 
 

Plutind pe-ntinderi parcă dai onorul      
Unui tai-pan ce tremură-n trufie, 
Ai vrea să tai în litere. Toporul 
E mintea ta cu lama cenușie. 
 

Dai orb cu turnuri, ape să răstoarne, 
Din curcubeu cresc lujeri în sinapse, 
Apoi din gânduri o să-ți cadă coarne, 
Se rup, fărâme, cuiele din coapse. 
 
Un Infinit gelos, ca un bandit 
 

Ți-adulmec puful înflorit din vin 
Și te desfac în umeziri solare; 
Sunt un bondar astral ce casă n-are 
Și-ți curge-n buze din polenul fin. 
 

Știi, galaxii mi te-au adus, mătuși 
Ce te-au scăldat în aburi de culoare,            
Să ningi în mine fulgi de-nfiorare, 
Să ne jucăm până cădem răpuși. 
 

Sunt Al, lumino, fiu născut de mit, 
Pe lujerii iubirii sunt chiar agă, 
Privește-mi ochii de abis, te roagă 
Să te visezi în mine, mag, tu, magă. 
 

Însă din hău, în noi, înfige-al său cuțit   
Un Infinit gelos, ca un bandit.                
 
Înflăcărare 
 

Genele îmi cresc în zare, tâmpla se înțeapă-n stea, 
Pun pe galaxie șaua și-o pleznesc cu o nuia, 
Și încalec peste fumuri, cai lactee răsfățate 
De pulsari și de comete peste plete agățate. 
 

Mân vecia cu o loitră de la carul de-ntuneric, 
Trag de frâuri infinitul care necheză isteric; 
Mă îmbăt de fulgerarea printre hopuri de mistere, 
Trag la carul meu de arderi înjugatele himere 
 

Ce mi-au frânt copilăria pe o muche de vergea, 
Sunt deasupra, peste clipă, iar vecia peste ea, 
Rup cu mâna ciob de stele, crăpătură de oglinzi, 
Nesfârșirea e uimită, scoate câini de beznă-n tinzi 
 

Să mă lege de picioare cu-ale sale reci lasouri, 
Respirația-mi să-nnoade cu fantome în carouri; 
Îi dau pinteni cu un chiot pe acoperișul frunții, 
Iar pândarii-i dau în lături cu alaiul beat al nunții. 

 

Dau scântei pe gene, albe, cu privirea le aprind,  
Trag de margini infinitul, Universul să-l întind, 
Dau cu fulgerul cu care zbor abise să destram 
Vânturile depărtării de pe-al frigurilor ram. 
 

La un vânt de azvârlire se ițește parc-o toană 
Care-n sine prinde formă și alură de icoană; 
La vederea ei –păzește– ca într-un făcut îngheț 
Și îmi văd într-o clipire linia întregii vieți. 

 

Veșnicia de sub mine scapă slobodă pe-ntinderi, 
Iar himerele din juguri îmi înfig colții în umeri, 
Infinitul, frâu măiastru, mă-nfășoară cu dileme, 
Pieptul e golit de fulger, numai gheață am în vene; 
 

Dintr-odată, ca prin farmec, toate-acestea se topesc, 
Doar abise prea bătrâne se desfac – eu amețesc, 
Curg în neant ca păpădia scuturată de bătrână, 
Iar din spate, Universul mă privește într-o rână... 
 
Dezlipirea de umbră 
 
Privește-n urmă, umbră, rămân doar licurici, 
Tăcerea-i vinovată, se-ncuie în statuie; 
O cheamă înserarea, să-i spui că nu-s aici. 
Dar seara e rănită, îi curge-amurg din cuie. 
  
Trec arhitecți de vremuri pe marginea cărării, 
În orizont măsoară – n-au grabă – lot cu lot, 
Vor construi vreodată un templu al uitării 
Pe malul renunțării la toate – nu de tot. 
  
Fantasme obosite de nebăgarea-n seamă 
Duc somnul neființei, pistrui de-nfiorări, 
Din abajurul nopții pun pelerini în ramă, 
Cu timbre de văzduh pe frunți, iluminări. 
  
Feciori pitiți în rouă ar vrea un pic de rai 
Să-i dedulcească zorii cu flori de eremite  
Iar păsări de candoare să cadă-n evantai 
Când marea de fiori meduze-n flori înghite. 
  
Mă luminam din îngeri eu, munte de fior, 
Pe fire de văzduhuri ce furișează ramuri, 
Aș fi urcat, vezi bine, pe fluturi dirijor, 
Dar umbra mea de mine e prinsă bine-n hamuri... 
  
Din vreascuri de-ntuneric ieșea al beznei rât 
Să grohăie secunde cu ochii-i de ciclade 
Spre vânători de umbre ce cântă amărât 
Din chioarde de privire, ce crezi? Upanișade. 
  
Nu-i mare-așa durerea de a pleca din om            
Din marginea privirii, un suflet ca un strop, 
Dar nu știi cum pe urmă te vânturi, biet atom, 
Tot rătăcind prin bezne, și singur, și miop... 
  
Dar semnul vine iute și uși, și porți descuie 
Spre aula din vârfuri ce duce-n absoluturi, 
Te-nfășură extazuri ce-n tine turnuri suie 
De curcubee albe, să poți pleca în fluturi. 
  

Mai lină mi-e pășirea peste eter și-mi pare 
Că gândul meu de luare e un eden mai viu, 
Dar pân′ la veșnicie mai am de-o fulgerare: 
Vezi? Mă adie forma, eu nu o mai adiu. 
 
(Din volumul Dezlipirea de umbră, în curs de apariție) 
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Bogdana BACIU 
 

Căldură mare 
 
          Picioarele se mișcă ritmic pe asfaltul care pare 
să se topească. Nicio adiere de vânt nu mișcă frunzele 
copacilor, care stau aliniați ca niște soldăței de plumb 
pe pasajul pietonal. Suntem în sectorul 3 din Bucu-
rești, unde primarul a hotărât să nu fie tăiați, astfel 
oamenii fac slalom printre ei. Este adevărat, fac um-
bră; dar în aceste zile toride nu prea fac față situației.  
          Văd, din tramvaiul care merge cu roțile încinse 
pe șinele bune odată, furnicarul de oameni ce se 
îndreaptă grăbit spre piață. Este dimineață și toată 
lumea, în special pensionarii, trag căruțuri pentru cum-
părături după ei. Cobor și intru și eu la răcoare. Piața 
de la Râmnicu Sărat nu este la fel de mare ca cea de 
la Obor, dar este veselă, pestriță și bogată. Flori, legu-
me și fructe de sezon, lactate, carne și haine frumos 
așezate pe umerașe. Toată lumea își lăudă produsele. 
Se râde, se glumește, se mai lasă la preț... Apoi 
furnicarul se întoarce spre stația de tramvai. Totul se 
face rapid și cu precizie. Razele soarelui puternic se 
fac simțite pregnant și lumea se grăbește spre case.  
         Parcurile mari sunt pline cu părinți, bunici și 
copii, câini și pisici. Rochii înflorate, pantaloni scurți, 
tatuaje, râsete. Pe un gazon verde, unde țâșnește apă 
pentru păstrarea verdelui crud al ierbii, un bărbat a 
pierdut războiul cu sticla de bere de lângă el și doarme 
liniștit cu fața ascunsă în iarba, acum udă.  
          Undeva, într-un bloc, la parter, un bătrân stă 
nemișcat pe un scaun și privește afară. Nici nu respiră. 
Pare un tablou. Deodată o pisică îi sare în brațe  ca și 
cum pictorul ar fi simțit nevoia să adauge un pic de 
culoare operei sale. 

* 
         Spitalul este plin de medici, vizitatori, asistente, 
pacienți. Aerul condiționat abia face față. Este atât de 
cald! 
         La etajul 11, la Chirurgie cardiovasculară este 
aproape liniște. Cei câțiva vizitatori fac un pic de zgo-
mot, asistentele, infirmierele și doctorii sunt silențioși.  
        În camera 35 un bărbat se plimbă cu greutate. Se 
apropie de geamul întredeschis. Doamne, ce cald 
este! Mai sunt câteva zile și o să fie externat. În capul 
cu părul alb sunt mii și mii de gânduri. Spatele îl doare 
un pic. Anestezia a trecut. De dimineață a făcut cimen-
tare la coloană. Nu vrea să mai stea în spital. Știe că 
nu ar trebui să gândească urât, aici i-a fost salvată 
viața... 
         Unde să se ducă? Acasă la fiica lui sau acasă, în 
satul lui, în provincie? Ginerele nu l-a vizitat deloc la 
spital. S-au certat demult pe trei fire de ceapă. Amân-
doi încăpățânați. Bătrânul ar trebui să nu-și facă atâtea 
gânduri. Nu știe că ginerele lui urăște spitalele și nu 
este nici genul care să vorbească non-stop la telefon. 
Nici el nu mai sună pe nimeni. Are telefon nou, nu știe 
să-l folosească. A mințit că a șters numerele. 
       Privește afară, pe geamul întredeschis și vede 
clădiri, mașini și oameni grăbiți sub puterea soarelui. 
       Știe că acasă este strânsul fânului în toi. Grădinile 
lui sunt necosite, par neîngrijite pe lângă cele unde  
 

 

plastele și clăile sunt deja făcute de oameni vrednici. 
Are oile, caprele și calul la munte. La iarnă ce o să le 
dea de mâncare? Păsările din curte sunt hrănite de 
un vecin. Acum, pe căldura asta, cu siguranță fac 
baie în pământul din curte, stârnind praful, sub privy-
rea celor doi câini legați aproape de ele. Oare au des-
tulă apă și mâncare? Unde sa se ducă? ... 

