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Editorial

Ne-scriitorii sunt adevărații cititori
Gheorghe SMEOREANU

Nu trăiesc clipe de exaltare, nu am nimic de spus decât ceea ce este normal 
de spus. 

Vâlcea merită o revistă literară pentru simplul motiv că în zonă se scrie mult 
și se scrie bine, în schimb nu există o viață de obște a scriitorilor. Poate că mai mult 
decât să îi publice, Vâlcea literară își propune să-i adune pe scriitorii vâlceni, să le 
ofere motivație și curajul de a depăși nevroza provincialismului.

Acesta este primul număr de revistă și el va arăta, sper, că există o activitate 
literară a vâlcenilor plină de valoare și substanță. Modestia o trecem în plan secundar, 
credem în noi și nu ne sfiim să o spunem.

Mărturisim și o intenție care în timp va fi explicită și vizibilă în aceste pagini, 
anume să ne revendicăm de la un conservatorism bine temperat, de la o axiologie cât 
de cât verificată istoric, de la un bun simț pe care poate riscăm să îl pierdem.

Un gând admirativ, încă de la început, față de președintele Consiliului Jude-
țean Vâlcea, Constantin Rădulescu, cel care a simțit SOS-ul scriitorilor și a răspuns 
prompt. Breasla scriitoricească vâlceană amorțise, se atomizase, respira greu, avea 
nevoie de spijin și acesta a venit.

În fine, veți vedea că Vâlcea literară va fi o revistă pentru public, deloc autar-
hică, permanent și uneori explicit orientată spre cititorul ne-scriitor.

Ne-scriitorii sunt adevărații cititori.
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Medalion Constantin Preda
Constantin Preda s-a născut la 12 ianuarie 1961, în satul 
Damian, comuna Sadova, judeţul Dolj.
A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 
Universitatea Bucureşti, promoţia 1994.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.
I s-au decernat două premii ale Filialei Craiova a Uniunii 
Scriitorilor (1998, 2001).
A fost decorat cu Ordinul „Sfântul Nicodim”(1998). A 
publicat peste 50 de cărți de versuri.
A fost propus la Premiul Nobel pentru Literatură, în februarie 
2019, de către Biblioteca Metropolitană București.
Despre poezia sa au scris, printre alţii, Valeriu Cristea, Alex 
Ştefănescu, Al. Călinescu, Eugen Negrici, Marian Popa, 
Adrian Marino, Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Fănuş 
Neagu, Constanţa Buzea, Gheorghe Tomozei, Gheorghe 
Pituţ, Grigore Vieru, Geo Bogza, Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Aurel Sasu, Dumitru Micu, Florin 
Mugur, Laurențiu Ulici, Mircea Dinescu, Ion Cristoiu, Gabriel Chifu, Gabriela Negreanu, Ovidiu 
Ghidirmic, Valeriu Bârgău, Nicolae Țone, Traian T. Coșovei, Bucur Demetrian, C. Stănescu, Ștefan 
Mitroi, Emil Brumaru, Constantin Pricop, A. I. Brumaru, Vladimir Bălănică, Gabriela Hurezean, 
Ciprian Chirvasiu, Vasile Morar, Dan David, Petre Tănăsoaica, Ion Roșioru, Florea Miu, Mircea 
Micu, Ion Rotaru, Tudor Negoescu, Geo Vasile, Adrian Alui Gheorghe, Emil Manu, Alexandru Țion, 
Aurel Dumitrașcu, Mihai Gălățanu, Paul Aretzu, Constantin Cubleșan, Aurelian Titu Dumitrescu, 
Radu G. Țeposu, Gabriel Rusu, Tania Radu, Alice Năstase Buciuta, Loreta Popa, I.D. Sârbu, Ion 
Deaconescu, Constantin Sorescu, Victor Atanasiu, Tudor Cristea, Nicolae Diaconu, Lucian Chișu, 
Simona Catrina, Raluca Sofian-Olteanu, Nestor Vornicescu, Ioan Lascu, Arcadie Suceveanu, Romulus 
Diaconescu, Ioanid Romanescu, Mihaela Grădinariu, Nichita Danilov, Mircea Bârsilă, Nicolae Panea, 
Jean Băileșteanu, Veronica Popa, Gheorghe Smeoreanu, Amalia Voicu, Silviu Popescu, Cristiana Bota.

cântec de dragoste

bate un vânt 
de niciunde 
noi suntem cenușa caldă 
a acestei secunde

pe care vântul 
o va presăra pe ape 
ca-ntr-o bătaie de gene 
ca-ntr-un murmur de pleoape

spune-mi, dragostea mea 
cum și de unde? 
noi suntem cenușa 
acestei secunde?
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pe care vântul 
o va arunca în mare 
în urma stolurilor 
de păsări călătoare

spune-mi, dragostea mea 
o, te implor 
noi suntem cenușa caldă 
a acestui nor călător?

vinul băut într-un miez de iarnă/de pe buzele unei femei

vinul sorbit într-un miez de iarnă 
de pe buzele unei femei 
e anafură 
e băutură de zei
 
vinul acela 
ce-ți coboară de la tâmple până-n călcâi 
e rugăciune 
e lumina dintâi

vinul acela 
picătură cu picătură sorbit 
e ca o fărâmă de jar 
e dor mistuit

vinul băut într-un miez de iarnă 
(la gura sobei) apoi 
și primăvara, și vara, și toamna 
izvor năvalnic, șuvoi

vinul băut într-un miez de iarnă 
de pe buzele unei femei 
e ca focul unui buchet de maci 
ehei



Vâlcea literară6

portița de aur

ce frumoasă era clipa 
credeam că sunt marele ei faur 
îți sărutam tivul rochiei 
cu buze de aur

îți sărutam genunchii 
și-ți căutam tărâmul de fragi 
era clipa visată 
de zei, de lupi și de magi

îți sărutam tivul rochiei 
cusut cu fire de iarbă 
era o după-amiază: melodioasă 
sfântă și oarbă

ce frumoasă era clipa 
aveam rouă pe frunte 
tu credeai că sunt curcubeul 
ce-apare deasupra văilor de munte

ce frumoasă era clipa 
credeam că sunt marele ei faur 
îți sărutam tivul rochiei 
și-ți căutam portița de aur

ea era atât de frumoasă

pătrunsese lumina-n clopotniță 
în ora aceea duioasă și calmă 
ea era atât de frumoasă 
că puteai să-i bei rouă din palmă

pătrunsese lumina-n clopotniță 
zugravii pictau icoane pe cer 
ea era atât de frumoasă 
mai frumoasă decât, la crăciun, o floare de ger
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cântau mierlele 
sfinții culegeau din pridvoare mușcate 
ea era mai frumoasă 
decât toate icoanele-n pronaos pictate

fluturau perdelele 
toată grădina era în delir 
zugravii îi pictau chipul 
într-o picătură de mir

pătrunsese lumina-n clopotniță 
în câmpie se-auzea un cântec de dropie 
ea era atât de frumoasă 
că puteai să-i bei vin din tivul de la rochie
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Preotul Gheorghe Ionescu Cheia
Ion PREDESCU

Despre preotul Ionescu Cheia, prima afirmație ar 
fi corectitudinea lui în dialogul în limba fran-

ceză. Era și el absolvent de Cernăuți, după începutul de 
la Teologia din București. O liniște raționalistă, la prima 
vedere, din rostire, o flanare a sacralității bine-temperate, 
apoi, într-o concurență tacită, în spiritul Franței mute, a 
lui H.Poincare, cu nora lui, profesoara Ionescu. Profeso-
rii lui de la Cernăuți erau: memoria lui Sextil Pușcariu, 
eminența din lingvistică și istoria literară, eruditul istoric 
Isidor Onciul, Vasile Grecu, Romul Cândea, Leca Mora-
riu. Priviți afirmația profesioniștilor, în istorie și pictură 
murală, arhitectură, și ne gândim la conceptele dragi părintelui, promoției lui, Dina 
C. (cel care mergea la Târgu-Mureș pentru organizarea conferințelor lui Vasile Netea, 
în 1972), Florescu I., (în eternul costum al Întemeierii), Cârstoiu de la Scăueni; Du-
mitru Moțoc, rector, profesor, teatrolog, actor, regizor). Dacă ar fi să amintesc și fața 
nevăzută, aproape înfricoșetoare, ar fi cea din întrebarea lui Ion Apostol Popescu, 
ce învățători de aici au trecut pe la Liceul Pedagogic din Sibiu, la Universitatea din 
Cluj. Întrebare nevinovată pentru foarte tânărul care eram, plină de tragism pentru 
personalitățile amintite. Era vreun trădător, informator, în județ. Și era. Întâlnirile 
lor erau mute, uneori durau secunde, ca în stilistica imaginii de filmologie-Hollywo-
od, ei fiind actori ai istoriei de sub mantaua divinității. Celălalt, care nu era acolo, se 
desfășura ca instrument al răului. Vizitându-mă la Bărbătești, Ion Apostol Popescu, 
am descoperit că cel cu răul locuia la câteva case mai jos. Să ascultăm fonemele isto-
riei despre biserica Toți Sfinții, axis mundi pentru Râmnicu-Vâlcea, păstorită decenii 
de Gheorghe Ionescu Cheia. A fost construită, între anii 1762-1764, de episco-
pul Grigorie Socoteanu, Hagi Constantin Malake și Theodor Monahul, egumenul 
mânăstirii Drobușa, cărora li se adaugă mai târziu Ioan și Bica Lahovary. Aici se 
prăznuiește hramul Tuturor Sfinţilor și al Sf. Mucenic Mina, afirma Carmen Laura 
Dumitrescu (Pictura murală din Ţara Românească în veacul al XVI-lea, București, 
Editura Meridian, 1978, p. 32). Iată ce glăsuiesc cuvintele pisaniei dăltuite în piatră, 
întâiul document de atestare a bisericii: „Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu 
săvârșirea Sf(în)tului D(u)hu. Ridicatu-s-au această sfântă și d(u)mnezeiască biserică, 
întru cinstea și lauda Tuturor Sf(in)ţilor, cu îndemânarea și însoţirea la cheltuială 
a cinstitului și de Dumnezeu iubitor, chir Grigorie proin episcop al Râm(nicului) 
Noului Severin și a dumnealui Hagi Cos/tan din Malake, având ajutor și pe cuvio-
sul chir Theodor monah, egumenul Dobrușei: și s-au început la anul 1762 ov(gust) 
1 dn(i) și s-au săvârșit la anul 1764 sep(tembrie) 20 dn(i), în domnia măririi sale 
prealuminatul domnu, Io Ștefan Mihai Racoviţ (ă) voevod – și în anul dintâiu al 
păstoriei iubitorului de D(u)mnezeu, chir Partenie episcop(ul) Râm(nicului) iubitul 
ucenic și diiahod al Sf(in)ţii sale părintelui Grigorie spre a lor veșnic(ă) pomenir(e) ; 
7274 sep(temvrie) 13 dn (i). Și a scris Popa Ioan, pietrarul la toate lucrările de piatră 
a acestei biserici( 1763)”. Au mai trecut pe aici, în calitate de ziditori și întemeietori, 
Constantin Mavrocordat, Ștefan Mihai Racovită.
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Ce-ar fi dacă aș viziona astă-seară, Crăciun la palat 
și la Râmnicu-Vâlcea s-ar repeta 

fenomenul Piatra-Neamț

O plăcere a textului, spectacolul Crăciun la palat și o compoziție, o forma 
mentis, care redescoperă arhitectura spectacolului în calitatea lui de sineste-

zie, de holistică. Desen, pictură, monumentalitatea, teoretizare. Sala teatrului Anton 
Pann îmbunătățită, magnificată, cu picturile doamnei Maria Trăistaru. Și hermene-
utica lui Pavel Sușara. Putem discuta despre (arta plastică, teatru, scenariu, efecte 
tehnice, muzicalitate) refacerea originarului, a imaginalului, a spectacolului, despre 
eterna reîntoarcere a aceluiași, artist și receptor, sub semnul mirobolantului, al efec-
telor de magie, în sensul lui Ioan Petru Culianu. Pictura Mariei Trăistaru fixează întâi 
granițele, prin desen și tablou, prin vizibilitatea conturului, pentru ca apoi să dezvol-
te magnificat invizibilul, în structuri aproape expresioniste, tehnic, pentru ca apoi 
expresionismul complexului tematic, al ideii, să creeze starea din verbul a copleși, 
din calea rătăcită, definită altădată de Constantin Prut. Întregul științei, tehnologiei, 
care se naște și structurează pe scenă, sub privirile noastre, imaginarul, care devine 
imaginal. (Să zicem și așa: visul împlinit, ajuns minune). Ne amintim despre (de, 
ar fi corect, intru, esențial, despre, fiind exterior) conferința lui M. Heidegger cu 
titlul: „Întrebare privitoare la tehnică”, techne, care nu este ceva neutru, ar fi orbire 
să gândim așa. Se construiește, individualizând. Pascal Bruckner folosește denomina-
ția personajelor pentru a disemina conotații provocatoare, știind, sigur, metamorfo-
zând. Pascal Bruckner metamorfozează capitolul esențial din „Discurs despre metoda 
de a ne conduce bine rațiunea și de a căuta adevărul în stiințe”, capitolul patru, pre-
megător celebrelor „Meditații metafizice”... Diferența ontică... devenind el însuși un 
Pascal neliniștit, întremător. „Crăciun la palat” este compus din elementele consti-
tutive ale discursului erotico-politic. Pascal Bruckner afirma tranșant și neliniștitor: 
„Liderii politici vor mai întâi să ne seducă, după aceea vine un fel de sentimentalism 
– pe care îl regăsim pretutindeni – în combinație cu violențe atroce. Liderii adoră să 
ne vorbească în termeni de prietenie, de afecțiune’’. În textul „Crăciun la palat’’, di-
ferit de spectacolul regizoarei Chris Simion-Mercurian și al actorului-manager, Tavi 
Costin, temele politice exprimate prin farsă, ca modalitate literară, ar putea fi: sin-
gurătatea și puterea (germinată de sensuri vechi, nedefinite, aproximate), personajele 
numindu-se Iulius, Cicero, Marc Aureliu, comunicarea reificată (miniștrii sună pre-
ședintele în timp de sărbătoare, de Crăciun), deconstructivismul lacanian, în situația 
sexualității. (Scriitorul nu mitologizează, nu folosește metafora, decât, eventual, ca 
sinecdocă, scriitura fiind neutră, cu adiaforia la vedere, denotația fiind prevalentă.) 
„Poate, spune Chelnerul, așa sunt eu făcut și nu pot schimba nimic. Și-n pat e la fel. 
O singură poziție nu-mi ajunge. Indiferent de parteneră”. Este afirmația unui per-
sonaj, nu este naratologie. Durata este suspendată, clipa eternă nu-și găsește locul, 
nici chiar pulsiunile inconștientului, circularitatea apofatică este circularitate ironică, 

Ion PREDESCU
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aproape „spunere”(le dire), ceea ce ar corespunde nivelului actanțial al violenței. Și 
apoi farsa, lumea ca farsă, ontologie, nu specie literară, diferența imensă, de unde și 
afirmația autorului: textul este o farsă: „Păcat de seara asta, ar fi putut fi ceva sim-
patic, câțiva puștani și mama lor în jurul pomului de Crăciun. Știi, închirierea este 
chiar o formulă de viitor; reduce costurile de întreținere și poți avea cea mai bună 
companie fără celelalte incoveniențe. De exemplu, poți avea un popor pentru alegeri, 
doar pentru un weekend sau o săptămănă, după care să îl dai înapoi’’. Sau: „Pentru 
mine, domnule, a te căsători înseamnă a sacrifica toate celelalte femei în beneficiul 
uneia singure, ceea ce este inuman. Imediat ce ajung la o petrecere, pun ochii pe 
două sau trei persoane care-mi plac la fel de mult. Dacă aș putea cu toate aș pleca.” 
Și segmente epice, diegesiale, despre supunere, delațiune, umilire, în societățile dis-
topice și nu numai. Lumea ca o farsă, ontică. Apoi, în primul rând, de fapt, viziunea 
regizoarei, de inspirație și artifex, de credință și tymos, de bucurie și transfigurare, de 
epuizare și vitalizare, de concretețe maximă și destructurare cuminte, de respect refle-
xivizat și vizualizat. Originalitatea regizoarei vine din paradigma culturală asimilată. 
Cultura religioasă română a propus conceptul de smerenie, unde echilibrul este dat 
de formulări precum Cina cea de taină și nu Ultima întâlnire, cum se spune în alte 
locuri. Taina este vamă, nu graniță. Smerenia duce la canon. În scriitura regizorală și 
nu numai a doamnei Chris Simion-Mercurian structura o dă tipologia urmei (ousia, 
urma ființei), prin tușele exacte din interpretarea actorilor, prin geometria bulversan-
tă a interpreților, prin gândirea care setează suferința în explozia elementelor, muzica 
scenografie, tehnica. Canonul, adică. Finalul spectacolului, prelungind sensurile tex-
tului, prin adăugarea sfârșitului, din „Dictatorul” lui Chaplin ar putea fi interpretat 
astfel: jocul, prin actorul Tavi Costin, homo ludens, exacerbat in abufalia, cu cât te 
apropii de metasens, de cer, de ființă, cu atât ești pedepsit mai mult, este încărcat de 
fascinante simboluri, nu ca rezultat al unui proces încheiat, „ci ca facere a lui în curs 
de desfășurare.” Un imperativ al demnității. Un simbol antropologic: lumina, focul, 
realizat magistral, văzând și făcând, construind. Actorul Tavi Costin arată palmele 
chinuite de urmele mijloacelor tehnice folosite, un alt segment al spectacolului. Un 
nu manipulării erotice. Nu este numai politica, manipularea. Am realizat un inter-
viu cu o personalitate vivantă în teatrul actual, Octavian Costin, director la „Anton 
Pann”. Am discutat despre text, metatext, logocentric, fonocentric, sub o formă sau 
alta, didascalie, pe care l-am introdus cândva în programa școlară, actori, actanți, 
manager la teatru, nu teatral, despre altă viziune asupra operei Titanic vals, ocurentă, 
istorie, tragic, artifex, poetică și poietică, discurs erotic, psihanaliză și, mai ales, des-
pre homo ludens, joc și joacă, despre Pascal Brukner. Despre câtă muncă înseamnă 
a te juca, despre cât de grea este simplitatea. Diferența vine, printr-o comparație la 
îndemână, dintre drumul spre Pătrunsa prin Olănești, fără prea mult pieptiș și cel de 
către Bărbătesti, numai din pieptiș. La teatrul Anton Pann există știință și suflet, în 
așa fel încât fenomenul teatral, magistral, întâmplat la Piatra-Neamț, în jurul anilor 
1970, să se repete. Bucuria spectacolului, ansamblului de spectacole, cu diferență 
specifică, de la Teatrul Anton Pann, poartă numele Arhiepiscopului, Varsanufie Go-
gescu.
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Un stadiu istoric? 

Paradox și realitate – cosmopoliți și patrioți
Christian W. SCHENK

Încă de la începutul anilor `60 – vorbind de 
contemporaneitate – am fost inundaţi de întrebarea: 

ce se va alege de noi, cine va ţine cârma lumii, ne va mai 
putea aduce viitorul ceva?

Identitatea pare a-și pierde conturul, crizele zdruncină 
toleranţa și noi ne aflăm pe un vapor fără catarge plutind 
pe valuri imense de nesiguranţă iar după noi plutește 
cuvântul care – dacă ar sta în faţa noastră – ne-ar putea 
da un răspuns. Doar prin mai buna înţelegere a trecutului 
și prin lupta de a exista, de a supravieţui – în spiritul lui 
Alexandru Centurio – salvând universalitatea cuvintelor de la înec, vom vedea mai clar 
cine suntem și dacă vom realiza „marele act al tuturor timpurilor” (Nostradamus) prin 
reducerea tehnocratismului la un minim necesar și realizarea unei noi spiritualităţi ca 
răspuns la ceea ce nu mai suntem capabili a înţelege. „Cine-şi pune întrebări este un 
neghiob pentru o clipă; cine nu-şi pune întrebări rămâne un neghiob o viaţă întreagă” 
(Aforism chinez).  

Trăind într-o lume tridimensională nu putem concepe una quadro- la fel de 
puţin ca una bidimensională.  Simţul nostru de percepere este inhibat de tot ce 
depășește necesitatea convenţiei. Aici suntem acasă, aici ne simţim bine, aici e spaţiul 
nostru securizant, aici suntem și putem fi într-adevăr noi înșine. Tot ce ar putea 
depăși această normă se sustrage îngustei noastre raţiuni. Consuedo altera natura!

Condiţia sine qua non de a depăși izolarea condiţiei noastre umane este de a 
învăţa toleranţa sub toate formele ei. Toleranţa nu este nici pe departe programată în 
codul nostru genetic și – în majoritatea cazurilor – nu suntem nevoiţi a fi confruntaţi 
în mod prea brutal cu ea (din păcate în ultimele decenii tot mai mult). Identitatea 
noastră se formează în interiorul unui spaţiu geo-cultural și social care ne integrează 
– cu excepţii – și pe care o luăm ca atare. Deci, în mod normal, toleranţa identităţii 
se manifestă între noi, prin noi, pentru noi fără a avea ostilităţi de ordin major faţă 
de necunoscut, doar o neglijabilă frică instinctuală, atâta timp cât ea nu ne va obliga 
a ne schimba în nici cea mai mică măsură universul!

„Este totuşi un lucru ciudat – spune Gottfried Keller – cum, chiar cel mai înzestrat 
om cu cele mai nobile calităţi, trebuie să aibă şi păcate grele asemenea unui vapor cu 
multă încărcătură spre a-şi păstra linia de plutire” reflectând asupra indisolubilităţii 
individualităţii tolerante, dincolo de universul său. Și totuși, făcând chiar abstracţie 
de universalitate, fiecare individ trăind – ca și cuvântul rostit – în același spaţiu geo-
cultural/social, există ca SINE într-o altă lume. Chiar dacă ne descoperim păcatele 
prin alţii (sau recunoașterea de a fi altfel) nu suntem întotdeauna pregătiţi sau 
putincioși a ne schimba. Poate fiindcă nu am avut încă timpul necesar de a învăţa că 
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în primul rând avem nevoie de greșeli pentru a putea avea pe urmă și calităţi și chiar 
– mea culpa – numai faptul de a vorbi despre toleranţă este intolerant… 

Ce ne desparte și ne apropie, ce ne face a fi la fel și totuși altfel, ce e pretutindeni 
și întotdeauna e cuvântul, nu însă neapărat doar cel rostit. Alegoria traduce o apariţie 
într-un sens, iar sensul într-o imagine. Imaginea poate rămâne sens și apariţie, 
simbol în muzică, sclav însă în cuvânt. Ce grea cale are cuvântul! Carol al V-lea a 
exclamat odată fiind întrebat despre limbă: „Poruncesc în germană, în budoarul unei 
femei iubesc franceza iar în consiliu folosesc italiana!” (in principio erat verbum…). 
Vive Babylone!

Cuvântul este pe punctul de a deveni Dumnezeul ateistului. Materialismul, 
egoismul, setea de putere, autoidolizarea, ipocrizia, tehnocraţia domină întreaga 
sferă de activitate social-politică influenţând prin limba vorbită cuvântul scris. 
Limba se află într-o permanentă metamorfoză oglindind un punct bine definit în 
societate caracterizând-o. Schimbările politice aduc cu sine schimbări de limbă iar 
limba reflectă societatea. Noi idiomuri se impun, vechi idiomuri își pierd puterea 
de penetraţie până la dispariţie și multe cuvinte primesc alte valenţe, alte conotaţii. 
Procesul de „modernizare” (orișice ar fi însemnând aceasta) – care rupe mari bucăţi 
din tradiţia culturală – nu mai este de oprit. Limba suferă, limba se îmbogăţește, 
limba se acomodează. Este vremea noilor prefaceri și adaptări lingvistice, este o nouă 
zodie a creaţiilor dar și a letargiei sau pierderilor. Nicio limbă cu frâie gramaticale 
„încrâncenate” nu se poate sustrage acestui proces, cum nicio ţară nu poate trece peste 
prezent ca să ajungă din urmă viitorul. E bine? E rău? Ce va veni nu poate fi fără ce 
este la fel de puţin cum nu poate exista fără ce a fost. A venit timpul actualizării prin 
metamorfoza valorilor clasice și întărirea lor prin realităţi circumstanţe.

Lirica pare a suferi de acrofobie și amauroză. Eterogenitatea cuvântului și a 
metaforei reflectă nesiguranţa isterică de a percepe un stimul. Procesul creativ 
poate fi interpretat ca o concentrare instinctivă asupra proceselor vitale, individuale 
stimulate de subconștientul colectiv, iraţional și depresivo-reactiv. Metamorfoza se 
manifestă printr-o torpilare a unui Eu-ideal ce conferă creaţiei o notă schizofrenică 
dependentă de inhibiţia colectivă, autogenă unei etiologii anamnestice. 

Fiecare epocă își are apogeul și declinul ei ca o spirală care se repetă în mod 
periodic și fiecare epocă are impresia de a sta în faţa ultimei faze estetice: „Ultimul 
stadiu istoric” cum a exprimat Hegel această stare. 

Modernismul și postmodernismul au preocupat mulţi literaţi începând încă în 
anul 1886 cu E. Wolf care poate fi considerat – chiar dacă în necunoștinţă de cauză 
– promotorul ideii de modernism. E. Wolf s-a referit în primul rând la naturalism. 
Bahr a definit și lărgit ideile lui E. Wolf caracterizând prin ele anti-naturalismul, 
impresionismul, simbolismul, neoromantismul și în cele din urmă decadenţa. Mai 
târziu, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, caracteristica 
modernismului s-a impus prin modernismul vienez și prin cel berlinez încorporând 
primordial estetica. În cele din urmă ideea de modernism este caracterizată ca o 
rupere de norme (vezi și ideile normative ale lui W. Mohr, G. Wunberg și semantica 
lui R. Koselleck) și o deschidere spre originalitate prin inovaţie. Fundamentul 
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modernismului a început să-și piardă graniţele subiective prin revendicarea declinului 
în artă, periodicitate adusă pe plan actual de foarte vag definitul postmodernism. 
Deci interpretarea generală – desen în alb/negru – a postmodernismului nu se 
referă decât la declinul modernismului ale cărui componente sunt la fel de vagi. 
Așadar modernismul s-a terminat începând postmodernismul?! Unii înţeleg prin 
postmodernism o „criză” specifică unei epoci, alţii îl legitimează ca pe o căutare a 
adevărului prin tehnocraţie. Cert este faptul că ne aflăm într-o inflaţie culturală prin 
căutări de valori și valenţe general valabile mișcându-ne într-o cușcă sau mai exact 
într-un „passepartout” (U. Eco) în care pretenţia de estetică se rezumă la nesiguranţă, 
spontaneitate, sincretism și mai ales – mlaștina cea mai periculoasă – trivialitatea și 
diletantismul oficializat. A face artă este un gest de nobleţe dar nu o scuză pentru 
diletantism. În acest punct arta este foarte tolerantă deoarece calitatea ei supremă 
este de a nu o face. Evident, sentimentul de apartenenţă este minunat numai că… 
poeţii aparţin apartenenţei!  

Deja în 1917 Pannwitz vorbea de indivizi postmoderni (Criza culturii europene). 
Nietzsche a pledat, cu mult înainte, la o trecere peste aceste „apariţii moderne” văzând 
decadenţa și nihilismul ca pe o piedică a trecerii spre omul nou, deci o forţare artificială 
a postmodernismului. Sfârșitul anilor `50 a dat o nouă faţă postmodernismului și 
anume ca retrospectivă a inovaţiei estetice moderne sprijinindu-se printre alţii pe E. 
Pound, T. S. Eliot sau nu în cele din urmă pe J. Joyce (vezi Irving Home și Harry 
Levin).

La fel ca în anii `60, inovaţia își pierde puterea și expresivitatea stilistică 
(promotorii Fiedler, Sontag, Hassan) începând un joc de imitare a formelor trecute 
ca surogat. Critica literară s-a adaptat acestor forme de expresie înlocuind expresia de 
potenţă cu cea de revoltă futuristă.

Cea mai mare problemă de autocaracterizare o are postmodernismul prin faptul 
că modernismului îi lipsesc punctele cardinale. A. Wellmer vorbește – caracterizând 
postmodernismul – despre un modernism fără doliu (1958). Fiedler propagă un 
futurism postmodern apelând la elemente iconoclastice încorporând idei istorico-
avangardiste și atacând clasicismul modern prin a pleda în mod pe cât se poate de 
insistent la o autonomie artistică înţelegând prin estetica lui postmodernă trecerea 
peste graniţele ce despart artiștii de masele largi și desfiinţarea prăpastiei dintre elita 
culturală și cultura de masă dând ca exemple și susţinându-le: Pop, performance, 
happening și alte forme de cultură care nivelează artistul și consumatorul, arta și 
viaţa, ficţiunea și realitatea. Dar citindu-l pe Mallarmé arta versificaţiei primește un 
alt adevăr: „O poezie este un secret a cărei cheie trebuie s-o caute cititorul”, sau Eminescu: 
Dacă toţi bucherii de la şcoală ar înţelege poezia atunci nu mai e poezie… Această dilemă 
a fost caracterizată de Victor Hugo în „Les Contemplations” asemănător: „Când eu 
vorbesc despre mine atunci vă vorbesc vouă despre voi. Cum se poate să nu simţiţi acest 
lucru? O, nebunule, tu care crezi că Eu nu sunt Tu!” Un paradox, o revoluţie sau o 
revoluţie a paradoxului?!