* 
         Băiatul de 12 ani a trecut cu bine peste cele 
două corigențe de la matematică și de la istorie. Vrea 
la mare. Nu are astâmpăr. Nu înțelege de ce nu se 
poate. Vrea să facă ceva, dar ce? Are o idee. Îi cere 
mamei 10 lei. Așteaptă ca aceasta să plece spre 
spital, își sună un coleg de suferință și pleacă. Unde, 
vă întrebați? La Otopeni, să vadă avioanele. E sim-
plu. Și-au făcut, repede, planul. Merg cu autobuzul 
123 până la Gara de Nord, apoi urcă în Săgeata 
Albastră. Doamna de la ghișeu îi întreabă dacă au 
carnetele la ei. De ce nu s-au gândit? Nu și-au luat 
nici apă la ei. Noroc cu mama care i-a dat bani și de 
apă. Au ajuns la Otopeni. Ce de avioane! Nimeni nu îi 
întreabă nimic. Sunt înalți și vocile deja li s-au schim-
bat. Ce aventură! Este târziu. Telefonul sună în buzu-
narul de la pantalonii scurți. Nu răspunde. Nu poate fi 
decât mama lui. Dacă ar știi ea! Se face deja întune-
ric. Parcă nu mai este așa de cald, 123 nu mai vine 
odată... Telefonul sună. Mama. Este ora 22.00. Răs-
punde vocii îngrijorate. Apare autobuzul. Aleargă 
împreună cu colegul lui să-l prindă. Răsuflă amândoi 
ușurați. Peste o jumătate de oră o să fie acasă. Știe 
că o să fie pedepsit, dar ce aventură! Un duș și atât. 
Este transpirat tot și lipicios ca și cum ar fi avut lipite 
pe el zeci de caramele topite la soare. 

* 
       Fiind atât de cald te-ai fi așteptat să fie puțină 
lume sau mașini pe străzi. Mașini, biciclete, trotinete 
și motociclete stau la stop. Așteaptă să se facă verde 
și să ia startul ca la o adevărată cursă. Un motociclist 
nu are loc printre mașini. Atrage atenția unui șofer: 
”Hei, nu ești doar tu pe drum!” O sprânceană se ridică 
ușor pe chipul celui care este la volanul mastodon-
tului de firmă. Două bătrânici, care așteptau pe trotu-
ar, privesc totul ca la cinematograf. Au rochii înflorate 
și pălării de paie pe cap. „Căldură mare! Hi, hi! Se 
încing spiritele! Căldură mare!” 

* 
        Un strop de ploaie ar fi binevenit peste orașul ce 
se topește ușor. Dar nu este niciun nor, așa că ne 
mulțumim cu stropii căzuți din fântânile arteziene care 
sunt prin tot orașul. Cele mai impresionante sunt cele 
cântătoare din Sectorul 1, de la Piața Unirii.  
         Milioane de picături urcă spre cer, vrând parcă 
să răcorească soarele care le face în ciudă. Nu reu-
șesc decât să formeze curcubee, să răcorească 
oamenii și să se supere și mai tare, urcând continuu 
spre cer și căzând în cascade spre pământ. 
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  Constantin STANCU 
 

DIN BRAZDĂ LA FARMACIA POETULUI 
 

Ion Pachia-Tatomirescu ne oferă cartea AFORIS-
MELE CELOR CINCI ELEMENTE DE FUNDAMENT 
COSMIC, apărută la Timișoara: Editura Waldpress, 
2022, o face cu seriozitate, aplicat, cu mesaj actualizat 
și profund.  

El concentrează în acestea viziunea valahă veche 
despre Univers, face o punte între vremuri și ne arată 
cultura zalmoxiană, specifică acestor locuri.  

Această viziune este precreștină și anticipează 
multe din temele creștine așa cum s-au coagulat de-a 
lungul timpului, prin fuziunea dintre textele Vechiului și 
Noului Testament. Sunt teme care pun arhicultura și 
arhiliteratura într-o nouă lumină, alături de marile 
culturi ale vremii vechi: egipteană, indiană, ebraică, 
babiloniană, iraniană, greacă etc. Cu alte cuvinte, aici 
a existat o civilizație care a fost preocupată de Creație/ 
Geneză, forțele care modelează lumea, poziția omului 
în raport cu Universul, locul lui Dumnezeu/ Creatorul în 
lume, pasiunea pentru păstrarea valorilor descoperite/ 
relevate/ accesate de oamenii de aici. Nu suntem 
singuri, am fost parte a unei civilizații care s-a stins, 
dar care își arată energiile și-n actuala cultură. Lumile 
comunicau și atunci. Canalele erau altele și ritmul mult 
mai lent, dar punțile s-au realizat.  

Apelând la aforisme, autorul ne prezintă această 
lume prin cuvinte simple, directe, practice, uneori 
paradoxale, concise, energice, alegorice. El fixează 
cadrul în care s-a coagulat lumea zalmoxiană/ valahă 
în forțele care au dinamizat-o în istorie. Cartea are 
reper aforismele ideatice/ brazdă, cum le numește 
autorul, și care sunt talonate de aforismele farmacie, 
poeme scrise de acesta pe baza temelor autoimpuse 
și impuse de istoria veche. Rețeta îi aparține, este 
originală, cu accente noi și suflu arhaic. Cartea este o 
punte între cărțile lui Ion Pachia-Tatomirescu, leagă 
ideile, temele zalmoxiene de opera sa și stabilește 
legături definitive între aceste două planuri. Este un 
demers cultural înalt, accesibil mai ales inițiaților, celor 
care cunosc istoriile arse, preocupați de rădăcinile 
noastre. În cenușa imperiilor se află diamante… 

Elementele care au stat la baza Universului, 
conform culturii vechii, au fost Aerul, Apa, Focul, 
Lemnul, Pământul, toate forțe (împărați) modelatoare 
ale existenței. Poetul le trece prin versurile sale, prin 
prisma proprie pentru a descoperii marile taine. În 
Cerul al Zecelea e Dumnezeu inexorabil, de neatins. 
Lumea s-a creat nu în șapte zile, conform viziunii 
ebraice, s-a creat în zece zile, susțineau valahii. 

Sunt preluate și cizelate temele și ideile din cărțile 
publicate, mai ales carte Drept-Zaloxianul Donares > 
Dunăre din Dacia (Aethicus Ister), Cosmografie 
(2019); Aforismele apei (1999); Bomba cu neuroni 
(1997); Caligraful de psalmi (2013); Comete-n cea de-
a 65-a vale (2012); Compostorul de nori (2004); De-a  
 

 
 

fotonii (2017); Dumnezeu între sălbatice roze (1993) 
etc.  

Cartea valorifică cultura veche așa cum apare în 
cărțile unor mari cărturari: Mircea Eliade (De la Zal-
moxis la Gengis-han -1980); Constantin Pârvu (Uni-
versul plantelor – 1997); Romulus Vulcănescu (Mito-
logie română -1985); Nicolae Pop (Perimetru senti-
mental – dialoguri cu scriitori olteni -1980) etc.  

Constatăm că există o „farmacie”, un laborator 
special al artistului, necesar, pentru fiecare element și 
o corespondență între elemente. Lumea valahă 
atingând, uneori, prin efortul cunoașterii, alte lumii, 
până-n Pacific. Bucuria cunoașterii lumii tinde spre o 
„nuntă cosmică”. Suntem chemați la un anotimp în 
Cogaion, muntele sacru. Avem aer în Templele 
Însângerate, dar și pericolul care pândește din Aer…  

Evident, plutim pe o adâncă Apă. De la Apa 
amniotică la sângele pământului. Apa își găsește 
singură drumul, este măsura lucrurilor, ascunde 
marile tezaure. Drumul apei îl simți din momentul 
nașterii, iar fulgii sunt „visele Apei”…  

În mitologia valahă focul are un loc aparte, semn 
și putere. El formatează materia informă, luminează 
căile. Omul are un foc al ființei. Jocul cu focul este 
între limite maxime, de la iubire la pedeapsă. Focul 
forțează limitele, Aeticus Ister (eroul valah) a ajuns 
la Centura de Foc a Pacificului, iar istoria a consem-
nat jocul cu jarul în decembrie 1989, la Timișoara.  

Lemnul are ceva sacru, bisericile au fost de lemn. 
Sunt enumerate diferite neamuri de lemn, preferate 
de daci: alunul,  fagul, socul, băgărinul, dăcinul, 
bradul, dudul, Lemnul Domnului… 

Ni se indică semnificația Pământului în mitologia 
noastră, legat de teluric și de conlucrările cu celelalte 

 

(continuare în pag. 31) 
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     Lucia PĂTRAȘCU 
 

SOLFEGIU, de Gheorghe  Andrei  NEAGU 
 

Volumul „Solfegiu”, semnat de scriitorul Gheorghe 
Andrei Neagu, publicat la editura StudiS, Iași, 2022, 
urmează o desfășurare riguros calendaristică a ultimilor 
ani, în care scriitorul a publicat cu rigoare un număr 
important de creații proprii. Titlul acestui nou volum, pe 
lângă faptul că se leagă personal de orele de muzică 
începute pe la unsprezece ani și continuate  (de altfel, 
este titlul unei întâmplări redate în carte), rezultând 
participarea la anumite spectacole muzicale (după cum 
reiese din biografia sa), are și conotații strict 
profesionale. Cu vârful degetelor, plimbă inteligența 
condeiului scriitoricesc pe portativul întâmplărilor, având 
grijă ca de fiecare dată notele creației să formeze câte 
un solfegiu diferit unul de celălalt. Fiecare titlu, fiecare 
întâmplare este o mică suită muzicală aparte, ce 
participă la închegarea unui tot literar congruent și 
armonios exprimat. 

În general, nu este simplu să lecturezi volumele 
semnate de Gheorghe Andrei Neagu. Toate au o 
încărcătură ce încătușează cititorul și-l ține legat în 
desfășurarea paginilor, fără gând de răgaz. O continuă 
tentație de cursă lungă alături de personajele din carte. 
Este și cazul acestui volum de proză scurtă, ce 
cuprinde paisprezece titluri și tot atâtea situări în 
întâmplări neașteptate. Scrierile sale pot părea 
întâmplări obișnuite, însă maniera în care acestea sunt 
scrise este captivantă și posibilă. 

După ce am lecturat unele volume semnate de 
Gheorghe Andrei Neagu și n-am rezistat tentației de a-
mi exprima părerile despre unele dintre ele, constat, 
încă o dată, că nu este ușor să te afli în tovărășia 
acestora, ca cititor căruia i se solicită o atenție 
deosebită, un raționament corect, ce așază totul în 
spațiul geografic și temporal respectiv și, mai ales, o 
înțelegere empatică a lucrurilor. Așa erau vremurile, 
așa erau oamenii, așa se țeseau întâmplările. 

Temele acestor proze scurte sunt felurite. Par 
așezate absolut aleatoriu, după voia și clipa de inspira-
ție a autorului. Par a avea o anumită independență, 
însă toate urmează firul roșu din amintirile scriitorului, 
fir, ce poate croșeta la nesfârșit realitatea cu imaginația, 
rezultând o dantelărie fermecătoare prin veridicul 
situațiilor cu o încărcîtură emoțională deosebită. 

Pot fi teme absolut personale (În curtea casei mele; 
Lădoiul cu orz; Solfegiu; Telefonul), ce dezvăluie 
întâmplări și sentimente dezvoltate în perioada copilă-
riei, adolescenței, tinereții sau maturității. Ori altele 
(Dezertorul; Lunetiștii), ce tratează tema războiului și a 
urmărilor sale, ce au avut influențe majore asupra vieții 
tuturor și, îndeosebi, a celor care s-au aflat în mijlocul 
evenimentelor.  

Apoi, întâmplări ce aduc în fața cititorului portrete 

 
 

accentuate prin trăsăturile fizice și, îndeosebi, ca-
racteriale (pădurarul Vladimir, lacom și opor-tunist; 
Sile Bârjovan, împătimit iubitor de cai; căruțașul 
Farfurie, cel care a hotărât să trăiască în aparta-
ment, la bloc, cu familia, dar și calul său; Alexe, 
posesorul unui lâmâi, ale cărui fructe sunt râvnite de 
toți; Dragomir, ocupat cu tăiatul porcului în ziua de 
Ispas), toate, personaje expresive cu ajutorul cărora 
scriitorul Gheorghe Andrei Neagu își creează po-
vestirile cu dublu înțeles, criticând lăcomia unora, 
nesimțirea altora, nepăsarea față de bunul comun, 
etc., defecte, atitudini negative, ce contravin unei 
conviețuiri armonioase. 

Descrierile sunt puține, scurte, dar intens 
punctate: „Și răpăitul ploii se zbate pe acoperișul 
casei” (pag. 48); „Seara începu să se furișeze 
prin sat. Orizontul încețoșat dispărea puțin câte 
puțin. Fumul din coșurile caselor se risipea în 
întunericul ce apăsa tot mai tare pe acoperișuri” 
(pag. 105). Uneori metafore inedite strălucesc 
printre rândurile din carte: „...raze gâtuite se 
străduiesc să pătrundă înăuntru.” (pag. 48). 

Este de remarcat limbajul presărat cu multe 
expresii specifice, prin care cititorul intră în lumea lui 
„bădie Andrei” și a „țațaiei Virginia”,  așezându-se în 
zona geografică din care provine scriitorul (este 
nemțean, prin naștere și apoi, vrâncean convins prin 
meandrele vieții). Expresii ca: coromâzlă, fâsca, 
pestelca, zâmnic, chișleag, pocrișe, meleșteu,  
făină de ciocantini, dă niște paie la șișcă, dau  
culoare textului, situându-l și pe cititor în ținutul natal 
al autorului, ce-i aduce în ani atâtea amintiri 
proaspete acestuia. 

(continuare în pag. 31) 

 
 
 



31 
 

                                                                                                                
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 30) 
 

Nu putem trece cu vederea faptul că peste douăzeci de 
pagini din volum alcătuiesc o altă proză, o altă poveste, 
ce punctează, selectiv și ordonat, o viață de om dedicat 
cuvântului scris. Este vorba despre capitolul „Biografie 
selectivă”, ce aduce spre cunoaștere, celor care nu au 
aflat până acum, toată strădania autorului, entuziastă, 
neobosită de a participa la connstruirea sa ca un scriitor 
cu întreg potențialul său intelectiv și afectiv, ca un 
personaj ce va rămâne în literatura română un 
important truditor al ei.  

Volumul de proză „Solfegiu”, semnat de scriitorul 
Gheorghe Andrei Neagu, este încă o dovadă că autorul, 
scriind, este hotărât să se păstreze în lumea reală, 
acoperindu-și angoasele inerente cu unele cumpărături 
făcute la misitul timpului: „Sunt misit. Vând clipe. 
Clipe de fericire unor nefericiți ca dumneata!” (pag. 
92). 

Scrierile sale atestă o certă implicare tempe-
ramentală, ce aduce cititorul într-o stare asociativă, 
deoarece fiecare a întâlnit, probabil, întâmplări asemă-
nătoare, trăite personal sau auzite de la alții, capabile 
să influențeze starea emotivă a fiecăruia. Activitatea 
socială, relațiile cu oameni de cultură importanți au 
influențat benefic destinul scriitorului, iar activitatea 
publicistică, făcută cu ardoare și ca editor de publicații 
literare, l-au poziționat în miezul problemelor, 
îndemnându-l la promovarea literaturii române în țară și 
peste hotare. 

Gheorghe Andrei Neagu este un scriitor complet, cu 
un bogat prezent literar, referitor la volumele publicate 
deja și, desigur, cu un încă frumos viitor literar, dovedit 
prin valoarea scrierilor sale, deoarece, creația acestui 
scriitor este viguroasă, o creație în care conștiința 
literară este bine conturată, integrându-se meritoriu în 
contextul literar actual. 

Fără a avea pretenția unui teoretician consacrat, nu 
putem încheia aceste scurte și incomplete considerații, 
fără a sublinia faptul că în panteonului literar vrâncean 
s-a făcut ceea ce se cuvine, așezându-se pentru poste-
ritate numele scriitorului Gheorghe Andrei Neagu, care, 
prin existența și creația sa, face din scrierile sale o 
zestre ce merită prețuită, ca fiind născută din dorința de 
a îmbogăți avuția literară a spațiului literaturii române  și 
de a promova valoarea acesteia.   


(urmare din pag. 29) 
 

elemente. Suntem pe un Pământ al Nașterii, oameni cu 
picioarele pe Pământ. Unora le fuge Pământul de sub 
picioare. Există un hotar între Dacia („Grădina lui 
Dumnezeu”) și Infern…  

Ion Pachia-Tatomirescu ne provoacă la o călătorie 
prin sfera cunoașterii vechi, de la ierburi, arbori, plante, 
zone - la marile ieșiri: fotonii, genezele, paradoxul. Sunt 
elemente de fiecare zi și elemente care se contopesc în 
istorie pentru a genera istorie. Cultura valahă are 
greutatea ei și stă lipită de celelalte culturi ale lumii.  

Aforismul Brazdă desenează esențele, prinde 
misterul:  

„Se spune că există de la nașterea planetei noastre 
«conserve de Aer pur» în granituri, în cremene, în gra- 

 

nituri, în cremene, în marmură, în «pietre de râu», 
dar și în «pietre de fulger»; o notabilă parte din 
acest Aer primordial se eliberează la cioplirea / 
spargerea pietrelor cu picamăre (pickhammere), cu 
târnăcoape, cu ciocane, ori în moderne conca-
soare…” (p.33).  