Imaginaţia – susţine Kant – este un ingredient necesar perceperii realităţii (Alain, 
Eléments de philosophie), fantezia este o necesitate pozitivă pentru realizarea existenţei 
[…].
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Pericolul izolării constă în formarea unui dualism de tip schizofrenic. Calitatea 
imaginaţiei depinde nu numai de individ – conștiinţa interioară – deci intrinsec ci și 
de, în primul rând, extrinsec constituit prin forţa conștientului și subconștientului 
colectiv. Un mic cutremur venit din interior amalgamează producţia imaginară 
invadând cu ele, prin rupturi patologice, conștiinţa fără ca individul (creator de 
artă) să sufere. Manifestarea se produce în exterior, spre interior repulsia. Această 
incoerenţă Horaţiu a caracterizat-o în Arta poeziei (Ars poetica) ca vanae species și 
aegri somnia, (fantome și fantezii) amintind de coșmaruri sperat visate însă concret 
materializate. Goethe mai departe în „Shakespeare fără sfârșit” aducând în prim plan 
materializarea absolută a imaginaţiei fără a se folosi de imagini vizuale sau optic-
descriptive!

„Devii liric atunci când viaţa din tine palpită într-un ritm esenţial şi când trăirea 
este atât de puternică încât sintetizează în ea întreg sensul personalităţii noastre. […] 
Este caracteristic faptul că începutul psihozelor se caracterizează printr-o fază lirică în 
care toate barierele şi limitele obişnuite dispar pentru a face loc unei beţii interioare […]. 
(Cioran, A fi liric, 1934). În reflexii ajunge la concluzia că toate manifestările artistice 
sunt la urma urmei manifestări sociale iar societatea face din indivizi patrioţi, însă 
cel mai jalnic lucru este patriotismul fanatic fiindcă nu dă niciun sens și nu face loc 
altor manifestări umane, sociale sau culturale iar cosmopoliţii sunt duși la eșafod… 
Urmare=Regres!



Unde-mi este biblioteca, acolo mă simt acasă
Erasmus von Rotterdam

Ce sărac cel ce nu are decât o patrie; și cât de sărac cine nu știe cui face un gest 
de nobleţe folosindu-se de numele patriei; ori cel ce nu-i în stare să găsească în ţara 
lui de baștină, și alte patrii!

Între „patrie” și „cosmopolitism” – ca noţiuni antonimice – se întreţes linii de 
forţă cu un model complicat și foarte întortocheat. Literatura cosmopoliţilor a fost 
des caracterizată (ba chiar acuzată) ca fiind trădare de patrie. Cu mult înainte ce 
inchiziţia își încetase celebrele procese de intentaţii, acuzaţia lipsei de patriotism 
devenise însăși un act patriotic.

Oameni de seamă care au schimbat radical faţa lumii – ei înșiși cosmopoliţi – au 
fost totdeauna mari patrioţi. Acești cetăţeni ai lumii, conștienţi de locul lor (Cristos, 
Shakespeare, Schopenhauer, Voltaire, Rousseau, Kant, Schiller sau Brâncuși), au știut 
dintotdeauna că nicio întâmplare, fie ea cât de mică în aparenţă, nu este decât rodul 
unei alte întâmplări istorice petrecute dincolo de graniţele geopolitice; că niciun 
cuvânt nu -și poate proclama identitatea de sine în cadrul unei singure comunităţi 
și că nicio naţiune nu-și poate revendica obiectiv individualitatea fără a recunoaște 
că – în această formare – s-a aflat în contact cu alte comunităţi.

Nu există niciun cuvânt născut prin sine însuși, nici în graniţe concret definite, 
de unde reiese că nu cuvântul naște literatura, ci prin ea cuvântul este numai 
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„domesticit” și autohtonizat, existând – altfel spus – numai prin conotaţii, acestea 
reprezentând o altă formă de universalitate. 

Naţiunea, din punct de vedere istoric, nu este altceva decât o convenţie născută 
dintr-un „cosmopolitism local” adaptat prin variaţiuni unor necesităţi comunitare, 
deci o spirală amalgamată și apoi destrămată prin sine însăși spre a-și recompleta – 
prin reorganizare – întregul, ceea ce se poate reduce la teorema că o naţiune nu există 
ca atare decât atâta timp cât convenţiile naţionale sunt ridicate, în sânul întregului, la 
rang de absolut. Absolutul nu poate fi convenţie, cum nici convenţia nu poate fi un 
absolut. Deci ne-am format – și cum ne-am format suntem – într-o avalanșă istorică 
din care am încercat să ne izolăm, ca bulgării de zăpadă, uitând de muntele comun 
de unde ne-am prăvălit cu toţii rând pe rând, dând la iveală un conglomerat crud și 
concret. Patrie și universalitate (cosmopolitism), două realităţi prin care încercăm a 
distinge exilul real de cel subiectiv. Prin alte cuvinte un labirint de aforisme cu foarte 
multe căi de intrare însă extrem de puţine de ieșire (fortasse!).

Între „Ubi bene, ibi patria”, „Unde-mi este biblioteca acolo-mi este patria sau” sau  
„Cine spune că se simte oriunde acasă, nu este niciunde acasă” discuţiile pot continua 
mult, ilustrând doar calea instinctului primitiv până spre intelect cât și marea 
diversitate de idei într-o „bătălie de idei” în care toţi cred că au dreptate.   

Pârvu Mutu /Alchetron
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In memoriam

Poeme
Petre TĂNĂSOAICA

Fotografie cu Umberto
1. Umberto Eco stă pe scaun, cu ţigaretul în colţul gurii, la un
târg de carte, la Frankfurt, de zici că e Dumnezeu – Dumnezeu o fi fumând
și el din când în când câte un trabuc, când pune semnătura pe noi? – și dă
autografe. Bliţurile nu-i tulbură literele și nici lui nu-i pasă, aplecat din curiozitate
peste umărul său, chelia mea se oglindește perfect în chelia lui! Numai că el nu
este îndrăgostit, mă gândesc, în timp ce-l privesc cum scrie, dar femeia aceea
din faţa lui, care-i urmărește orice mișcare, pe care de altfel nici nu o face, ar putea
să ia cina cu el, mai degrabă, decât ar accepta coșul de flori pe care aș vrea să
i-l trimit. Asta nu e viaţă, ceva nu e în regulă, cu toată admiraţia ce cade pe bietul
profesor încremenit în pixul de plastic, cu care-și zgârie numele apăsat, într-o
caligrafie confuză, de învăţat. Mă gândesc, mai apoi, cum ar pleca Dumnezeu
cu iubita mea acasă și mi se pare nedrept ca el să-mi fi scris și bucuria, și moartea.

Erai pregătit să te ucidă
2. Nu știu în ce an să fi fost, eram o mogâldeaţă de om, pe care-l doborau
la pământ furnicile și iarba mai înaltă decât un stat de om, când taurul, cu
botul mirosind a lapte, mi-a lins creștetul și mi-a stricat cârlionţii pentru 
totdeauna;
bunica l-a alungat, dar el tot a venit la mine, într-o după-amiază de toamnă,
cu soarele încercănat apunând în mocirla râului, la Frankfurt pe Main, când mă
ţineai de mână și parcă voiai să nu fiu luat în coarne de cireada de tauri
scăpaţi peste bărbatul călare, gata să-l ucidă, să-l calce-n picioare, într-o
litografie a lui Picasso. La-nceput am crezut că sunt singur, dar el, taurul, era
acolo, în faţa mea, nu se amesteca în turmă, pândea fioros, cu botul mirosind a 
sânge,
sărea din stampă și te pândea. Acum știu, însă, că tu abia așteptai împotrivindu-te
și erai pregătită să te ucidă. Îţi era numai milă de mine că voi fi martorul acestui
măcel, pe care-l așteptai cu bucurie, în care să fii, încă ţi-e bine.

Închisoare de temut
3. Pe o placă de teracotă, găsită de părintele Petre la Govora, într-o grădină,
pe când săpa șirurile lungi de porumbi, un bărbat și o femeie fac dragoste.
Asta se întâmpla acum două mii de ani și nu poţi să ai habar ce-și spun unul
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altuia, femeia, bărbatul... doar un sunet de săbii încrucișate prin muzeul acela
mai cade sub bolţi, ca o neliniște părăsită pentru urmași. Așa mă gândeam
la Frankfurt, când mi-ai arătat perechea îmbrăţișată, mein Liebe, pe cheiul lui 
Main.
... era prea idilic decorul, cu păsări care cerșeau orice era bun de mâncat și 
catedrale,
care-și ispășeau păcatul de a-l fi înălţat prea sus pe Dumnezeu. Biet burghez,
clefăiam șunca presată peste care se rătăcise un fir de pătrunjel ... nu mă puteam
urî mai mult că nu puteam ieși din transă, cu feromonii făcuţi varză!....
… și inima împrăștia sângele într-o închisoare de temut!

Cântece de drum lung
4. Dealul pe care urc și cobor seamănă cu un peisaj feminin
de pe coperta unei cărţi de demult, requiem per nos todos,
unde fruntea se descreţește de gânduri, pe sub semeţia unei păduri,
iar apoi coboară de-a lungul umerilor, spre valea adâncă a porţilor
curcubeului doborât de furtuni, când nu am mai știut pe unde
aș putea să ajung acasă, la supa de prânz. Motorul vibrează onctuos
sub capotă și se preface că ar putea să și zboare, dar tu mă
îndupleci la telefon ca să cred - sau așa mi se pare - că peisajul acela
e numai al meu... E departe grija zilei de mâine, absorb cu nesaţ
textul amintirii, în care în curând te prefaci... am pus multe cântece
de drum lung să ascult, niște aiureli americane, pe care oricum
nu le aud, și mă rog de bunăvoinţa unor camionagii să mă lase în
plata Domnului, pentru că sunt nebun de legat și nu i-ar
folosi nimănui un om mort pe șosea.
 

Sângele poeziei
5. Asta era întrebarea lui Shakespeare: vii cu mine sau pleci? Dar
Hamlet era prea timid ca s-o formuleze așa, iar Ofelia îi făcea fiţe
la Elsinore. Norocul meu a fost că, în dimineaţa aceea, de oboseală
sau milă, ai uitat să încurci iţele unei întâmplări de demult. Și cercurile
de oţel, din fântâna arteziană de la Frankfurt, s-au amestecat înainte
să plec la Bad Orb. Mai era un singur lucru de aranjat și anume, în ce
patrie urma să mă-ntorc. Dacă aș fi ascultat vântul de seară, înfășurându-se
printre copaci, aș fi auzit cum așteptau oștirile la marginea lumilor
să le comand stânga-mprejur. Și multe vărsări de sânge ar fi eșuat.
Acum urc și cobor în Valea Plângerii, pe sub ploaia de săgeţi otrăvite
a imaginaţiei, iar tu râzi tandru, pentru că știai de atunci că o să bei
sângele poeziei cu altul!
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Poeme

versetele de la marea neagră
Nicolae SILADE

când am ajuns era întuneric. plaja pustie şi marea
învolburată. ne-am cazat la hotelul cometa şi am cărat
bagajele sus. ore în şir am privit din balcon plaja pustie
şi marea învolburată. o, valurile! cum seamănă ele
cu vieţile noastre! cum sfârşesc ele pe ţărmul pustiu!

recepţionera era o femeie de treabă. ne-a primit cu multă
căldură şi fără să ne întrebe ceva. deşi eram nişte străini. iar
camerele erau mici dar încăpătoare. puteam privi de sus de la
fereastră plaja pustie şi marea învolburată. o, valurile! cum
seamănă ele cu vieţile noastre! cum sfârşesc ele pe ţărmul pustiu!

pe deasupra valurilor pluteau cuvintele noastre. cuvintele noastre
nerostite încă. simţeam o lumină în ele. o iluminare. o muzică
de mai presus de sfere. şi a fost prima noapte prima tăcere înainte
ca soarele din cuvânt să se nască. soarele luminând plaja pustie
şi marea învolburată. o, marea! o, nesfârşire albastră!

am fumat trei ţigări şi am băut o cafea. singur în faţa răsăritului.
singur în faţa mării. de parcă în faţa propriului început. de parcă
în faţă cu începutul lumii. şi oamenii se năşteau rând pe rând.
fiecare singur. fiecare din propriul cuvânt. şi plaja nu mai era
pustie. şi marea nu mai era învolburată.

când s-au trezit ai mei era deja ziuă. se poate spune prima zi.
cei care spun prima zi vor spune şi ultima. aşa începe numărătoarea.
aşa începe timpul. cu o numărătoare. dar aici nu vii să numeri. nu
vii să cercetezi. aici pur şi simplu vii printre vii. şi dacă laşi o urmă
pe nisip e bine. nu-ţi cere nimeni socoteală la plecare.

din camera noastră cu vedere la mare am privit îndelung
nesfârşirea albastră. cu ce ochi o priveam! şi ce gânduri din
senin îmi veneau! şi zburau ca pescăruşii pe deasupra valurilor.
şi plecau ca bărcile de pescari în larg. până dincolo de linia
orizontului. până dincolo. o, linia orizontului uman!



Vâlcea literară 19

era prima zi. erau primele impresii. despre timp şi locaţie. şi
dacă totul e fără sfârşire – îmi spuneam – dacă totul e fără sfârşire
de ce tocmai noi să începem? de ce tocmai să sfârşim? să sfârşim
adică într-o fărăsfârşire? şi nu prima zi mă preocupa într-atât.
ce a fost înainte mă rodea mai tare. mă rodea!

şapte zile la mare nu sunt multe. dar mai multe nu sunt. în şapte
zile se învârte lumea. în şapte zile se vălureşte marea. se izbeşte
de ţărm. se linişteşte. iar noi ne prăjim la soare şapte zile. cu ochii
pironiţi în larg. unde un vapor dispare dincolo de linia orizontului.
o, linia orizontului uman! o, nesfârşire albastră!

când stai pe balcon cu marea în faţă e imposibil să nu
te gândeşti la ulise. la aventurile mării. la aventurile vieţii.
la homer. la mai marele cântăreţilor. la cei care au fost înainte
de tine. aici. aici unde începe totul. aici unde totul sfârşeşte.
şi îţi pare că viaţa ta seamănă cu vieţile lor. cu valurile.

dacă gândeşti prea mult nu ajungi la nicio concluzie. sau
concluzia pe care o tragi e greşită. mai bine priveşti. priveliştea e
aceeaşi oriunde ai fi. oricând. dar dacă priveşti e important ce vezi.
iar ceea ce vezi poate fi raiul. un infern poate fi. depinde. de dante
depinde. dar şi el era dependent. de beatrice. o, beatrice!

din balcon am zărit o femeie goală pe plajă. şi mi-am
amintit de eva. şi mi-am zis că lumea începe cu ea. lumea
dragostei. celelalte lumi sunt doar închipuire. maya. nirvana
e dragostea. fără ea nu începe nimic. fără ea totul sfârşeşte.
îndrăgosteşte-mă, doamne, îndrăgosteşte-mă!

când a făcut dumnezeu cerurile şi pământul. când a zis să fie
lumină şi s-a făcut lumină. atunci te-am zărit prima oară. în lumina
lui dumnezeu te-am simţit. o, dragoste! cum să te mărturisesc dacă
cuvintele nu pot fi spuse decât în timp. iar timpul începe şi sfârşeşte
în dragoste. într-o dragoste mare. o, dragoste! o, mare!