Poetul este chemat să „vadă” în interiorul 
fenomenelor, Aforismul Farmacia - Poem îi solicită 
talentul și efortul:  

„Aer-e, vânt epocal/ turbare-n coamă de cal/ și-n 
războinic triumfal,/ elansat-rinocefal,/  dă-mi ozon cu 
pălărie/ - pălărie saturnie -, / nu cum cel din bălărie,/ 
ori din forjă de Bănie -/ c-am orașu-n colilie/ și-n 
frunze de ciocârlie…” (p.34).  

Autorul se folosește de limbajul arhaic, are simțul 
special al limbii în dinamica ei, plusând cu noile 
descoperiri care au modelat gândirea omului 
modern, fără să piardă esențele, specific gândirii 
valahe, vechi cuvinte cu esențe aspre.   

Cogaion, muntele sacru al Daciei, apare în 
numeroase ipostaze. Fiecare religie este legată de 
un munte. Sion – la Evrei, Olimp – la Greci, Cogaion 
– la valahi. Muntele revine în textele scrise, este o 
prezență dinamică, un anotimp care are dimensiuni 
aparte în sfera spirituală, poetul simte miracolul și-l 
exprimă prin versuri dantelate. Notează: Cogaion, 
muntele nostru din cortex, amprenta pusă în sufletul 
oamenilor. Brusc, ninge acolo, o ninsoare ca o 
spălare de erori. Este muntele cel frumos, din 
înălțimi se vede altfel istoria Daciei, este un „relief 
de sunet”…  

„Pământ fertil de păsări, fertilă vale-adâncă,/ 
soarele doarme-n scorburi, în miere, printre urși/ 
înnobilați de iarnă, în ochi de ierburi încă/ nebănuiți 
pădurii de-atâția luceferi scurși” (p.173). În 
aforismul – brazdă Ion Pachia-Tatomirescu reține, 
din vremuri scurse, epopeea care a marcat lumea 
de atunci. În orizontul anilor 1605 î. H., Zalmoxis 
(Salumos, Salmos, Zalmoxe) a dispărut din viața 
valahilor de parcă „l-a înghițit Pământul”, dar a 
apărut după cinci ani, conform ritualului cogaionic 
de a se face „nemuritor”, sub noul chip vădit al 
peșterii, ca un miracol, ca o înviere…(p. 173).     

Prin cărțile sale, Ion Pachia-Tatomirescu ne 
arată o altă față a literaturii române, partea dispusă 
să preia vechile valori și să le potențeze sensurile, 
deschiderile. Este sensibil la marile probleme ale 
omului, face elogiul Universului și a Creatorului 
apelând la elementele culturale aparent străine 
unele de altele. Unele se regăsesc în mișcarea 
paradoxală a lumii. Ține echilibru între manieră și 
original, apelează la nou fără să volatizeze trecutul, 
este pasionat de absolut și de o patrie veșnică, 
ținută în Brațe de Dumnezeu. Are curajul să 
tălmăcească regulile Cosmosului, apelând la 
elasticitatea limbajului, întorcându-se la natura pură 
și calmă. Păstrează energiile Logosului și le explică 
prin mijloace literare, cu alte cuvinte: ELEMENTE 
DE FUNDAMENT COSMIC... 

August 2022.     


 



32 

                                                                                                                
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florin LOGREȘTEANU 
 

PODURI 
 
Teologul Victor Grozavu și-a imaginat în 

adolescență și tinerețe că traversează poduri. Nu și-a 
explicat niciodată atracția pentru ele. Nici n-a încercat. 
Un bărbat din sat, Dumitraș Gunoieru, fost călugăr la o 
mânăstire moldovenească, venetic în satul de pe malul 
Jiului, a încercat să-l inițeze în tot felul de taine pe care 
Victor Grozavu ori nu le-a înțeles, ori nu le-a dat 
importanță: de ce apele curgătoare se strecoară, de 
obicei, printre plaje nisipoase, de ce ne scârbesc 
gunoaiele în care șobolanii reiterează dintr-o perspectivă 
exclusiv materialistă Geneza, îi vorbește despre păcatul 
de a curăța murdăria cu apă, și imitarea glasului 
păsărilor ce trăiesc în sălbăticie, îi vorbește despre o 
mulțime de minuni pe care Victor Grozavu nu le-a înțeles 
niciodată, ori le-a ignorat fiindcă nu i s-a vorbit despre ele 
nici acasă și nici la școala din sat iar, mai târziu, a bănuit 
că nici pe preotul cel bătrân, fratele vitreg al tatei, nu-l 
preocupau astfel de lucruri... Numai podurile... Poveștile 
despre poduri – chiar adevăruri fiind, cum îi sugera 
irealitatea imediată, vorba lui Blecher -, îl îndepărtau 
chiar de miezul legendelor povestite atât de frumos de 
fostul călugăr... 

Maturizându-se, Victor Grozavu a încetat să-și mai 
cultive interesul pentru legendele lui Dumitraș Gunoieru, 
dar interesul pentru poduri a rămas. Și-a imaginat mituri 
noi. Tănăr, cu puțină cultură – absolvise un liceu teoretic 
dintr-un târg de provincie -, chiar credea că poveștile 
inventate de el sunt pure emanații ale imaginației sale, 
ale unui talent nativ – cum îi explicase fostul învățător -, 
dar, de fapt, își aveau originea în reminiscențe ale 
istorioarelor lui Dumitraș Gunoieru, între timp întors la 
mânăstirea moldovenească din care, vremelnic, evadase 
în regiunea nisipoasă a râului Jiu. 

Într-o după-amiază, după o ploaie cu clăbuci, 
tânărul, reîntors în grădina părăsită în grabă la 
revărsarea potopului – metafizic spus – , a rămas uluit la 
zărirea curcubeului. Îl observase și-n alte rânduri, dar 
acum culorile i se păreau mult mai intense. Neinițiat în 
semnificația culorilor cerului, și-a abătut mintea de la ele, 
dar imaginea curcubeului i s-a revelat ca o punte sau ca 
un pod între pământ și cer, prin care sufletele bunilor săi 
și, de curând, ale părinților,  s-ar fi putut strecura în 
lumea de dincolo. Fixat în azur, fără piloni de sprijin, 
podul plutea. Este posibil ca instabilitatea arcului peste 
cer să-i fi refuzat o percepție mai clară a ceea ce se 
petrecea în momentul acela pe pod. E posibil ca sufletele 
drepților pământeni din satul lui și din satele din jur să 
pășească, nevăzute, spre Împărăția lui Dumnezeu. Ce 
să însemne  culorile ? s-a întrebat... Niciun răspuns. Și 
de ce sunt împreună ?... Punând întrebările preotului din 
sat – un tinerel care, duminicile, după slujba religioasă, 
urca în mașina lui hârbuită și frecventa discotecile din 
Metropola -, acesta, la început, a râs. Pe urmă, luându-și 
seama că este preot și sfătuitor al comunității care-l 
bănuiește de har și înțelepciune, a imaginat un răspuns: 
„Curcubeul este într-adevăr podul pe care pășim spre 
Domnul, spre judecata Lui. Fiecare cu păcatele sale. 
Culorile reprezintă, fără îndoială, căile de acces, marcate 

 

 

de faptele noastre pe pământ; mai iluminate de 
credința ce I-am purtat-o în viață sau mai adumbrite 
de păcat...” Victor Grozavu n-a cerut explicații, dar a 
încercat să interpreteze cuvintele părintelui cu 
mintea lui. Unirea celor cinci culori ale curcubeului 
este semnul armonizării speciei umane, cu bunele și 
relele ei. Unirea contrariilor alcătuiesc podul spre 
cer și dincolo de cer de unde nimeni nu s-a întors ca 
să spună ce este. Nici preoții... Nici Papa, venerat 
de drepți și de păcătoși, în aceeași măsură... 

Biblia face din curcubeu materializarea legă-
mântului dintre Dumnezeu și Fire, ceea ce, intuitiv, 
a sesizat și preotul pasionat de barurile metropo-
litane și visătorul Victor Grozavu în lungile sale 
momente de revelație: Apoi a mai zis iarăși Dom-
nul Dumnezeu către Noe: „Iată, ca semn al 
legământului pe care-l închei cu voi și cu tot 
sufletul viu ce este cu voi, din neam în neam și 
de-a pururi. Pun curcubeul Meu în nori, ca să fie 
semn al legământului dintre Mine și pământ.” 
(Facerea, 9, 12-13). Podul și scara, reprezentate de 
curcubeu, sunt simboluri ale legăturii dintre divini-
tate și creația sa. 

S-a întâmplat ca teologul Victor Grozavu să 
se îmbolnăvească grav. A consultat mai mulți me-
dici. Fiecare îl diagnostica altfel. Nopțile i-au devenit 
un coșmar. Nu lipseau, în schimb, podurile... Într-un 
ținut mlăștinos a trebuit să treacă peste un pod 
îngust ca un tăiș de cuțit, dintr-un material inedit, fier 
și aramă. Strecurându-se între brațele lui, a fost 
cuprins de o beznă atât de densă, încât a devenit 
conștient că nu va mai putea continua. Dar a făcut-
o, iar la capătul lui, lumina a devenit brusc roșie, 
terorizându-l mai mult decât întunericul dinainte. În 
vis, era încă seminarist, s-a mărturisit călugărului-
grădinar din incinta seminarului. Nu a îndrăznit să 
se adreseze unui prelat-profesor fiindcă ar fi fost, cu 
siguranță, batjocorit și i s-ar fi imputat că mintea și 
sufletul i se abat de la cuvântul Scripturii – de aici, 
vedeniile coșmarești... Bătrânul călugăr l-a ascultat 
cu atenție, sprijinit în coada lopeții, l-a sfârșit spu-
nându-i că tocmai parcursese un traseu inițiatic 
dinspre nord înspre sud, ceea ce profanii numesc 
viață reală iar teologii încercările Domnului. (Într-un 
studiu publicat la Paris în prima treime a secolului 
XX, R. Guenon amintește de un astfel de pod prin 
care se facilitează trecerea de la contingență la 
nemurire, de la lumea sensibilă la cea supersen-
sibilă). După spovedania atipică făcută călugărului 
cultivator de roșii și cartofi, varză și fasole și câteva 
răsaduri de căpșuni – fructele preferate de părintele 
stareț - teologul Victor Grozavu a încercat să-și 
clarifice în minte explicația bătrânului călugăr, dar 
mintea lui necoaptă pentru aprofundări spirituale s-a 
dovedit neputincioasă. Trezit din vis, a realizat că 
trecuseră ani buni de la absolvirea seminarului și că 
între timp, călugărul-grădinar murise. Pe urmă, 
sănătatea lui începu să se amelioreze, la început 
internat într-o clinică din reședința metropolitană a 
regiunii, pe urmă în căsuța lui ticsită cu cărți profane 
din satul de pe Jiu.  

Pasiunea pentru poduri reveni mai puternică 
decât oricând... 

(continuare în pag. 33) 
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(urmare din pag. 32) 
 

Un pod ciudat i s-a revelat teologului ziua-n amiaza 
mare. Ziua, în sine, a fost ciudată. Dimineața devreme a 
răsărit soarele, neobișnuit de fierbinte. Brusc, a fost 
acoperit de nori negri - burdufuri cu apă de ploaie. După 
câteva ceasuri, norii se îndepărtară, redând astrului 
libertatea. Și din nou întuneric; pe urmă, lumină... Teolo-
gul Victor Grozavu se baricadează în casă. Înțepenește 
în scaunul său pliant, cu privirile fixate înspre fereastră. 
Nu așteaptă nimic. Curând, începe să moțăie... Încearcă 
să traverseze un pod. Nu este convins că trebuie s-o 
facă. Încotro ?... Habar n-are... Să renunțe ?... Dă gândul 
la o parte... Cele două stări interioare devin dorințe aflate 
într-un conflict pe care nu-l înțelege. Nici nu încearcă s-o 
facă... Totuși, imaginea podului îl ispitește. N-a mai 
cunoscut unul la fel. O mulțime de arce trimit la ingineria 
anticilor. Asta îi trece prin minte, oscilând, la intrarea pe 
pod, dacă ar fi bine să nu răspundă ispitei. Are o 
iluminare: Părintele Ignație, confidentul seminariștilor, le 
vorbise despre Iad și Rai în termeni care sfidau logica 
Scripturii. Victor Grozavu uitase detaliile. Își mai amintea 
vag că Părintele asemuise Iadul cu o apă neagră în care 
drăcușorii, luând chipuri drăgălașe, se zbenguiau, 
râdeau, plesnindu-se în glumă cu codițele peste coapse... 
În drumul lor spre Rai, îngerașii, curioși, zburdau uneori 
atât de aproape de suprafața apei, încât drăcușorii 
reușeau să le smulgă din brațe sufletele celor adormiți de 
curând și să le ducă în sălașul lor din adâncuri. Peste apa 
aceea, nu se afla un pod pe care, trecând spre Rai, aleșii 
Domnului să se afle în siguranță... Și așa mai departe... 
Curând, Părintele Ignație fusese exclus din Seminar, 
pentru legendele lui mincinoase ce puneau în pericol și 
mintea și imaginația adolescenților seminariști, pregătiți 
să-l slujească pe Dumnezeu în litera Scripturii... Astăzi, 
teologul Victor Grozavu a păstrat numai curiozitatea unui 
mirean: ce poate descoperi pe malul opus, ascuns de o 
încrengătură de sălcii schimnice ?... În aceeași măsură, 
arcele îl ispitesc să le afle rostul. Le contemplă, în 
trecere. Masivitatea lor îl impresionează în mică măsură. 
Anticii, probabil, au știut ei ce fac – își vorbește. (Tânărul 
teolog se înșeală, desigur, în privința anticilor. Și fiindcă 
lumea este mică și imaginația ei este rar influențată de 
revelație, despre un pod cu șapte arce vorbește 
Dominique Sourdel, într-un studiu mistic publicat la Paris 
pe la mijlocul secolului trecut. El atribuie celor șapte arce 
semnificația unor îndatoriri pe care muritorul nu trebuie să 
le încalce, dacă vrea să evite infernul: credința, practica 
rugăciunii, a pomenii, a pelerinajului la locurile sfinte, 
a curăției rituale și a dragostei filiale. ) Deocmadată, 
Victor Grozavu a adormit, răsturnat în scaunul său pliant, 
iar la trezie constată că afară nimic neobișnuit nu s-a 
petrecut. Pe cer, luna se hârjonește cu stelele, semn că 
dormise câteva ceasuri bune... 

Obsedat de poduri și ajungând să și le imagineze 
în fel și chip, ziua și noaptea,    teologul-mirean ajunge la 
revelații. Visează la marile poduri, ignorându-le pe acelea 
cu origine cunoscută, opera unor constructuri celebri. Le 
numește, cinic, punți peste apele mari și podețe peste 
pâraie. Într-o zi caniculară de vară, căutând fructe în 
livada sa pârjolită de focul pedepsitor al cerului (mai 
gândește, deși mai rar, ca un teolog), privirile îi sunt 
orbite de fascicolul de raze ale soarelui. Câteva secunde. 
Își acoperă ochii cu palmele. Și vede… 

 

I se năzare că razele iau forma unui pod, o 
cale deschisă lui spre înțelegerea lumii adevărate. 
Pornind din lumină, podul conduce spre o altă 
lumină, la care nu văzătorii, ci orbii ajung cu relativă 
ușurință... Refuzându-li-se lucrurile perceptibile, 
cunoașterea intelectivă, li se oferă revelații numai 
lor accesibile. Pentru cei mai mulți indivizi, soarele 
rămâne numai un astru, pentru orbi – astru și spirit. 
Între astru și spirit, legătura se face printr-un pod 
imaginar, dar niciodată dobândind concretețe... 

Deșteptare bruscă... Fostul teolog bâjbâie. 
Transparența visului se-nnegurează, dar o vreme, 
Victor Grozavu refuză să se smulgă din visul 
revelator. Presimte sau știe că lucidității îi vor lipsi 
podurile pe care, neputincios, a încercat să le 
treacă, căutând nălucirile unei lumi transcendente. 
Sunt două lumi opuse, care-l împart între conștient 
și inconștient sau este aceeași lume între ale cărei 
jumătăți credința lui oscilează ? (Involuntar, s-a 
apropiat de figurarea podului semnificând Sinele, 
care leagă aceste lumi, împiedecându-le să se 
împrăștie, după cum se arată în Chandogya 
Upanishad – în comentariul lui Jean Danielou, Le 
mystere de l’Avent, Paris, 1948. Trecându-l, 
noaptea devine aidoma zilei, căci lumea aceasta a 
Nesfârșitului nu este decât lumină). Întrebarea 
fostului teolog rămâne fără răspuns. Probabil, 
abstras revelațiilor de acest fel, se va orienta către 
poduri mai practice și pe deplin accesibile... 
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Sorin VÂNĂTORU 

 
Literatura ca tun protonic împotriva cancerului 

 

După  fiecare combinaţie de verbe,  

conjuncţii, substantive, adverbe,  

după fiecare construcţie literară,  

poezie sau proză,  

ar trebui să luăm textul  respectiv şi să dăm fuga la cel 

mai apropiat spital. 
 

Vom cere să ni se aducă un bolnav.  
 

El îşi va da jos pansamentul care acoperă tumoarea  

şi va pune citostaticele pe noptieră.  

Imediat vom scoate din buzunar compunerea literară  

şi vom începe să o citim chiar în faţa tumorii. 
 

Dacă ansamblul de cuvinte şi imagini ale scrierii nu 

are un efect vizibil  

asupra structurii moleculare canceroase,  

înseamnă că deocamdată nu am găsit  

„cuvântul ce exprimă adevărul”, 
 

pe care îl căuta Eminescu. 

 

 

Deschiderea  cerurilor în sufragerie 

 

Sunt în bucătărie.  

Fac nişte ciorbă,  

mi-a mai rămas ceva Vegeta. 