şi dacă am ajuns aici dacă am ajuns să vorbesc despre mine
despre viaţa mea dăruită mării despre viaţa mea dăruită dragostei
o, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frere, înseamnă că marea
şi dragostea sunt fără sfârşire. şi fără sfârşire sunt cuvintele mele.
cuvintele mele care poartă în ele şi marea şi dragostea.

seara ne plimbam pe faleză. pintre palmieri şi magazine cu
suveniruri. vânzătoare zâmbind ne îmbiau cu amintiri de la mare.
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pentru cinci euro un picasso îţi făcea portretul. tot spre amintire.
să ne amintim noi de noi înşine sau alţii să-şi amintească de noi?
de parcă urma să trecem stixul. de parcă urma să ne înălţăm la cer.

între ora sosirii şi ora plecării sunt fix şapte zile. şi-n şapte zile
sunt patru anotimpuri. şi chiar şapte vieţi pot să fie. cel care prinde
ziua a opta se poate considera fericit. un favorit al zeilor. el poate
vedea acest turn babel nevăzut. el poate vedea până dincolo
de linia orizontului. o, linia orizontului uman!

într-o noapte mi-am dat întâlnire cu marea. nu vedeam în întuneric
unde se sfârşeşte pământul. unde începe marea. înaintam cu prudenţă.
ca înţeleptul care se aventurează în necunoscut. până când am simţit
la picioare un val. şi încă unul. şi încă unul. până când am simţit
la picioare o mulţime de valuri. şi mergeam înainte. pe mare.

mi-amintesc foarte bine ţipetele pescăruşilor şi vuietul valurilor.
o, valurile! cum seamănă ele cu vieţile noastre! cum sfârşesc ele
pe ţărmul pustiu! marea e calmă acum. albastră şi calmă. o oglindă
în care cerul se răsfrânge şi se nesfârşeşte. iar plaja e plină de
trupuri bronzate. ca nişte ulcioare de lut aruncate la mal.

o zi de plajă e o zi ca oricare alta. numai că plină de umbre
umbrele şezlonguri şi trupuri. iubiri trecătoare şi vuiet. vuietul
mulţimii care vine şi pleacă. şi peste toate soarele arzător. al
verii. şi peste toate o mare iubire de mare. care ne pătrunde
şi ne înalţă spre o de neînchipuit frumuseţe.
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Reîntoarcerea la mit sau reinterpretarea lui – 
Manole și Ana, Coca Farago

Mihaela I. RĂDULESCU

Piesa intitulată Manole şi Ana a fost scrisă în 
1935, fiind o piesă în care formula teatrului 

de idei e proiectată în dimensiunea spiritului inova-
tor, în care convenţiile, stereotipiile, modelele dispar. 
Piesă în 3 acte, Manole şi Ana a atras atenţia criticii 
prin formula nouă, specifică teatrului de lectură, o 
formulă bine venită în cadrul dramaturgiei perioadei 
anilor '30-'40. Primele două acte au fost publicate 
în revista „Familia“ în 1935, fiind rescrisă ulterior în 
1940, în umbra ideii expresioniste a piesei Meşterul 
Manole, a lui Lucian Blaga. Coca Farago a scris tea-
tru sub amprenta ideologiei noii generaţii, care dorea 
înlăturarea convenţiilor, stereotipiilor sau a rutinei, promovând teatrul de idei, în 
cadrul căruia doctrina „trăiristă“ reflecta stări existenţiale care vorbeau de neliniștea 
metafizică.

Manole şi Ana este o piesă de teatru care persiflează regulile, rigorile sau limitele, 
împingând mesajul către substratul experimental al existenţei trăită în toate ampli-
tudinea ei, fără niciun fel de convenţie. Teatrul Cocăi Farago a stat sub influenţa 
tinerei generaţii, care dorea promovarea unei literaturi noi, gata să revoluţioneze 
conceptele literare și să restabilească destinul literar românesc. Doctrina „trăiristă“, 
„experimentală“, specifică generaţiei criterioniste e oglindită în teatrul Cocăi Farago, 
personajele sale trăind în neliniște, disperare sau într-o continuă aventură interioară. 
Toate aceste aspecte ale ideologiei criterioniste fac din teatrul scriitoarei, suma unei 
opere de „cunoaștere“, de depășire a existenţei mediocre, cotidiene.

Coca Farago a scris teatru stimulată de ideile lui G. M. Zamfirescu, mentor al 
tinerilor scriitori-actori, care dorea la începutul anilor '30, înlăturarea pastișei și a 
rutinei în dramaturgie. G.M. Zamfirescu și-a manifestat preferinţa pentru teatrul de 
idei, piesele Cocăi Farago fiind astfel, receptate admirativ de acesta, încurajând-o să 
scrie în spiritul teatrului de lectură. Manole şi Ana reiterează în registru subtextual, 
mitul meșterului Manole, reinterpretat într-o formulă parabolică sau metaforică, 
pusă în contextul ideologiei noii generaţii. În piesa Cocăi Farago, condiţia artistului, 
a creatorului e parafrazată, e reinterpretată, artistul devenind alter-ego-ul omului ce 
dorea să iasă din canoanele existenţei banale, monotone. 

Condiţia artistului e surprinsă în contextul vieţii, demitizarea schimbând co-
ordonatele viziunii asupra creaţiei, a artei în general. Demitizarea creatorului nu 
favorizează nicidecum o interpretare ironică sau sarcastică asupra actului de creaţie, 
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ei mai degrabă sprijină filozofia gândirii trăiriste, care pledează pentru o nouă înfăţi-
șare a existenţei, a vieţii, a artei. Astfel, personajele piesei jonglează cu dimensiunile 
metaforice ale existenţei, trăind sub nevoia permanentă de căutare a propriului eu, 
de redescoperire a interiorului sufletesc. Mitul creatorului e readus de Coca Farago 
în contextul modernităţii, traversând generalul simbolic și coborând în simbolistica 
individuală. Parafrază a condiţiei omului creator, piesa a atras atenţia prin subtilităţi-
le stilistice, mărci ale unei sensibilităţi artistice în stilul tinerei generaţii. Personajele 
sunt construite în manieră nouă, lungile conversaţii cu ele însele traducând misteri-
osul joc al creaţiei și al creatorului. Conflictul din piesa Manole şi Ana îl constituie 
tocmai această problematică a actului artistic, Coca Farago anunţându-l sau expu-
nându-l într-o ţinută metaforizată, reflexivă, intertextuală. 

Dacă mitul meșterului Manole vorbește despre ideea de creaţie prin sacrificiu 
imparabil, creaţia devine în textul piesei de faţă, o formă prin care artistului i se oferă 
șansa de a-și salva propriul suflet. Experienţa lui Manole e exclusiv spirituală, actul 
creator fiindu-i impus de o forţă exterioară, neînduplecată, având reflexul în pro-
pria-i fiinţă: vocaţia. În piesa de teatru a Cocăi Farago, actul de creaţie nu este impus, 
artistul alegându-și benevol această formă de supravieţuire spirituală, ce are rolul să-i 
ușureze drama conștiinţei. Manole cel mitic se desfiinţează pe sine ca om, ridicând 
mănăstirea printr-un complicat proces de iluminare spirituală. Miticul Manole intu-
iește vocaţia, și-o recunoaște, ajungând la conștiinţa de sine, pe când în piesa Cocăi 
Farago, creatorul nu-și intuiește vocaţia, doar o bănuie, neajungând la recunoașterea 
conștiinţei de sine. Creatorul se suprapune omului, nu are conștiinţa condiţiei miti-
ce, unice, precum cea a meșterului Manole din creaţia populară.

În piesa de teatru menţionată, actul artistic apare ca o producţie a manifestării 
Eu-lui în raport cu alţii, pe când în balada folclorică procesul de creaţie este efectul 
autoanalizei, în urma căruia individul dorește să se depășească pe sine. Mitul meș-
terului Manole subliniază sacralitatea creaţiei, dar în piesa de teatru a Cocăi Farago, 
aceasta se metamorfozează în necesitatea supravieţuirii spirituale prin intermediul 
creaţiei. Mitul este reinterpretat, readaptat, sensurile nou date, fiind parafraza con-
diţiei artistului într-o lume modernă, nouă, cu idei revoluţionare. Nina, simbolul 
creatorului păstrează însă, neliniștea metafizică a lui Manole, refăcând traseul sinuos 
al căutărilor pătimașe de a se ridica dincolo de propria-i persoană. 

Dacă Lucian Blaga potenţează simbolurile mitului meșterului Manole, în a sa 
piesă de teatru intitulată Meşterul Manole, Coca Farago reface, reinventează sau rea-
daptează acest mit al creatorului, în context modern. În drama lui Blaga, frământa-
rea aparent inutilă, eșecul care-l aruncă pe Manole într-o tristeţe metafizică, refuzul 
stagnării, al inerţiei devin expresia supunerii necondiţionate. În piesa teatrală a Cocăi 
Farago, supunerea faţă de actul creaţiei derivă din necesitatea supravieţuirii spiritu-
ale într-o lume aflată în derizoriu. Jertfa dobândește în creaţia autoarei semnificaţii 
interesante. E vorba despre jertfirea propriului eu interior, a propriei personalităţi, 
gata să se opună lumii exterioare. În balada populară, jertfa este o necesitate fiind 
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impusă din exterior, jertfa e o condiţie de netăgăduit pentru înfăptuirea creaţiei. La 
Coca Farago, jertfa ţine de conștiinţa individuală a artistului, e impusă din interior, 
e rezultanta constrângerilor personale și a nevoilor sufletești.

Citită într-o altă cheie, piesa Cocăi Farago dezvăluie elemente ale autobiografi-
cului care sunt puse în corelaţie cu ficţiunea literară. De pildă, proiectarea acţiunii 
piesei în anul 1930, face referire la momentul în care Coca Farago s-a remarcat prin-
tre tinerele talente ale noii generaţii. Spirit inovator, capabil să surprindă ineditul 
și autenticul prin creaţia sa, Coca Farago s-a remarcat în contextul tinerei generaţii 
care a dorit restabilirea principiilor culturii și literaturii. Mai mult de-atât, autobio-
graficul este sesizabil și în alegerea numelui personajului feminin Nina, pe numele 
ei adevărat, Ana. Nu întâmplător, personajul poarte numele autoarei (Ana), semnată 
ulterior în creaţiile sale artistice, Coca. Notele autobiograficului sunt regăsibile și în 
pasiunea personajului feminin, în ceea ce privește arta plastică, autoarea însăși mani-
festând talent în acest domeniu. Pe marginea autobiograficului, autoarea însăilează 
elementele ficţiunii într-o formulă literară care uimește prin dispoziţia către parafra-
ză existenţială, a interpretării vieţii cu toate dedesubturile ei.

Viziunea originală asupra condiţiei artistului, alegerea măștii de personaj pentru 
reprezentarea ficţională a elementului autobiografic și stilul metaforizant al subtex-
tului fac din piesa Manole şi Ana, o creaţie literară originală. Singurătatea, sentiment 
ce a învăluit-o pe autoare pe tot parcursul vieţii, dezgustul faţă de represaliile unei 
vieţi risipite în mondenităţi sunt elemente biografice care formează atmosfera piesei, 
decorul în care personajul feminin trăiește, suprapunându-se peste aspecte ale vieţii 
autoarei. Filtrul artistic a făcut posibilă metamorfozarea vieţii în supratemă a piesei, 
autenticitatea fiind o notă sensibilă pentru noile coordonate ale dramaturgiei româ-
nești.

Piesa de teatru Manole şi Ana propune o nouă viziune asupra actului creator, 
mitul meșterului Manole fiind reinterpretat de Coca Farago într-o notă inedită, mo-
dernă. Balada populară este refăcută, readaptată, mitul fiind supus unei viziuni para-
bolice, sensurile piesei împingând mesajul în contextul societăţii moderne. Manole şi 
Ana este o piesă în stilul teatrului de idei, personajele parafrazând pe marginea vieţii, 
întrebându-se retoric despre sensul existenţei sau persiflând situaţii limită. Coca Fa-
rago oferă o nouă imagine asupra dramaturgiei românești, scriind sub influenţa tine-
rei generaţii, în care se oglindea îndrăzneala de a crea în forme libere, nerespectând 
niciun fel de canon al teatrului clasic.
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Vânt înghețat
Liviu POPESCU

Dimineaţa e vânt, la amiezi e cald, seara ești tu.
Noaptea nu sunt, cetatea e spartă, tu te dezbraci,
Eu te ating, tu mă respiri, eu te alint. Buzele mele
Pictează pe gâtu-ţi desene în stropi de salivă murdară
De trabuc fumat înainte. Tu te întorci, te prind de sfârcurile
Negre. Strigi și mă ţii de corp deasupra-ţi,
Închizi ochii și gemi. Eu mă frământ înăuntru. Nu vrei să mă pierzi,
Arc îţi e trupul, arde solstiţiul. Mă vrei iar și iar,
Mă mișc ca un șarpe în deșertul banal. 
Fumez pe colţul patului din Lima. Afară, mașini și poliţie departe,
Nu cred să mă prindă. Cu droguri la noi. În veceul murdar, am vomat 
Toată ziua. Murdară nu ești, dar arsă de pofte. Te îmbraci ca o târfă 
Și fugi la Al Dovar. 10 pessos stau mototol într-un bar. Râzi bezmetic. 
Ai ungiile mele pe coapse. Miroși a bărbat asudat de amor. Eu, a femeie,
Pe gură te simt. Am fire de păr de la tine pe umăr. 
Se aud trei gloanţe în cartierul famat. 
Al Dovar este mort. Tu te strâmbi speriată și fugi spre baie. 
Un vechi strigăt se aude din apartamentul vecin. „Nada!” se aude, în zori,
La vecina umflată de la etajul dintâi. 
Sparg ușa și intră. Mă pun pe jos, mă lovesc. Pe tine te împușcă. 
Mori strigând înspre mine. Aveai lama cuţitului înfiptă în corpul 
Străbătut, acum două ore, în amorul din patul învechit.
Sânge îţi curge din buze. Eu sunt lovit sus, la tâmple.
Între gratii mă zbat. Sunt trei încă în pat. Eu stau rece pe jos. 
Arestat pentru trafic de vrăbii. Te-am iubit când erai încă vie. 
Moartă, te iert. E seară cu mine, ieri a fost doar cu tine...
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Interviu cu Mihai Alexandrescu?
Gheorghe SMEOREANU

Stimate domnule Mihai Alexandrescu, vă chestionez în legătură cu 
obiceiurile dumneavoastră de lectură. 