Într-o singurătate absolută adaug piper,  

misticul e infinitul minus unul- îmi zic,  

trec prin holul întunecat, hainele încremenite în cuier 

prevestesc mereu ceva, dau colţul spre vest, trec un 

prag, o celulă fotoelectrică a vieţii, mă lungesc în pat, 

între nodul de cale ferată şi radiotelescoape,  
 

închid ochii, 

ferestrele se deschid,  

lustra cade,  

se prăbuşesc  peste mine 

tavanul,  

blocul,  

atmosfera,  

ecuaţiile cosmologice, 

sunt un abur care iese din moloz spre ceruri,  
 

Aleluia! Aleluia!,  
 

toate peceţile s-au rupt, 

 sunt o lumină sălbatică,  

o luciditate nebună,  

sunt Dumnezeu minus unul  

 

 
într-o dumnezeire imprevizibilă,  

strălucirea Lui e de nedescris,  
 

sunt gata să strig: Amin, 
 

dar cineva sună la uşă.  

 

 

Borcanul cu prenadez 
 
Sunt foarte bucuros. 
 

Mi-a reuşit scrierea, îmi zic. 
Mă uit în dreapta:  
un băţ de chibrit stă la 67,45 de grade  
faţă de borcanul cu prenadez.  
 

Privesc fix unghiul 
 

şi încep să mă îndoiesc de ceea ce scriu. 
 
 
 
Martirii creştini, sinucigaşii! 
Dumnezeu să-i ierte! 
 
Martirii creştini, printre care şi  Brâncoveanu 
-un exemplu satanic de cruzime 
faţă de proprii copii-  
au ucis în ei şi sămânţa dumnezeiască,  
prin care se puteau înmulţi talanţii,  
dar şi-au iubit mai mult fanatismul.  
Excesiva justificare primitivă a credinţei  
i-a transformat în hălci de carne sfâşiate de lei,  
şi în candidaţi la tăierea în două cu ferăstrăul! 
 

Când obsesia luminii devine iraţională,  
ea poate aduce întunericul. 
 

Au ucis raţiunea dumnezeiască. 
 

Dumnezeu avea nevoie de ei vii,  
nu de sinucigaşi sfinţiţi! 
 

Tocmai Dumnezeul lor i-a pedepsit,  
prin însuşi faptul că au murit în chinuri 
groaznice,  
ceea ce martirii au luat drept moarte în numele 
Domnului! 
 

Acceptarea lor de a muri pentru credinţa,  
 

afirma de fapt conştiinţa unui Dumnezeu 
asemenea lor,  
un Dumnezeu al morţii şi distrugerii,  
 

un Dumnezeu de măcelărie!  
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        Tudosia LAZĂR 
 

ECOURI CULTURALE 
 

Așa cum tot ce este frumos repede se termină, tot 
astfel s-a întâmplat și cu evenimentul din  ziua de 3 
septembrie, zi în care a avut loc sărbătorirea zilei limbii 
române la „Oaza lui Năstăsache”. De această dată, o 
ploaie măruntă, dar hotărâtă să continuie mai mult timp, 
ne-a determinat să ne adăpostim într-un loc închis, care 
ne izola de peisajul mioritic în care se desfășuraseră 
șezătorile noastre literare de fiecare dată. Poate ploaia 
de afară spera să renunțăm. Dar  noi nu ne-am lăsat 
influențați de ea și am decis că, chiar dacă nu puteam 
admira frumusețea peisajului de pe malul râului Bârlad, 
unde susurul undelor ar fi purtat pe ele cântecul greie-
rilor; fără covor roșu, am deschis festivitatea după pro-
gramul stabilit. În ciuda a tot și a toate, frumoasa limbă 
românească s-a ridicat spre cerul înnorat în ritm și rimă, 
în frumoase povestiri sau mesaje și urări de „La mulți 
ani!”, în cântec și voie bună! Pentru câteva ore am fost o 
familie care a simțit la fel și a dorit același lucru: să con-
solidăm și să apărăm citadela limbii strămoșești, să o 
îmbogățim cu scrierile noastre, care să rămână în timp 
amprente pentru generațiile viitoare.  

Am cinstit astfel cum se cuvine această sărbătoare 
națională și promotorii (cei care au luptat ca ea să existe) 
nu au rămas uitați, numele lor fiind menționate ca un 
merit deosebit ce li se cuvine. Dacă domnul Alexandru 
Florin Țene - președintele L. S. din România a putut să-și 
exprime prețuirea pentru această zi printr-un mesaj, 
doamna Lygia Diaconescu, scriitoare de prestigiu, direc-
toarea revistei „Starpress” și scriitorul Corneliu Leu - tot 
atât de valoros, ne-au părăsit cu ceva timp în urmă, 
mergând în dumnezeescul cenaclu literar al îngerilor, 
nemaiputând fi alături de noi. Pe aceștia din urmă am 
putut doar să-i comemorăm la biserica din sat, la bustul 
poetului Ștefan Petică, primul simbolist în poezia româ-
nească, născut în satul Bucești. Acesta a scris și publicat 
de la o vârstă foarte fragedă, cât alții într-o viață. Aseme-
nea lui Eminescu, s-a stins de tânăr, lăsând în urma sa 
adevărate opere ale literaturii românești! Dumnezeu a 
„scăpat” pocalul cu harul scrisului în satul acesta, poate 
așa se explică de ce peste mai multe zeci de ani în satul 
lui Ștefan Petică, chiar pe ulița cu același nume, s-au 
născut și au crescut trei scriitoare. Olimpia Sava, Ana 
Dobre și Tudosia Lazăr (subsemnata). 

Ca organizatoare a evenimentului, mi-am îndeplinit un 
vis, acela de a aduce un omagiu celor trei poeți: Ștefan 
Petică, Lygia Diaconescu și Corneliu Leu, pentru tot ceea 
ce au făcut în viață ca limba română să prospere și în 
versuri să-nflorească!  

Toți cei prezenți au contribuit la reușita acestui 
eveniment aducând omagiu limbii noastre, prin prezenta-
rea unei noi lucrări, prin cântec și voie bună! S-au  scurs  
 


 

deja câteva zile și încă mai simt parfumul și frumu-
sețea acelor momente. Văd încă privirile în care se 
citea căldura și bucuria de a fi acolo a celor prezenți. 
Și, cum după un timp ploaia s-a oprit, se pare că și 
ea a ascultat vorba dulce românească și, spășită, a 
plecat. Regreta, se pare că în „egoismul” ei „ploile 
nu mi le-a stricat”! 

Măreția acestei sărbători ne va lumina, cred, 
 întreaga noastră vocație scriitoricească! Tuturor 
celor care au participat la eveniment le mulțumesc 
cu multă prețuire! Le promit că, dacă vom fi sănă-
toși, vom sărbători și pe mai departe în fiecare an 
ZIUA LIMBII ROMÂNE, tot aici, la „La oaza lui Năs-
tăsache”, bineînțeles, cu permisiunea gazdei! La 
mulți ani, dulce și frumoasă limbă strămoșească! 

 

 
   

 

  
 

(continuare în pag. 36) 
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Adi SECARĂ 
 

Un om curajos în Estul sălbatic al Poeziei 
(Postfață) 

 
De curând, am scris despre o altă carte de poezie în 

care dialogul vers-ilustrație este la fel de intens, dens, 
inspirat ca și în volumul pe care abia l-ați încheiat! Este 
vorba de dialogul Denisei Crăciun cu regretatul Silviu 
Bârsanu, în „Între sistolă și epistolă”, apărut la Ed. Eikon, 
București, în anul 2021. Acolo era o conversație între o 
discipolă a lui Umberto Eco și Salah Stétié, ca să dăm 
doar două nume, și un rebel, aici este o conversație între 
doi iubiți privilegiați de îngeri, doi soți, graficiana, Doina 
Talabă, fiind, fără doar și poate, o nouă Ligia Macovei, 
dacă vreți (și păstrând, într-un fel, proporțiile), și mă refer 
la cunoscutele desene realizate pentru edițiile Eminescu, 
poetul Adrian Talabă, un neo-romantic clar, nădăjduind 
pur și simplu la... narațiunea faptului de a fi, a deveni și 
mai ales de a simți ca un poet care învinge vremurile. 
Astfel, „Sărutul” „E primul pas făcut înspre iubire,/ Şi pri-
mul semn al dragostei el este,/ Să-i acordăm şi preţuire,/ 
Şi totul se transformă-ntr-o poveste.” La fel, versul clasic 
solicită demn „prețuire” și, vorba lui Eminescu, „Îl vede 
azi, îl vede mâni,/ Astfel dorința-i gata...” 

Curajos demersul poetului Adrian Talabă de a îm-
blânzi dorința stihului rebel astăzi, gata să cucerească 
scriitorul, repet, astăzi, să-l domine, să facă din el ce 
vrea el, stihul-stihie, iar nu ce vrea poetul din el! 

Cred că ați sesizat deja Bucuria omului de a se juca 
serios cu versul, cuvântul, sentimentul, dincolo de mode 
și curente literare, de a dansa precum Zorba sub stropii 
de rouă, de ploaie, de valuri de mare, valuri stârnite și de 
prăbușirea unor iluzii... 

Dar Adrian Talabă îmblânzește frumos și iluziile, Dra-
gostea trebuie să implice și Recunoștință, iar versul său 
este și omagiu, mulțumire: „Îţi mulţumesc, fiinţă iubită,/ 
De clipele aduse-n dar./ Tu eşti mereu nepreţuită,/ Cu 
tine-n viaţă, nimic nu e-n zadar.” 

Între „metaforă”, transfigurare, care va să zică, și 
„vers”, Adrian Talabă alege (sau este ales) „versul”, care 
este atât de aproape de... „versus”, având origine comu-
nă, etimologic vorbind, preferând o situare cât mai aproa-
pe de origini, de candoarea Începuturilor, doar spune Ion 
Barbu: „sfânt e doar începutul”, iar retrăirea acelor 
vremuri este pentru poet un comandament care trebuie 
îndeplinit, respectat! 

Deoarece Poezia fost mereu... un „Dor”: „Nu e normal 
ca un singur nor/ Să fure raza soarelui./ Dar e normal ca 
dintr-un dor/ Să fie al tău, să fii a lui.” Particularizând (și 
mai mult): „Mi-e dor de zâmbetul tău,/ De buzele tale mi-
e dor,/ Gândindu-mă la trupul tău,/ Pe care, mereu am 
să-l ador.” este căutată o anume muzicalitate, nu meta-
fora („...viorile/ Cu cântul lor, să te dezmiardă”. Sau: 
„Cântând la mandolină, versu-mi vine/ De departe, se 
vede că sunt îndrăgostit.”), cel puțin până la o nouă 
abordare a fenomenului! 

Simplificând la maxim, cartea este o declarație de 
dragoste, îndemn la uitarea Rațiunii (artei lirice), totem 
fiind asumat, în cinstea Zilelor de Dragobete sau de Sf. 
Valentin, un „iepuraș de pluș”: „De iepuraş, eu am uitat,/ 
Numai la tine m-am gândit.// Şi ne-am iubit, iubit,/ Cu 
multă pasiune,/ În noi, iubirea a biruit,/ Uitând de rațiune” 

  
 

„Zâna” poetului inspiră un erotism deseori 
îndrăzneț (în exprimare), inspirând chiar un... „eseu” 
care are un miez fierbinte: „Ţi-am admirat şi chipul,/ 
Şi părul ondulat,/ Ţi-am sărutat şi sânii,/ Şi pântecul 
cel plat.// Şi, coborând privirea,/ În zona intimă-am 
ajuns,/ Tu ai admirat mărirea,/ Apoi, încet, uşor, eu 
te-am pătruns.” Tensiunea crește când apare și... 
Moartea (Iubirii, în special), speranțele renascentiste 
fiind aproape în van, un text precum „De nu sunt eu 
alesul” aducând aminte de șlagărul lui Alexandru 
Jula, „Soția prietenului meu”! 

Așteptarea muzei capătă greutate din multe 
puncte de vedere, din perspectiva discuțiilor avute 
cu poetul atât în particular, cât și la ședințele 
cenaclului „Noduri & Semne”, unde Adrian Talabă 
participă conștient de lungul drum al Poeziei către... 
sine: „Aştept muza/ Să mă-nveţe,/ Cum să vin/ Să-ţi 
dau bineţe.// Aştept muza/ Să pot scrie,/ Cum să ai/ 
Doar bucurie.// Vine muza/ Mâzgălesc,/ Şi îţi scriu/ 
Că „te iubesc”!// Vine muza/ Muza bună/ Şi-ţi spun, 
dulce,/ Noapte bună!” 

Auto-ironizându-se cu mâzgăleala, Adrian Tala-
bă, cu maturitate („Visez… visez…/ Să nu calci pe 
visurile mele…”), face, cum spuneam (la o ședință 
de cenaclu), primii pași. Poate nu atât de importanți 
pentru o anume Istorie, dar cu siguranță decisivi 
pentru „povestea” sa, deoarece toți avem acest 
drept de a ne visa într-o poveste, unde mereu ar 
trebui să punem întrebări: „Privesc de la fereastra 
deschisă,/ Cu braţele spre cer,/ Aceasta este azi 
pedeapsa/ Să fiu în lume un simplu pasager?//(...) 
Aş vrea să ştiu de ce/ Iubirile sunt trecătoare?/ Apa 
izvoarelor e rece/ Şi mamele sunt răbdătoare./ Aş 
vrea să ştiu/ De ce natura e perfectă?/ Poate-am să 
aflu, într-un târziu,/ De ce trăim în lume aşa de-
mentă?// Aş vrea să ştiu/ Şi cum va fi în altă lume?/ 

 

 (continuare în pag. 38) 
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(urmare din pag. 37) 
 

Vom merge, oare, pe acelaşi drum?/ Sau cineva se ţine 
doar de glume.” 

Cu siguranță, dacă dragostea de poezie va continua, 
Poezia îi va răspunde în fel și chip lui Adrian Talabă. 
Volumul pe care abia l-ați încheiat este dovada unui 
început frumos de prietenie, ca în filmul „Casablanca”, 
iubita fiind pasibilă să-i ceară să mai „cânte”, trecerea 
spre subiectul religios (doar știm din Sfintele Scripturi 
(„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar 
dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi 
chimval răsunător./ Şi de aş avea darul proorociei şi 
tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea 
atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, 
nimic nu sunt./ Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş 
da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-
mi foloseşte./ Dragostea îndelung rabdă; dragostea este 
binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu 
se trufeşte./ Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu 
caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte 
răul./ Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de 
adevăr.” ș.a.m.d.) fiind mai mult decât interesantă: 
„Soarele şi Luna/ Sunt ochii Domnului Iisus/ Cu ei 
priveşte spre Pământ/ Mereu, din cer, de sus.// EL ne 
veghează mersul/ Şi ne dă gândul cel bun,/ Din prima zi 
din an/ Până dincolo de Crăciun.// Ne e mereu speranţa/ 
Tot EL ne este bucuria,/ Şi e mereu cu noi/ S-aducă 
mântuirea.”, influența liricii populare spunându-și aici 
cuvântul, apropierea Sacrului și (de) Profan(ului) fiind 
clară: „Ce poate fi în viaţă mai frumos,/ Când cu iubitul 
eşti în gânduri,/ De parcă ai pluti, din cer, de la Hristos,/ 
Cu dragostea lui, până-n adâncuri.// Ei s-au iubit a nu 
ştiu câta oară,/ Şi cu tandreţe, pe trup s-au mângâiat,/ 
Azi, îngerii din cer coboară,/ Şi-n dragoste i-au 
înveşmântat.// Şi s-au iubit, şi poate încă se iubesc,/ 
Trăind în taină poveste de amor,/ Pe aripi de înger încă 
mai plutesc,// Că şi iubirea-i dată tot de Creator.” 

Pentru cine adoră plimbările prin parcuri, ar putea 
spune că este o poezie de „tip Cișmigiu & Co” (cu o mică 
aluzie la un roman), un bun început pentru orice iubire 
(literară): „Şi, deodată, de undeva ai apărut,/ Cu părul 
blond, cu aur poleit,/ Parc-am ştiut că acesta-i un 
început,/ Cu cea din vis, tu semănai leit.// Drumurile 
noastre, cu flori erau pavate,/ Copacii toţi, cu drag ne 
salutau,/ Inima-n piept prinsese a se zbate,/ Vorbele-n 
glas, de dor ne tremurau.// Îţi mulţumesc, iubita mea din 
vis,/ Că lângă mine astăzi îţi duci paşii,/ Mă simt de parc-
aş fi în paradis,/ Şi mă înalţ spre cer până la aştri.” Dar, 
încet-încet, veți vedea (sau deja ați văzut) că nimic nu 
poate fi simplu sau naiv: și norii se pot îndrăgosti, un nor 
poate fi chiar ființa îndrăgostitului, chiar te poți întreba 
dacă în paradis va fi mereu numai lapte și miere, oare ce 
se va mai întâmpla? Singurătatea și Tristețea, oare ce 
roluri vor avea? În următoarele cărți ale lui Adrian 
Talabă, dar și acolo unde nu ar trebui să fie nici 
supărare, nici suspin? 

Aproape în altă ordine de idei, niciodată nu este prea 
târziu, acesta ar fi un alt mesaj (al apariției) cărții: 
„Niciodată nu-i târziu să iubeşti,/ Să schimbi tristeţea-n 
fericire,/ Când ochii dragi îi întâlneşti/ Şi îţi aduc doar 
bucurie.// Azi vreau să cred în tine,/ Aş vrea să cred ce-  
mi spui/ Aş vrea să cred în ochii tăi,/ Aşa mari, frumoşi, 
căprui.” 

(continuare în pag. 40) 

 

 

Ștefan PETICĂ 
 

Cântarea care n-a fost spusă 
 

Cântarea care n-a fost spusă  
E mai frumoasă ca oricare,  
Misterul ei e o beţie  
De voluptoasă-ndurerare. 
 

În nota sfântă care piere  
În tremurările sfioase  
A unor rugi de Magdalene 
Curg clare lacrimi preţioase  
 

Dar în cântarea fără nume 
Ascunsă-n negrele vioare, 
E-o tragedie tăinuită;  
Plâng albe vise morte-n floare. 
 

Tristeţea lor neprihănită 
Atât e de chinuitoare 
Că pune-n suflete pătate  
O mistică înfiorare.  
 

Şi o chemare zace-n ele 
De-o strobitoare nostalgie:  
Tortura ei necunoscută  
Este suprema poezie. 
 

Şi cel menit să ducă dorul 
Cântărei sfinte şi alese  
Îşi simte inima cuprinsă  
De suferinţi neînţelese. 
 