Cum vă alegeti cărţile?
Vorbim despre literatură, nu despre eseuri științifice sau tratate, fiindcă pe astea le 
alegi când vrei să înveți ceva. Înainte de listele pe care ți le dau critica literară și școa-
la, eu am criteriul dispoziției sufletești. Citesc un roman dacă îmi place. E momentul 
ăla de grație. Stai în librărie, răsfoiești o carte, pipăi altă carte și, la un moment dat, 
îți cade privirea pe prima frază a unui roman. Te lovește în moalele capului. Conti-
nui cu primul paragraf. Vibrezi. Te așezi pe fotoliu. Sorbi două, trei pagini. Textul 
e tare. Vrei să vezi ce-o să se mai întâmple. Și atunci achiți cartea, fugi acasă cu ea și 
o devorezi într-o zi. Nu contează dacă autorul e o vedetă sau nu e. Nu contează nici 
dacă romanul ăla a fost best seller la NYT sau, dimpotrivă, încă nu s-a auzit de el. De 
exemplu, mie așa mi s-a întâmplat cu Beigbeder, înainte ca acest autor să fie cunos-
cut în România. Literatură ușoară, dar mișto de citit. Nu totul trebuie să fie Hesse 
sau Bulgakov. Mi se întâmplă acum cu Elif Șafak. Mișto scriitoare! Mă bucur că am 
ajuns în etapa în care pot să fac genul ăsta de selecție – cum să-i spun – umorală. 
Anii de școală și critica literară pot deforma îngrozitor gusturile unui om. Ți se spune 
cine e scriitor mare și cine nu e. Apar de undeva niște directori generali ai literaturii 
universale care zic: „Mai întâi, clasicii. Ăla e scriitor mare. Celălalt nu e mare.” Și te 
alegi la vârste nepotrivite cu Racine sau cu „Noua Eloisă” a lui Rousseau, în care doi 
tineri fac dragoste în primele 10 pagini și regretă în următoarele 900 de pagini. Ca-
nonul îți pune în brațe liste întregi de autori și de cărți, texte aride pe care trebuie să 
le parcurgi, dar ratezi paginile suculente, „Iluzii pierdute” de Balzac, să zicem. Apoi, 
să nu uităm că trăim într-o societate a marketingului. E și ăsta un criteriu de alegere 
a cărților. Publicitatea îți vorbește despre nu știu care autor, Dan Brown cu Origini 
sau Houllebecq cu Serotonină. N-ai cum să stai de-o parte. Toată lumea vorbește, 
așa că le citești și tu, să fii în temă. Plus că ai mai citit și alte cărți scrise de oamenii 
ăștia – și ți-au plăcut.   

La ce ore citiţi, citiţi la birou, în pat, în parc?
Literatură citesc în pat, cu plapuma trasă până la nas, cu veioza aprinsă și cu o far-
furie mare cu biscuiți, felii de măr și prăjituri alături. Uit întotdeauna să-mi iau un 
creion să mai subliniez una-alta. Eu mâzgălesc cărțile. Mă ridic să-mi iau creion, 
sună telefonul, bipăie Facebook-ul sau WhatsApp-ul… Ceea ce eu vreau să rămână 
o chestie intimă, doar între mine și cartea aia, se transformă, cel mai adesea, într-un 
lung șir de întreruperi. La un moment dat, se liniștesc lucrurile și rămânem singuri, 
eu cu cartea. Atunci e bine. N-am ore fixe de citit, citesc când am timp și chef. În 
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locuri publice nu pot să citesc. Am încercat la plajă, am încercat și în parc. Nu mer-
ge. Eseuri citesc la birou, e adevărat, am 100 de carnețele în care scriu, fac scheme, 
desene, mâzgălesc enorm. Nu mă mai uit niciodată peste însemnări, dar e plăcerea 
momentului.   

Ce faceţi cu cărţile citite, dar cu cele necitite?
Le păstrez în bibliotecă. Nu prea mă despart de cărți. De două ori în viață am triat 
biblioteca. O dată pe la 13 sau 14 ani, când am adunat toate cărțile copilăriei și le-am 
dus la anticariat. Chiar și acum mă enervează prostia mea de atunci. Mă consideram 
adult, gata, era vremea să termin cu prostiile alea care simțeam eu că mă țin în loc, 
erau ca niște ancore în lumea inocenței și trebuia să tai funia. Și n-au fost numai 
cărți, au fost și discuri de vinil, cu povești. Citisem vreo două romane de respirație 
mai largă, „Contele de Monte Cristo” și „Doamna de Monsoreau” și intrasem în-
tr-un univers serios, îmi disprețuiam deja trăirile de copil. Amuzant și enervant în 
același timp! Apoi, bunicul meu a fost preot. De la el am rămas cu multe cărți, de 
muzică psaltică, de cor bisericesc, știți sunt note muzicale specifice. Acolo nu sunt 
do, re, mi, fa, sol, la, si. Avem: Ni, Pa, Vu, Ga, Di, Ke, Zo. Iar reprezentările grafice 
seamănă cu niște cuneiforme. Le-am dat unei biserici, eram pe la vreo 25 de ani. 
Însă, dincolo de momentele astea, cărțile mele fac parte din existența mea, sunt cărți 
pe care le-am cumpărat începând cu vârsta de 16 ani, îmi aduc multe amintiri. 

E ceva ce nu aţi citit şi vă este ruşine să recunoaşteţi?
Da, am foarte multe cărți începute și abandonate. N-am terminat „Don Quijote”, 
nici „Decameronul”. N-am citit „Război și pace”, fiindcă n-am putut trece de de-
scrierea bătăliei de la Borodino. Sunt romane de Balzac pe care nu le-am atins, deși 
am opera completă în bibliotecă. Sunt texte care, astăzi, cu multă greutate mai pot fi 
citite. Am avut noroc că am citit, înainte de apariția Facebook-ului și a Netflix-ului, 
„Mizerabilii” lui Hugo. Azi, n-aș putea să mai trec de cele 200 de pagini în care ne 
este descris momentul Waterloo. Sunt și narațiuni fluviu, pe mii de pagini, iar omul 
contemporan este învățat cu o literatură alertă și branșată la tabloul social actual. 
Sau cu serialele de pe Netflix care acoperă foarte bine nevoia de narațiune. Prin-
țul Mâșkin, în zilele noastre, nu mai este un personaj neobișnuit care poate șoca o  
societate burgheză cu sinceritatea sa. Crima lui Raskolnicov nu mai este șocantă, în-
tr-o lume în care atentatorii se autodetonează în metrouri. Norocul meu este că am 
citit „Crimă și pedeapsă” și „Idiotul” acum 20 de ani. Azi, n-aș mai face-o. Sau cine 
ar mai citi, de exemplu, „Jean-Cristophe” de Romain Rolland? Are 10 volume. Des-
coperi cât de mult nu ai citit când deschizi o istorie competentă a literaturii franceze, 
sau spaniole, sau britanice să zicem și îți dai seama că sunt zeci de autori care îți vor 
rămâne pe veci necunoscuți.        

Care a fost cea mai grea lectură din viața dumneavoastră?
M-au plictisit îngrozitor „În căutarea timpului pierdut” a lui Proust, „Greața” lui 
Sartre, „Moarte pe credit” a lui Celine… Le-am înghițit, cum se spune, cu gogâlțuri. 
Cărțile lui Sadoveanu efectiv nu le-am citit cu plăcere. Dar nu e concludent, dacă 
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vorbim despre literatură. Îți place, citești. Nu-ți place, abandonezi. Nimeni nu e 
obligat pe lumea asta să iubească un scriitor doar pentru este consacrat de critica lite-
rară. Dar, pentru că vorbim de „lecturi grele”, vă propun să plecăm din literatură și să 
mergem în alt registru. Eu am absolvit Filosofia, așa cum știți. Este un teren minat cu 
cu texte într-adevăr dificile. „Fenomenologia spiritului” a lui Hegel. Nimeni nu cred 
că poate citi cartea aia. La fel cum nimeni nu cred că poate citi „Ființa și neantul” 
sau „Adevăr și existență” de Sartre și să afirme, cu sinceritate, că a câștigat ceva sau că 
a priceput ceva. Sunt texte complicate și complet inutile. Cred că nu se mai apropie 
nimeni de „Metafizica” lui Aristotel. Surprinzător, însă, Platon rămâne citibil. Cred 
că oricine ar putea citi, oricând, un dialog de Platon. Sigur, nu vorbesc de a-i înțelege 
în profunzime întregul mesaj filosofic, ci de a citi pur și simplu. Sunt niște oameni 
care, în urmă cu 2500 de ani, vorbeau despre dreptate, despre libertate, despre suflet, 
despre eternitate. Subiectele astea nu se termină niciodată.

Aţi simţit vreodată că o carte vă ajută în viaţă în mod decisiv?
Da. Adolescența, de exemplu, e o vârstă a zbaterilor, a angoaselor. Nu știi cine ești. 
Ce vrei să fii. Pendulezi între a sta singur sau în diverse anturaje. Nu știi ce să faci 
nici cu singurătatea, nici cu ceilalți. Cărțile te ajută enorm la vârsta aia. Eu am iubit 
o carte care m-a învățat să înțeleg singurătatea, „Însiguratul” lui Eugene Ionesco. Ni-
mic nu mai părea înspăimântător. Apoi, adolescenții sunt foarte sensibili la absurd, 
pe mine tot Ionesco m-a învățat să gestionez absurdul existențial. Pe urmă, am avut 
o carte care m-a învățat să aplic șocuri de gândire profesorilor și colegilor: „Jurnalul” 
lui Salvador Dali. Nu îl citise nimeni, abia apăruse la Humanitas, iar eu și alți câțiva 
nebuni adoptasem deja metoda paranoic-critică. Totul era despre a nu ceda norma-
lității și despre a rupe perspectivele comune. „De veghe în lanul de secară” a lui Sa-
linger. Orice adolescent ar trebui s-o citească, pentru că este o carte care te confirmă. 
Zici: uite mai trece și tipul ăsta prin ce trec eu, deci e ok. La maturitate, cărțile nu 
te mai ajută în mod decisiv. Te întregesc, te construiesc permanent, dar nu-ți mai 
întorc viața, scheletul ți s-a format. Mai sunt cărți care îți comunică direct adevăruri 
la care nu te-ai gândit niciodată, cum este „Ghepardul” lui Lampedusa, unde prințul 
îți spune că a trăit 70 de ani pe acest pământ, însă ani de fericire adevărată au fost 
vreo trei. Nu te gândești, în mod normal, la asta. Ești mereu la comanda publicității 
care îți cere să fii fericit, deși tu nu ești un prinț ca cel din roman. Nu cred, însă, că 
există texte care să te ajute în mod decisiv cu momentul morții. Socrate, Iisus Hris-
tos, Hadrian, Ghepardul, Martin Eden… Momentele finale ale acestor personaje nu 
sunt niciodată potrivite nimănui, fiecare își are propriul final.      

A şaptea întrebare: aceea cu cărţile şi insula pustie. Aveţi voie să luaţi 7.
N-am să iau nicio carte. Dar dacă ajung pe-o insulă pustie, va fi suficient să privesc 
cerul și să înot zilnic și să nu îmi doresc să evadez. Mi-ar fi, totuși, necesar un perso-
naj ca Vineri din Robinson Crusoe, dar să fie de sex feminin. Printre altele, am să-i 
povestesc ce-mi amintesc eu din unele cărți.

Vă mulţumesc!



Poeme
Nicolae NISTOR

Urlet de câine – urlet de om… 
 
În cartierul meu ies la promenadă 
oameni bătrâni cu animale bătrâne, 
fiecare are povestea de teatru uitată… 
În locuri din care copiii au plecat 
nimic nu mai este binar din binar, 
cifra unu sună strident și fatal… 
Un om singur la televizor, 
un om singur la tomberon, 
un om singur în vagon, 
un om singur pieton, 
realitatea de fiecare seară 
când liniștea nopții omoară… 
Mai trece o salvare care strigă 
adunarea în spitale de sticlă, 
locul unde povestesc despre viață, 
discutând despre reforma de piață. 
Nu vor prinde nimic din ce vor, 
mulțumiți cu povești de televizor. 
Cozi la medicamente surogat, 
speranțele căzute de mult la pat, 
în cartierul meu de mult uitat, 
normalitatea are miros de mat 
în care timpul pare alterat. 
Chiar de este ascuns în splendoare, 
realitatea stă ascunsă și doare… 
Nimeni nu știe când moare un om 
auzi doar un urlet de câine-urlet de om!
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Terapia torsului de pisic 
  
pisicul meu mă iubește 
indiferent ce cuvinte rostesc în gând 
el mă aprobă 
și stă cocoțat pe inima mea ca un fular 
uneori nu știu cine vorbește din mine 
viața este o toarcere de fericire 
o terapie pentru zilele noastre 
ce se îndreaptă cândva spre sfârșire 
liniștea care merge prin casă 
se leagănă în nopțile de veghe 
el este străjerul care nu crede 
că nemurirea este cioc de noapte 
și face cercuri să te păstreze 
în ceasurile înalte 
când ai plecat în somn spre astre 
un film la care mă privește 
și apoi stă așezat pe capul meu 
care nu doarme 
privind imaginile care pleacă din mine 
departe...

Străzi suprapuse 
  
sunt proprietarul unei străzi 
revendicate de toți 
ăștia nu știu 
pe unde călătoresc 
și mă caută 
amestecul vocilor 
stridente 
aglomerația 
zgomotul morților 
toate-s pe strada mea 
sau a lor 
numele străzii 
îl schimbă o casnică 
care bârfește 

cocoțată pe banca 
care-i poartă numele 
ca la biserică 
unde stau ierarhi 
sau norocoșii 
care se cred mai aproape 
de Dumnezeu 
apoi nimeni nu pleacă 
dincolo cu strada lui 
uite așa au apărut 
mai mulți proprietari 
o lume suprapusă 
dintr-o dimensiune în alta 
numai noaptea 
aceste lumi 
se plimbă pe stradă 
ca o adiere!
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Poeme
Daniela MARCHETTI

Povestea din mansarda tinereții

covorul inocențelor este partea  
cea mai captivantă  
din destrămarea poveștii,  
eu, Șehrezada vreau să stabilesc  
în seara ultimei epopei 
cât vom plăti pe oasele gata cântărite ale textului-capcană,
prințule, acum ești un dandy și marile tale speranțe sunt  
aidoma iluziilor lui Pip revărsându-și privirea 
peste praful mobilelor
și dansul paingilor pe tortul anilor tineri se va desfășura  
pe masa de baccara,  
hai să facem cărțile,  
să jucăm o partidă cum nu s-a mai jucat,  
cine vrea să moară să ridice mâinile 
și să ocupe scările care duc spre cer,  
cine vrea să trăiască  
va trebui să urce cu mine și să locuiască în 
mansarda tinereții

Pisica toarce visând reîncarnarea

Dimineața  
a devenit o temă pentru 
acasă,  
copiii din noi caută să vadă magiile  
din lucruri și din afara lor,  
ființe și lucruri 
și imensitatea acestei  
taine de a face invizibilul vizibil și vizibilul invizibil,
Gospodinele harnice nu mai cred nici  
în ochiul mistic,  
ele adună cu mâini tremurânde 
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cioburile zilelor,  
șterg praful de pe cadranul 
ceasului,  
dau nume până și  
tăcerii,  
își scot inima 
și o expun în  
galantarul veacului  
ca pe o relicvă
În vreme ce  
pisica toarce 
visând 
reîncarnarea  
în  
muguri

Radiografia unei secunde

întotdeauna înfățișarea zilei are loc dis de dimineață 
aici în veranda primăverii unde așteptăm soarele să apară ca un mire frumos 
ales după un rețetar al inimii adolescente
desigur că îmi beau cafeaua și mă gândesc la tine acum 
și le vorbesc florilor de dincolo de fereastra acestui anotimp care mi-a închiriat 
pasiunile 
și mă oferă ca pe o carte deschisă filă cu filă speranțelor tale
eu îi scriu chiar acum zeului de la marginea orașului  
acum când se lasă o liniște foarte adâncă  
în care mai auzim cum cântă doar aerul pe care-l respirăm
ah, trupurile noastre unul în altul  
radiografiază această  
secundă
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Poezii
Geo GALETARU

Un alt pământ o altă lumină

trec prin camere cu țigara în mână
mă-ntreb când o să plouă
când o să ningă
dar asta nu mai are importanță
scrisorile zboară pe lângă tâmpla mea
asemenea unor gloanțe cu termenul expirat
poate aș vrea să vină o pasăre mică
să-mi ciugulească din palmă
dar nu
aici nu se întâmplă nimic
aici nu sunt păsări
nici păpădii
nici iepuri cu urechile ciulite
resemnarea e o lecție bună
simt nevoia să dau limbile ceasului înapoi
să îndes perna în capul îngerului din colț
dincolo de gustul blasfemiei
se rotește parcă o sărbătoare tăcută
cineva ne acoperă cu o liniște albastră
ne întoarcem în gările din care am plecat
batiste incolore
silabe ca niște pâini aruncate în vânt
cine să mai alerge
după cărăbușul de ieri
cine să inventeze pentru noi
un alt pământ
o altă lumină

Ceai cald pentru toată lumea

citesc sylvia plath
mă gândesc la o cărămidă pe un mal albastru
zgomote care mă încurajează
pielea memoriei și ultima conotație
toate sunt aici
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desenez cu creta o respirație pe un gard
libertatea e o simplă senzație în odăile goale
ne ocupăm cu ceva și iarăși înțelegem
un topor sub gheață o carte în climele meschine
ei își dau mâna și plâng
dincolo se agață de aceleași deviații
realitatea ca un copil înecat
un punct resemnat până la febră
citesc sylvia plath
nimeni nu știe cui vom da socoteală
voci tinere aer suficient
ceai cald pentru toată lumea

Până la epuizare

să fugi
(vei trăi între impedimente)
să crești la tusea seacă a celor care știu totul
ce fericire
și străzile sunt povești acre la lumina opaițului
te vei duce să vezi râul
foamea din gât și peștii fără viitor
nu există decât insecte și pământul de sub unghii
vecini zburând prin labirinturi de aur
atât e de-ajuns
apleacă-te și culege stigmatul acestei zile foșnitoare
fără limite vei ratifica dreptul la uzurpare
ce fericire
casele ca niște hieroglife ale timpului tânăr
aici ai găsit o cheie și ai luat-o cu tine
da
(vei trăi între impedimente)
micile aproximări ale chimiei tale sofisticate
memoria ca un bici într-un parc inutil
ascunde-te
vei simți durerea care te apără
până la epuizare
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Omul, un ocnaș
Daniel LUCA

 Condiția umană este luată în colimator de Costel Stancu 
în volumul Hoțul de ferestre (Editura Mirador, Arad, 2019).
 Omul nu este nimic altceva decât un ocnaș. Frumos, dar... 
nebun. Un căutător al propriului drum, neobosit și aprig („Scriu. 
/ Iubesc. / Beau. / Mor. / Abia acum înțeleg că omul / e un ocnaș 
căruia Dumnezeu / îi aruncă cheile să se elibereze, / însă el, orgolios, i le dă înapoi / 
continuând să sape – în taină? – / un tunel către nicăieri”), aflat între viață și moarte, 
ambele dându-i omului târcoale și punându-l la încercare („Nu te lăcomi, Viață! Nici tu, 
Moarte! / Luați-mă încet, firimitură cu firimitură. / Începeți de la călcâi, dar feriți-vă / 
de cel ce până peste creștet îndură!”).
 Atunci când limita suportabilității este atinsă, omul pornește revolta, fără a mai 
ține seama de consecințe („Vreau să lupt: să înving ori să mor. / Ai grijă de iubita mea, 
mamă. / Dă-o / celui mai destoinic dușman al meu. / În felul acesta îi voi arăta că îl 
iert”).
 Pierderea copilăriei atrage după sine pierderea inocenței, apariția trădării, 
primele victime fiind jucăriile, pericolul venind nu din exterior, cum ar părea la un 
moment dat, ci din interior („am plecat singur în cele patru vânturi am călătorit / am 
iubit am trădat păpușa  surorii mele încă / așteaptă în cutia ei de carton”).
 Liniștea e tulburată de apariția neașteptată a femeii, iubirea fiind semn al 
maturizării („Nu aștept nimic. Vii tu, / femeie înșelătoare ca luna pe cer ziua”).
 Iubirea are efecte devastatoare asupra sufletului, fiind un adevărat cotropitor, 
rezistența în fața sa fiind pur și simplu inutilă („Când iubesc sunt luat ostatic / de inima 
mea”; „Inima mea nu negociază când iubește. / Doar tace. Tăcerea ei e albă ca făina”).
 Sufletul, pus în dificultate, urmează a acționa ca un fur, dar în fapt este doar un 
păstrător de taine („Sufletul meu nu e hoț de ferestre... / El doar le ia și le duce în cer, să 
fie / curățate și trimise înapoi pe pământ. / Știe că dacă taină nu e, nimic nu e!”).
 Beția reprezintă un gest de revoltă, de neacceptare a ordinii firești („Beau / până 
scârțâie / poarta Raiului”), precum și căutarea cu osârdie a singurătății („Foaia albă de 
hârtie nu e ea însăși / o singurătate cu două fețe?”), foaie de hârtie care abia așteaptă a fi 
scrisă, poeților revenindu-le rolul de cronicar, de a consemna spre nemurire cele trăite, 
un rol incomod, dar necesar și acceptat cu bună știință („trece pe stradă poetul nu-l 
huiduiți ce vină are el / că v-ați vîndut caii înainte de a le crește aripile”; „viața lui – un 
pește ce se întoarce mereu în locul unde a fost pescuit”).
 Cu bune și rele, viața trebuie înțeleasă ca o bucurie a trăirii, ca o cufundare 
deplină în vâltoare, finalul fiind unul singur („Bucură-te! Ce e viața, / dacă nu o armonie 
a morții?”).
 Poezia lui Costel Stancu este subversivă, se insinuează în liniște pe lângă cititor 
și, când acesta nu e atent, îl încolăcește precum boa constrictor, iar dezmeticirea-i va fi 
prea târzie.



Vâlcea literară 35

Poezii
Adrian SUCIU

M-a părăsit sângele meu

Sângele meu m-a părăsit. Sângele meu blând
s-a dus să împingă vedenii la vale. S-a tras la umbră.
Și-o fi făcut prieteni pe undeva. O fi deschis
un atelier de ascuțit spini. Mi-e atât de dor de el
că-mi tai venele în fiecare noapte și tot sper
să-l aud susurând

Nepotul veșniciei

Prin parcul ăsta, dragostea pensionată își ocărăște
ciolanele care dor. Un pian în rezervă vibrează sub adierea
testoasă. Trec bătrâni fel de fel desțelenind hectare de nostalgii. 

Prin parcul ăsta, veșnicia ieșită la pensie mă poartă de mână
pe mine, nepotul ei preferat. Are trupul puțin și sleit.
Știm amândoi că va muri curând. Ne privim stingher.
Ea întrebându-se dacă o voi ține minte
și voi povesti despre ea. Eu socotind moștenirea.
Ne zâmbim stingher. Purtăm același sânge.

Să plângi până se înmoaie paltonul...

Șiruri, șiruri, condamnații la viață
bântuie un țambal. Șiruri de condamnați la viață
probează paltoane țepene în fața oglinzii din marele hol.
Unul nu pricepe de ce-a fost trezit
și de ce bântuie fața oglinzii.

Să fii viu e simplu:
Trebuie doar să-l vezi pe Dumnezeu în genunchi
și să plângi până se înmoaie paltonul...

Un portofel cu ceva mărunțiș în el

Viața asta e o adăpătoare pentru flămânzi. Simfonie
pentru surzi. Morfină pentru morți. 
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Să supraviețuiești unui lung șir de morți. Privești
pozele lor, care se tot înmulțesc
și știi exact cine ești, de unde vii și încotro mergi. 

Marile iubiri pe care le cântă poeții 
sunt focuri de paie și cerul tot
doar un portofel cu ceva mărunțiș în el. 

Lucruri singure 

N-are cum să nu fie frumos orașul din care vii tu,
de pe o stradă între două uitări.

Acolo se aud nesfârșite fabrici de umbră
împachetând lucruri singure. Vorbim despre ele
cum am semăna nisip în pustiu. Noi,
cea mai împlinită văduvă și cel mai vesel orfan. 
Vorbim tăcerilor în case fără drum,
când nu iese soarele și luna mai așteaptă.
Se-ntunecă cerul de vorbe și seacă albia sângelui.

În război există supraviețuitori. În dragoste, nu.

Iar mâinile tale sunt așa de curate
că poți spăla apa cu ele...

Un nimic care se roagă

Mai bine să te dai la o parte din ploaie. Plouă
nimic. Mai bine să te tragi din cartea amintirii. Să nu te lași
scris. E mult nimic în cărți, s-a înmulțit nimicul. Nimicul 
visează istorie. Făcătorii de nimic beau nimic
din cupe înalte. Ucenicii lor propovăduiesc inutilitatea
crâșmei, zădărnicia bordelului, incendierea spitalului
și a bisericii.

Dacă m-aș ruga nimic pentru mine, nimicul ar înflori.
Dacă m-aș ruga, nimicul ar rătăci ca o barcă 
de la un țărm la altul și s-ar înălța din ape
un abur cu sângele meu însemnat pe el.
Un nimic care se roagă: iată ceva!
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Poeme
Daniela BĂBU

dialog cu îngerul meu

     ciudato, te-aş face să levitezi…
 nu-mi spune că nu vrei. Vieţii
te-aş rupe hotar Iadului şi Raiului
aventuriero! – îmi zice
Îngerul meu, păzitor, maestru.

    nu mă-mbăta, Maestre cu teorii                                                                      
fixiste, mă lasă pre mine în pace
vezi tu, nu mă cunoşti…
dar şi aşa pot să te-nvăţ oricând
să levitezi vocală-ntr-o metaforă

   nu mă-mbăta, Maestre – acum am 
să-i fiu visului tău 
transpiraţie, zău că pot
oricând
să levitez vocală-ntr-o metaforă

preacinstite meştere ulise 

află de la mine că
m-am vindecat de visătorie
atunci când m-ai lăsat singură.
aşa că,
plictisită fiind şi de marginea lumii
am vândut pânza

acum locuiesc mai aproape,
într-o casă cu vedere la mare
şi mă distrez privindu-l pe tata
cum încearcă să zboare cu aripi 
de şindrilă
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graţie lui Erato, uneori
îţi mai scriu câte un poem
pe care zeii acestui oraş
îl citesc 
pe nerăsuflate

când îmi vine dor de tine,
mă arunc în apă
şi-i sărut valurile

clipoci, clipoci, clipoci...

Țiganca de la balcon

Țiganca asta
avea gust de înjurături necenzurate
scuipa semințe descântate pe directorii grăbiți
și se făcea nevăzută în falduri
Țiganca asta vânduse margarete la Casa Albă
aproape un an
înroșise ghiocul la Tour Eiffel
aproape trei
dansase-n buricul gol la Fontana di Trevi
Și acum scuipa semințe descântate pe directorii cu flori în mână
Mi-ar plăcea să am o viață
Pe care s-o-mbrac uneori în haine de țigancă
s-o trimit la cerșit prin lume.
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Interviu cu ambasadorul literaturii 
române în Germania, doctorul Schenk

Cristian Ovidiu DINICĂ

Domnule doctor, sunteți născut la Braşov în 1951, ați urmat liceul 
la Codlea, iar în 1976 ați părăsit România. Ce amintiri aveți din 
această perioadă?
Personal am numai amintiri frumoase. M-am născut, e adevărat la Brașov – pe atunci 
orașul Stalin – dar am copilărit la „Concordia”, o așezare minieră numită mai târziu 
de comuniști „Colonia 1 Mai”. Nu aveam primar, nici Sfat Popular, nici miliție; deci 
nu prea simțeam problemele pe care atunci le avea țara. Aprovizionarea era bună, cu-
rent, încălzire, apă aveam în permanență fiindcă ne auto-aprovizionam, adică mina 
producea și curentul electric (generatoare), apa (un rezervor de la un izvor de la poa-
lele Măgurii Codlei), iar lemnele le primeam tot de la întreprinderea minieră; deci 
nu am avut de ce mă plânge. Am avut o copilărie frumoasă, o parte din vacanțe le 
petreceam la București unde, de mic copil, am avut ocazia să cunosc o serie de mari 
personalități culturale prin soțul unei verișoare care era „mare șef ” la Casa Scânteii 
(astăzi Casa Presei Libere).

Ați primit educație în trei limbi (germană, maghiară şi română). A fost acest lucru o 
necesitate? Este util creatorului să fie poliglot?
Desigur că este util! Am crescut în mod automat cu trei culturi și m-am format în 
tot atâtea. Am avut privilegiul să-i citesc pe Eminescu în română, pe Ady Endre în 
maghiară sau pe Johann Wolfgang Goethe în germană.
Nu a fost o necesitate să învăț aceste trei limbi ci, pur și simplu, așa a fost să fie: 
mama fiind austro-ungară, tata german de origine, iar limba țării - evident - româ-
na. Acasă vorbeam, de când mă știu, toate trei limbile: cu mama maghiara, cu tata 
germana, cu fratele meu mai mare româna. Școlile le-am urmat amestecat, prepon-
derent în limba română.