În flacăra nemistuită  
S-aprinde sufletul şi arde  
Şi moare dornic de misterul  
Cântării stranii de pe coarde.  
 

Ah, când în inemi sbuciumate 
Orice dorinţe-ncet se curmă, 
Sdrobiţi vioara fermecată:  
Grozav e cântecul din urmă. 

 
Când Vioarele tăcură  
 

Vioarele tăcură. O, notă cea din urmă  
Ce plânge răsleţită pe strunele-nvechite, 
Şi-n noaptea solitară, o, cântul ce se curmă 
Pe visurile stinse din suflete-ostenite. 
 

Arcuşurile albe în noaptea solitară  
Stătură: triste paseri cu aripile întinse,  
Păreau c-aşteaptă semne, şi strunele vibrară  
Ah, strunele, ce tremur de viaţă le cuprinse!  
 

Şi degetele fine, în umbră sclipitoare 
Păreau ca nişte clape de fildeş, ridicate  
Pe flaute de aur în seri de evocare 
A imnurilor triste din templele uitate.  
 

Murise însă cântul de veche voluptate,  
Şi triste şi stinghere vioarele părură  
În noaptea-ntunecată de grea singurătate  
Fecioare-mpovărate de-a viselor tortură.  
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Gheorghe UNGUREANU 
 
Satul 
 
Satul meu e unic, ceea ce 
Mă face unic și pe mine 
În felul meu romantic 
Și sentimental 
 
Într-o altă vale, sub un alt nume 
In-ești, in-eri 
Sau sub oricare altă terminație 
 
Probabil 
Că n-aș fi putut avea 
O astfel de relație 
 
Așadar, satul meu e singular 
E durabil și, cumva 
Prin simbioză resimt 
Eu însumi o astfel de metamorfoză. 
 
 
Epigonii 
 

Epigoni sunt toți artiștii... 
Ei stăruie să repete 
În mic și ateu 
Actul de glorie al creației 
Deși, firește că bagheta 
Magică se găsește 
Numai și numai de la Dumnezeu 
Artiștii, copii răsfățați ai 
Sorții revin mereu la rea- 
Litatea cea tragică. 
 

  
Bipede 
 
O cultură de bipede, rod al aventurii 
Firii, se ridică, se repede 
Spre mirajul nemuririi 
Un drum urcă fiecare spre himerul 
Ideal pe poteca-nșelătoare 
Dintre ’nalt și abisal. 
 
Se adună spații goale întărind  
Vechiul mister: De ce vrei 
Cu mâini murdare să prinzi 
Stele de pe cer? 
 
Ne complacem în tăcere, înspre 
Viitor beția, fără vlagă 
Și puterea ne-o tărăște inerția 
 
Soarele, sfidare crasă, mă atrage 
Și mă-nbie priveghind ce va să fie 
Pe un colț retras de masă: 

 Tomul de filozofie.  
 

 
În aceeași măsură 

 
S-a stins și ultimul felinar 
La birtul din fundătură 
Timpul bate o singură măsură 
Tic-tac, tic-tac, tic-tac 
Prezent prezent prezent. 
 
Ca un făcut, în spate se află 
Cimitirul unde vremea, formal 
Își întrerupe firul, adică 
Absent absent absent. 
 
Sunt, așadar, două ipostaze 
Ale existenței: clienți, rezidenți 
Împărtășind aceeași stare de perplex  
Evident, evident, evident. 
 

Suferința 
 
Pământul e bolnav de atâtea ere 
Care i-au supt din vlagă 
Astenia ajunge să se ntindă ca o plagă 
Să-i afecteze grav anatomia. 
 
Au fost dintâi, e drept, schimb prin care 
Pământul se-mplinea precum făptura 
Apoi, s-a interpus arhitectura 
În calea dezvoltării naturale. 
 
Și astfel, a ajuns să-și poarte soarta 
Secătuit, cu cicatrici – atele - 
I-au împânzit în grabă toate cele 
Și-i dau acum paloare ca de moarte. 
 
Concomitent cu zborul către stele 
Pământul e bolnav de-atâtea ere. 
 

 
 Arme 

 
Arma infanteristului 
Sunt picioarele care 
Să-l ducă în marș forțat 
Oriunde se găsește ceva de apărat 
A artileristului 
Firește, să vadă 
Iară ofițerul 
Se bazează neapărat 
Pe voce și uniforma sa de paradă. 
 
Toți ceilalți 
Oameni aplecați sub vremi 
Savanți, ignoranți 
Maeștri, novici sau mireni 
Nu rămân 
Decât cu speranța creștină, singura 
Care îi acoperă precum o pelerină. 

 
 

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

 

 

Cu atenție 
 

Priviți atent, veți constata 
Că România, patria mea 
n-o fi acum chiar inimă dar 
cu siguranță este un fel de  
stomac al Europei... 
priviți cu ochii minții câte 
popoare migratoare din orient 
a digerat cuprinsul ei dintre 
Carpați și mare pentru au însuflet 
Un continent... priviți așadar 
Foarte, foarte atent! 
 
La sindrofie 
 

Invitat la sindrofie 
Fără papion și frac, 
Sunt drumețul în pustie 
Cu veșmânt, un simplu sac. 
 

N-am știut, sărman de mine 
Ce intrare să aleg 
Și-am râvnit la cupe pline 
Nu la ce-i curat dar sec. 
 

Lăcomit-am la mâncare 
Etalată-n chip alert 
De la cap pân la picioare 
Când aveam un trup deșert. 
 

După ani de rătăcire 
De miraje și de fum 
Schimb intrarea pe ieșire 
Chiar în clipa de ajun. 

 

 
(urmare din pag. 38) 
 

Parcă poetul chiar s-ar uita în ochii Poeziei în sine, ar 
fi hipnotizat de o formă a ei, de un zâmbet, de stropul ei 
de dragoste pentru arta cuvintelor, pentru mantra care 
este mama tuturor repetițiilor: „Priveşte-n ochii mei,/ 
Priveşte-n adâncul lor,/ Vei găsi şi dragoste,/ Vei găsi şi 
dor.” 

Parcă ar da, dacă este să facem un rezumat, 
dreptate Criticului (George Călinescu): „Dragostea se 
naşte din priviri, creşte pe buze şi moare în lacrimi.” Dar 
și (Sfântului) Ioan Gură de Aur: „Dragostea este bucuria 
de a face altora bucurie.” 
Cine știe să se bucure de cuvintele omului, va ști să 
citească și printre rânduri: lui Adrian Talabă nu-i este 
frică de gustul unei cafele cinstite, nici de zațul în care se 
pot ghici alte cuvinte, ale viitorului! Iubirea este, chiar de 
unii spun că nu-i pot demonstra existența! 
   Poezia este! 
   Punctum! 
 

 

 
 

 

 
Miruna CANTIA 

 
Hai-hui la şcoală 
 
Era o zi frumoasă de primavară,  

iar eu mă pregăteam de școală.  

Când am ajuns, doamna profesoară  

ne-a întâmpinat, 

Ne-a spus că are o surpriză,  

la care nici n-am visat! 

Atunci Harry Potter pe ușă a intrat  

și pe toți ne-a fermecat. 

Eram așa fericită să-l întâlnesc și să pot să-i 

vorbesc… 

Îl priveam toți cu admirație,  

nu ne mai doream recreație. 

Însă... iată, are loc o reacţie... 

 

Deodată, urlete puternice se aud în depărtare 

Erau zmeii; l-au urmărit pe Harry Potter  

să-l omoare, 

Magia lui nu le era pe plac, oare? 

Și-a luat sabia, bagheta magică și a pornit la luptă, 

Să-nvingă zmeii răi și-apoi să fugă, 

În ajutor repede au venit Roșu și Verde Împărat, 

Căci el le dete veste, când pe zmei i-a aflat, 

Armatele lor mari, pe zmei i-au înconjurat, 

Iar Harry Potter capetele le-a tăiat. 

Dar de la zmeul mare ce credeți c-a aflat? 

Că pe Ileana Cosânzeana o ține captivă la palat, 

Și n-o eliberează din turnul cel înalt! 

 

Dar Harry Potter pe gânduri nu a stat, 

El, de îndat’, la casa zmeului s-a teleportat, 

Acolo la palat ce credeți c-a găsit? 

Era un balaur cu șapte capete cu care s-a jucat.. 

Căci el avea bagheta, magia l-a ajutat! 

Luptam și noi cu monstrul, deloc nu ne-am lăsat 

Am mers cu toți din clasă și fata am salvat! 

Clasa noastră acum era în flăcări,  

ne aflam în palat, 

Frumosul Harry Potter însă, ne-a protejat 

Și cu bagheta lui, focul a spulberat. 

Apoi pe prințesa Ileana de mână a luat, 

A spus încet o vrajă și iarăși am zburat. 

 

El și Ileana erau din nou fericiți 

Ne-au invitat pe toți la nunta lor de vis 

Trei zile și trei nopți a fost ca-n paradis! 

 

 
Premiul revistei literare Boem@ la concursul pentru elevi “Condeiul fermecat” 

organizat de Biblioteca Județeană “V. A. Urechia” din Galaț, 5 iulie 2022. 
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