Ați debutat în 1961 în revista pentru copii Luminița din Bucureşti, sub îndrumarea lui 
Tudor Arghezi. Ce amintiri vă leagă de această personalitate a literaturii române?
După cum am spus mai sus, vacanțele mi le petreceam, cel puțin o parte, la Bu-
curești. Cum soțul verișoarei mele (eu fiind cel mai mic dintre toți verișorii) lucra 
la Casa Scânteii, doream și eu, copil de 9-10 ani, să văd o tipografie cât și redacția 
revistei Luminița care fost succesoarea revistei „Pogonici”, care apăruse între 1949 și 
1953 și era editată de „Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor”...
Acolo i-am întâlnit pe Victor Tulbure și Dan Deșliu pe atunci, dacă-mi amintesc 
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bine, redactori la revista „Scânteia”, dar se ocupau și de Luminița. Prin ei, cât și prin 
soțul verișoarei mele, am ajuns la Mărțişor, am făcut o pastișă după „Zdreanță” al 
lui Arghezi, poezia mea numindu-se „Firuleț”, tot un cățel ca și Zdreanță dar care 
nu fura ouăle fierbinți și făcea alte drăcenii prin ogradă. Poemul l-a amuzat în așa 
măsură încât Argezi „a dat ordin” să fie publicată... Așa am debutat eu cu „Firuleț’’...
Îmi amintesc foarte bine de acea vară toridă cu deosebită plăcere; amintirile celorlalte 
veri se cam amestecă în memoria mea. La centenarul Arghezi m-a îndemnat prof. 
univ. Gheorghe Bulgăr să scriu despre amintirile mele care au fost prezentate la Măr-
țișor și publicate ulterior de către George Vulturescu în Revista Poesis în anul 1990 
(An. 3, Nr. 7/8). Îmi amintesc foarte bine de vremea cireșelor când copiii săreau peste 
gard și Arghezi îi alunga și striga la ei. Vindea cireșe... nu-s povești! Evident că eu 
mă simțeam privilegiat, nu fiindcă Arghezi ar fi fost poet ci, în primul rând, pentru 
faptul că eu aveam voie să culeg fără a fi alungat... Aveam pe atunci 10-11 ani.

Sunteți un spirit atent la realitățile înconjurătoare, opinia dvs contează. În anii 80 ați 
fost declarat de regimul comunist persona non grata pentru opinia dvs vehementă cu 
privire la măsurile aberante de a urbaniza forțat țara. Actuala politică din România 
îndrumă țara pe o direcție bună?
Da, am fost declarat în 1986 persona non grata (și dușman al poporului) sub semnă-
tura Elenei Ceaușescu (dosarul se află la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor 
Securității - CNSAS), din cauza unui articol scris în revista de exil „Convergențe 
Românești” care apărea la Londra. Am fost „reabilitat” la Cotroceni de către Frontul 
Salvării Naționale în frunte cu Ion Iliescu. Această „reabilitare” nu ne-a plăcut la 
niciunul dintre cei invitați, toți foști „dușmani ai poporului”, nefiind nici criminali, 
nici deținuți frauduloși. Probabil nu s-au gândit prea mult la ceea ce implică acest 
cuvânt; nu trebuie uitat totuși că toți erau din vechea nomenclatură. Noi nu eram 
pe atunci prea bine informați, țara fiind închisă ermetic; nimic nu ajungea în afară, 
nimic concret!
Politica de astăzi, cel puțin după aparențe, încearcă multe dar, din păcate, reușește 
puține. Totuși în 30 de ani s-ar fi putut întâmpla mai multe! Guvernanții uită că o 
țară se ridică prin cultură, ceea ce nu însemnă numai artă, ci educație, învățământ, 
angajament social; nu trebuie uitată nici infrastructura care sunt venele (și arterele) 
unei societăți productive. În astfel de condiții nu pot spune încă dacă politica îndru-
mă țara spre o direcție bună!

Cunoaşteți bine literatura română din diaspora. Cum ați caracteriza-o?
În diaspora literatura română este aproape inexistentă. Cei care emigrează se adap-
tează foarte repede țărilor gazde încercând să scrie în limbile acestora sau, și mai 
rău, scriu în română și se lasă traduși nepublicând originalul... Singurele ieșiri le fac 
traducătorii care, la rândul lor, nu sunt nici sprijiniți, nici încurajați de vreo instituție 
responsabilă.
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Ce se poate face pentru o mai bună promovare în România a literaturii din diaspora?
Singura posibilitate de promovare sunt, evident, traducerile. Din păcate tot mai 
mulți traducători buni se lasă păgubași tocmai din motivele expuse mai sus. Năvală 
dau traducători prost cunoscători ai limbilor în care traduc. Nu este suficient să 
vorbești o limbă, să te descurci pe stradă sau la muncă, trebuie să-i cunoști toate de-
desubturile, să-i cunoști cultura și nu în cele din urmă să fii tu însuți creator.

Literatură română a cunoscut mai multe perioade, o radiografie atentă a valorilor litera-
re din anii dictaturii comuniste reliefează mai multe aspecte. Cum ați caracteriza-o dvs?
Desigur că s-a scris multă literatură proletcultistă, dar s-a scris și multă literatură 
valoroasă. Fără să dau nume, unii au scris în același timp opere de valoare dar și 
proletcultiste, alții s-au axat numai pe profit și indulgența dictaturii, alții au încercat 
să se eschiveze pe când cei din urmă nu au făcut compromisuri preferând pușcăria. 
Totuși nu aș putea spune că perioada dictaturii ar fi estompat creațiile de valoare 
atâta timp cât nu erau împotriva ei. Literatură de sertar nu prea cred că a existat, așa 
cum au venit unii după ’89 cu acele „cărți cenzurate”! Dacă ar fi fost să fie cenzurate 
înseamnă că au fost predate, dacă au fost predate, autorii acelor lucrări ar fi fost eli-
minați din prima!

Ce ne separă pe noi românii de literatura Occidentului?
Nimic în afară de ce am spus mai sus: Interesul celor avizați pentru promovare! 
Valorile sunt aceleași, scriitorii din țară nu au, din păcate, aceleași posibilități ca în 
Occident. Evident, repet, interesul oficialilor, instituțiilor culturale și nu în cele din 
urmă cel al guvernanților, dar și - în multe cazuri - orgoliile deplasate și egomania 
scriitorilor. Editorii fug după bani publicând orice lucru care înfundă piața de carte 
prin abundență și nu prin calitate. Distribuția cărții e catastrofală, ba chiar aproape 
inexistentă. Editurile mari cu istorie grea în spate se duc la fund în favoarea edituri-
lor profit. Puține edituri mai sunt finanțate de Consilii Județene sau Municipale, de 
către Ministerul Culturii sau de către Uniunea Scriitorilor. Chiar și acelea care sunt 
finanțate, la ce folos, dacă acele cărți intră direct în arhivele editurii și poate 20 de 
exemplare la autor? Cine să le citească dacă nu ajung acolo unde trebuie?

Care sunt ingredientele necesare unui autor să acceadă la gloria literară?
Talent, disciplină și muncă, muncă și... muncă!

Sunteți un scriitor valoros, membru al Uniunii Scriitorilor din România dar şi din Ger-
mania. Aveți anumite tabieturi? A scrie este un proces intim precedat de inspirație, de 
gând. Ce limbă folosesc gândurile dvs?
Cât de valoros sunt, nu știu. Dacă am tabieturi? Probabil! A scrie a devenit un obicei, 
o necesitate și o „relaxare obositoare”, dar în tot ceea ce fac încerc să fiu cât se poate 
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de minuțios, ba chiar meticulos. Dacă e o manie? Nu!
Desigur că a scrie este un proces intim, dar nu întotdeauna oglindește starea de spirit 
momentană, nici nu caracterizează neapărat autorul. Totuși biografia este importan-
tă!
Având trei limbi materne gândurile mele se reflectă dependente de situație, în una 
dintre limbile mele native nu și în cele adoptate.

De ce pentru literatura română nu s-a acordat încă premiul Nobel?
Ba, s-ar fi acordat dacă scriitorii nu ar fi fost atât de orgolioși! Au fost, după cum bine 
știți, mai multe propuneri pentru nominalizare, dar unul îi tăia mereu altuia craca... 
Dacă unul este bun atunci vin nouă și-l sapă, la noi în Vest cel puțin, dacă unul este 
bun vin alți nouă și-l sprijină. Chiar și în alte țări din Est este la fel ca în Vest, dau 
doar două exemple: în Ungaria are Imre Kertész premiul Nobel pentru literatură, 
în Polonia Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Isaac Bashevis Singer, Czesław 
Miłosz, Wisława Szymborska premii Nobel pentru literatură... adică? Sunt mai buni, 
scriu mai bine? NU!

Credeți în destinul literar anunțat genetic?
Nu cred în niciun destin literar genetic! Nu cred nici în „românul s-a născut poet”! 
Fiecare țară cu bunele și cu relele ei, fiecare cu istoria ei, iar Europa (cel puțin în cea 
istorică) cu genetica ei caucaziană!

Are literatura română viitor?
Are lumea, Europa, în viitor literatură? Așa și literatura română! Sunt sigur că lite-
ratura va continua ca de la Ghilgameș încoace. S-a scris în piatră, pe pergament și 
hârtie, se scrie pe medii electronice, de ce n-ar avea viitor? Pe ce se scrie nu contează. 
Poate în viitor se va scrie direct pe electrozi cranieni ce vor duce informațiile direct 
în creier! De ce să nu existe un viitor și pentru literatura română?

Care va fi poezia viitorului?
Nu sunt profet! Cu siguranță poezia va merge sub o formă sau alta mai departe. 
Deocamdată observ că poezia experimentală merge doar spre „elevații poetici” și se 
îndepărtează mult prea mult de simplii dar adevărații iubitori de poezie, pe când po-
ezia cu formă clasică dar conținut adaptat timpului e în revenire. Poezia socială cred 
că se va impune în literatură și în conștiința poeților, poezia cu tentă expresionistă 
și metaforică!
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Poeme
Eugen BARZ

*****

Din perspectiva prietenilor,
vecinătatea cu tine
nu poate fi acceptată,
asta ar însemna să nu mai cauți spre cerul care va suporta
omenirea când nu vom mai fi.
Eu însumi aș putea apărea oricând din întuneric
precum soarele sau luna,
ei nu știu că tu nu poți fi asemenea mării
care se lamentează când înfruntă
materii nelichide -
ne vei salva odată cu peștii prefăcuți în tăciune
de freamătul afundării.
Cred că aș putea fi contribuabil obiectiv al cosmosului acesta
chiar dacă vagabondul din mine nu a ajuns
nici măcar o dată la tine cu vagonul de clasa întâi.
Eventuale întrebări mă stânjenesc,
trebuie să gândesc cât de prezent sunt în realitatea ta,
știind că pentru mine totul se sfârșește
acolo unde Atlanticul face eforturi zadarnice să înece orașul.
Știu sigur că numai tu ai putea încăleca vântul morilor din
peninsulă,
eu nu pot nici măcar să-mi întrerup respirația dintre cânturi și psalmi.....

*****
Mereu am ştiut
că degetele dreptei mele
au fost făcute
în zi de sărbătoare,
cu ele fac şi desfac
semne de binecuvântare,
pe care le înmulţesc.
Cu ele înalţ jertfe 
care coboară între voi
împărţind bucurii,
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cu ele ridic potirul
să luaţi veşnicia.
Când le împreunez la rugăciune,
îmbracă nume de sfinţi
ştiuţi şi neştiuţi,
să ne transformăm 
în nuntaşi veşnici
lângă bucatele Martei,
fii ai Mariei
născuţi din speranţă.

*****

Cu razele dimineţii sub gene
dau drumul poeziei
câteva ceasuri
pe zi.
Privesc prin tuburi de nori
cum bea răcoarea din palmele îngerilor
şi o trimit să se uite
dacă hergheliile mele de inimi
au loc
printre furtunile sale.
Astup spațiile dintre ele
cu câte-un vers,
deschid cerul spre alte dimineţi
şi-mi reiau fericit
rutina.

*****
De când aveam mai puțin de un an 
simt sub umărul stâng
o nemaiîntâlnită formă de iubire.
Îmi pune aripi ca foile unei cărți colorate 
gata de zbor,
toate secretele le-a scris acolo. 
Levitez la o jumătate de metru,
dar mă întorce la punctul de plecare 
spre muntele ca o farfurie înaltă
de unde coboară cu zece puncte esențiale sub braț. 
O iau de mână, merită un titlu de glorie în timpurile acestea, 
la trecerea anilor nu vreau să ajung doar eu.
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Viaţa, miraj unic...

Desprinde-mi tălpile de cer,
tot calc pe nori ca un barbar şi nici de stele n-am habar şi nici de lună, nici de sori 
şi du-mă-n câmpul tău de flori, sub talpa-ţi goală să mă-ngropi şi să te simt cum, 
pe sub plopi, slăbeşti un pas şi încă doi şi peste mine te-ncovoi şi mă respiri şi mă 
asculţi, mă iei de mână şi desculţi gustăm din lacrima din vii, licoarea toamnelor 
târzii.
Coboară-mă printre mireni,
să-nvăţ cum doare un apus, când răsăritu-n vise-i dus, să-ţi aflu tainele din sâni şi 
cum tragi aer în plămâni, cum poţi să cânţi, când naşti copii, dureri din alte galaxii, 
cum de ascunzi în trup sleit, fără să te fi tânguit?
Şi lasă-mă să te citesc,
ca pe un psalm laudativ, pe-un portativ în rogvaiv, să-ţi gust poemele de jad, când 
peste mine tot mai cad blesteme dintr-un timp trecut, în care versuri n-am ştiut 
şi nici c-ai exista-n vreun fel, în amfiteatrul paralel, dumnezeiesc iluminat, în care 
viaţa-i un păcat, o vină mult prea greu de dus, când lângă tine-Adamii nu-s.
Sau prinde-ţi tălpile de cer,
te prind în aripi de Icar, dar zborul nu-ţi va fi-n zadar, că-n raiul meu ai tot ce vrei, 
tu, unică între femei; şi Lethe te va învăţa, să uiţi de-mpărăţia ta, de bucurii şi de 
dureri şi de trecut şi de plăceri, de viitor şi de prezent, dar vei fi moartă, evident...

Cum să ştii tu, străine?

Când eu nu ştiu, ce-i în adâncuri violete, cum să mă ştii, străine, tu mai bine?
Orbecâind prin labirinturi desuete, îmi ciopârţeşti din soartă şi destine.
Îmi schimbi culoarea ochilor şi-mi pui pe frunte, mai multe riduri decât timpul 
sapă
Şi cu blesteme-arunci în mine, ca o iudă şi mă împingi cu ură-n a ta groapă.
Şi de aş căuta prin mine-o viaţă-ntreagă, nu m-aş afla cum sunt, c-ascund în mine,
Emoţii, lacrimi, paradoxuri şi mistere şi flori de colţ, castele şi ruine.
Mai explodează câte-un gând, plutind în lavă şi-mi pun tot sufletul, firesc, pe tavă
Şi tu m-acuzi de lamentare abuzivă, ca pe un acuzat de-o faptă gravă.

Poeme
Violetta PETRE
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Când mai zâmbeşte câte un poem sub pană, îţi pregăteşti arcaşii de războaie
Şi ţintuieşti ca o satană sori şi stele, s-arunci în mine cu furtuni şi ploaie.
Că ai şi tunuri şi o bombă nucleară, nu-s decât apanaje de hârtie
Şi n-ai să poţi nicicând, în viaţa ta, străine, să mă ucizi, că eu sunt poezie...

Când eu nu ştiu ce-i în adâncurile mele, cum să ştii tu, străine,
ce-i în stele?

Din ochii tăi, din ochii mei...

Pe gura ta, pe gura mea, sunt flori de tei şi catifea,
din noi picură mierea,
Se scurge într-un paradis din nebunia unui vis,
preludiu la plăcerea,
De-a smulge un sărut din mers, dospit într-un cocon de vers,
tu mie şi eu ţie,
Ca într-un fel de joc de doi, cu poezia între noi-
între noi, ce chimie!
Din ochii tăi, din ochii mei, orice culoare poţi să bei
şi să te scalzi în mare
Şi ţipă verdele-n păduri în ochii mei şi poţi să-mi furi
un semn de întrebare.
Ne înţelegem din priviri, sorbind din nopţile de miri
pe-un pat de jurăminte,
În care te citesc pe viu, tu mă adormi într-un târziu,
ca pe-un copil cuminte.

Pe fruntea ta, ninge-un poem şi sub zăpada ta mă tem
că, oameni de zăpadă
Ne vom topi de-atâta dor şi-n braţele unui decor,
prea alb, nu ne mai rabdă,
Nici iarna ta, nici iarna mea, tu crin regal, eu o lalea
cu ţurţuri de tăcere.
Hai, să fugim în poezii, în primăverile din vii,
în noaptea de-nviere!

Dintr-un miracol să renasc, iubirea ta să o demasc,
să-mi fac din ea maramă,
Să mă zăreşti doar tu prin ea, să o atingi cu mâna ta,
până nu se destramă...
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Ştergarul în care mi-am uitat copilăria

locul din care nu fug niciodată – copilăria

m-am născut în ziua în care albul din cireși plesnea de culoare
cerul lăcrima pe la margini 
 mama se pregătea să învelească sarmale în foi de varză acră
(ultima fiertură dinainte de paște)
câteva gânduri mocneau printre cuvinte...

calul vecinului era dus la plug între hatul lui Mitru din deal
oricum nu avea cine să-l înhame la căruţă
tata plecase la muncă
îl năcăjea plecarea la patru fix dimineaţa pe jos cinci kilometri
uita de mama și de burta ei ţuguiată ca o pâine 
scoasă din cuptorul de după casă făcut de străbunicul
înainte de război...

așa m-a născut mama neajutorată
fără doctor într-un ștergar alb
din cânepa primită de la bunica

m-am simţit bine până am rămas singur...
mama s-a dus să adune câteva ierburi
să le așeze în mănunchi
sub grindă să poarte de
belșug și de noroc...
nu mai are cum să ajungă la cină
de va veni târziu
pe  întuneric
îmi va pune mâna în poală
și-mi va îngriji somnul

Poeme
Teodor DUME



Vâlcea literară48

până dimineaţă
când liniștea spartă
de întâiul cântat al cocoșului
îi va reconstitui chipul
o lumină va ţâșni din răsăritul târziu
separându-i trupul de umbră

și va pleca cu Dumnezeu

tata s-a dus și el...
într-o dimineaţă pe la patru
cu merindea sub braţ
și o fotografie învelită într-un ziar
și nu s-a mai întors...

o fi vrând
să se întâlnească cu mama
la capătul de drum
unde se opresc sufletele...

aș fi vrut să știe și mama
că am mai crescut
și că-i seamăn mult
că o duc bine
și că mi-am cumpărat un cal
ar fi bine să vadă cum îl mângâi și mă joc
lângă lăstarul ieșit din scorbura nucului
sub care bunicul trăgea cu sete 
dintr-o pipă cumpărată de la târgul din 
Dobrești
și cum o aștept
seara
la capătul uliţei
și privesc spre sat
până când văd cerul aplecându-se
să sărute pământul de noapte bună...

sunt singur acum

ștergarul alb
în care 
mi-am uitat copilăria - 
singurul suvenir de la mama
îl port la piept
uneori mă prefac
că o văd
ţinându-mi capul pe genunchi...
cu firul tors din lacrimi
coase cerul de marginile pământului
ca să nu-mi fie frig...

ca un fluture agăţat de noapte
o să colorez cu privirea cele
două imagini între care mă caut...
tată – mamă

noapte bună!

Doamne, de ce nu mai am timp...
acolo unde am vrut să ajung
și nu am ajuns
cineva cotrobăie
sub albastrul decupat
se vede Dumnezeu aplecat peste o carte
zadarnic mă prăbușesc pe genunchi 
și-l rog 
să-mi spună
de ce nu mai am timp
dâra de nisip din trupul meu
atinge pământul

nu-i bai

printre măruntaiele lui
cerul deschide o rugă
pentru ziua
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în care
centrul universului
va trece prin mine

Moarte, tu n-ai nume de Om

mai stai o clipă moarte stai 
nu cer să-mi dai mie nimic 
dacă mi-ai fi dat un semn 
oricât de mic 
îmi pregăteam valiza 
cu toate cele necesare 
un aparat de ras 
un creion o mapă și un plic 
 
mai stai o clipă moarte stai 
nu cer să-mi dai mie nimic 
mai zăbovește jos 
sub deal un pic 
să sting lumina apa 
gazul și să las o cheie 
ori nu știai că am 
o mamă și un copil mai mic 
 
mai stai o clipă moarte stai 
nu cer să-mi dai mie nimic 
în mine totu-i negru 
vai poate doar e un protest 
ca și când 
ar fi fost să fie 
un anotimp în care 
aș fi putut să plec 
 
mai stai o clipă moarte stai 
nu cer să-mi dai mie nimic 
ci îngăduie-mi o rugăminte 
să-ți mai zic 
de sub tălpi durerea urcă iute ca un scai 
și sunt gol-goluț că n-am putut 

să-mbrac nimic 
așa sunt Om dar nu cu suflet mic 
te rog mai lasă-mă un pic 
să strâng trecutul și viața între dinți 
că nu-i nimic mai scump decât iertarea 
zic 
 
mai stai o clipă moarte stai 
nu cer să-mi dai mie nimic 
ți-am spus răgaz să-mi dai 
să mai zăbovești la poartă un pic 
cât copilu-mi face semn 
cu mâna 
că doar știai 
că-i bolnav și trist 
și-i cel mai mic 
 
la urmă-apoi de vrei să-mi dai 
un semn 
aprinde lumânarea neagră din pridvor 
știu că te grăbești 
și-i musai 
să revin la ceea ce am fost 
poate un nimic 
dar stai 
mai am un Dumnezeu de nu știai 
și o mamă care a lăcrimat destul 
și-i rog acum când trupul meu 
nu-i mai în stare de nimic 
să-mi aprindă o lumânare 
acolo sub pământ 
 
noa haide moarte hai 
te întreb cât încă mai sunt viu 
cu ce-am greșit de vii pândind 
și totuși dacă vii 
adu-mi și tu ceva să-mi placă 
nici flori nici lumânări ca la mormânt 
ci o noapte de împăcare cu tot ceea 
ce am fost și încă sunt



Vâlcea literară50

noa haide moarte hai

pășește-ncet de poți
injectează-mi în vene noaptea
fie și în somn
doar atât cât eu către Dumnezeu mă-ndrept
apoi să taci
că n-ai nume de Om

apoi să taci
apoi să taci
să taci...



Vâlcea literară 51

Poeme
Aura POPA

Vin

Din ne-nsemnata stirpe a furnicii,
tot timpul car ceva, aduc sau duc.
Ca pe-orice individ, (din ăștia micii)
probabil mă visează vreun papuc

dar până la strivire-mi văd de treabă,
de mușuroi, de pui, de mimetism,
de gândurile-mi simple și... de grabă,
de doza-mi (în exces?!) de optimism.

Visez la aripi și la zbor de-o vreme!
M-adaug, mă împart și-apoi mă scad
din cearcănele lunii, din devreme
ca prin hăţișul șansei să-mi fac vad

de stăruinţă, să-mi aduc povestea
din largul nerostirii la liman
ca toate încercările acestea
ce m-au călit să nu fi fost în van.

Vin dintr-o stirpe cu accente clare
și pe strădanie și pe contemplare... 

Tu

Fii visătorul care îndrăznește
să își urmeze visele oriunde,
să-nlăture tot ce-l încetinește
s-ajungă-acolo, pe-ale clipei unde.

Fii visătorul care nu 
amână
un drum, un pas, o sete, o uimire
cu mâna-i să se prindă de-altă mână    
pentru-acel strop mărunt de fericire.

Fii visătorul care nu renunță
chiar dacă zborul lui nu a rodit
să mai sădească-n lutu-i o sămânță
și de la cap s-o ia la nesfârșit...

Fără niciun efort

Rămâne pe retina amintirii
întipărit cel mai frumos amurg,
cea mai abruptă pantă a uimirii,
cea mai umbrită mantie de burg,

cea mai duioasă, caldă mângâiere,
cel mai înflăcărat și-aprins sărut,
cea mai visată oază de tăcere,
cuvântul spin și rug cel mai durut...    

Rămân întipărite zeci de noduri
de îndârjire, zeci de-alunecări
pe gheața închistării, zeci de poduri
peste absurdul vieții, zeci de stări,

tot ceea ce a pus accente  grave
sau ascuțite, tot ce ne-a marcat
povestea, ale gândului ostroave
în care vânt și stele am vânat... 
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Poeme
Alina NEAGOE

13 pricini pentru care Ea îl iubea pe El
1.Pentru că El era o picătură de lume, 
O lume gălăgioasă, vie, enervant de colorată, netemătoare, atotștiutoare, reversibilă, 
Jovială, născătoare de surâsuri prostești, făcătoare de drumuri solide și case cu 
temelii din beton, 
Îndrăgostiții ce-și privesc, râzând zgomotos, hainele distruse de ploaie, 
O lume cu stropi de vin roșu pe cămăși albe, caligrafie proastă, pantofi neasortați 
cu poșeta,
Speranțe deșarte, unghiuri mult prea obtuze, strigăte asurzitoare, 
Taxiuri gonind cu plimbăreții nehotărâți între sacru și profan, 
Fanfare ce cântă la nunți și înmormăntări cu aceeași pasiune....
Pentru că El era o picătură ce trezise trupul Ei mineral de Giocondă.

2.Pentru că doar El o găsea pe Ea veșnic minunată, 
Desăvârșită în naivitatea ei salvatoare, ce l-ar fi molipsit chiar și pe Schopenhauer, 
Singura muceniță încălțată în pantofi pretențioși ce-și dădea, de pomană, propria 
viață sărăciților, ca și cum ar fi împărțit o pâine feliată, 
Singura zână oarbă, de-a dreptul oarbă, dar nu sufletește, autoare de coregrafii 
Într-o lume ce trăia analizându-și bocancii de dans sub microscop.

3.Pentru că doar Ea, fata de împărat cu cobiliță, reușea, 
Nimeni nu știe cum, (era taină), 
Să-i servească aceeași searbădă și sărăcăcioasă mâncare, din căușul lunii, 
Iar după cină, când lumea fugea să nu piardă începutul serialului „Trăiește-ți viața, 
că doar una ai”, 
Cărau resturi de stele să fixeze piciorul șubred al Tronului Lui Dumnezeu, 
Din care oamenii furaseră câte o așchie, 
Care pentru reușită la examene sau procese, 
Care pentru leac, noroc, ferire de accidente, 
Care pentru dezlegare de blesteme, 
Care să-și pună proptă la canapea.
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4.Pentru că Ea nu putea ascunde nimic și nu putea păstra nimic pentru sine, 
Nici în mână, nici în ochi, nici în suflet, 
Era un fel de Fată cu un cercel de perlă, doar că, în locul perlei lui Vermeer, 
Purta, ca pe-o podoabă, un nod în părul ei cuminte, 
Un nod malign, prăpăstios, în care stăteau încurcate trecutul, prezentul, viitorul și 
o dragoste, toate fără manual de instrucțiuni, fără bibliografie și sumar.

5.Pentru că El, ultimul vorbitor de esperanto și singurul interlocutor mut, 
Înțelegea nuștiuce-ul frenetic al lumii ei, papucii cu buline roz, ce-și coborau 
stăpâna, în fiecare dimineață, de pe spatele cometei cu lapte și miere, pe pământ, 
Piciorul ei drept, diafan și vociferând antagonic, precum un manifest dadaist la 
primul fior al deșteptării din abis, 
Cămașa ei de noapte, tămâiată cu un soi de adorație mistică de strigoii nopților de 
vară, ce îi apărau existența eremitică,
Mâna ei dreaptă, ce nu ațipea niciodată, repetând cântece de leagăn pentru 
spectacolul vieții ( “nani, nani, copil cu o singură umbră”), 
Gura ei, în care sângele alerga în șiroaie amețitoare pe bidivii de foc, scuturându-și 
coamele în tremurul buzei.

6.Pentru că, la prima sindrofie la care o dusese El, 
Ea găsise de cuviință să cânte “Gorjule, iubitul meu”, 
Lăsând complicata audiență contrariată și neștiind cărui curent muzical să asocieze 
cântecul 
Ce țâșnea în valuri amețitoare, nu doar din gura ei, ci din sufletul ei, 
Ca o mărturie a unor vremuri și locuri iubite și pe care nici chiar ea înseși nu știa 
cum ajunsese să le iubească, 
Iar, într-o clipă, toți admiratorii declarați ai lui Schubert dăduseră, cu stupoare, o 
serenadă pe doina Mariei Lătărețu.

7.Pentru că El lupta pentru dezvăluirea divinului 
Și nu se plângea că viața îl trăsese sistematic pe sfoară, 
Mai întâi cu un răsărit, apoi cu un destin, mai apoi cu un apus, 
Astfel că, în timp ce se târa soldățește către Lumină, cu ochii închiși, în vașnicul 
cântat al cocoșilor roșii, 
Nu încetase niciodată să creadă și să vadă.
8.Pentru că El visa să țină, de la prima și până la ultima respirație, 
Cadența dansului cu chemările culmilor, 
Tentația prăpăstiilor, senzația valurilor, 
Numărătoarea bătăilor tâmplelor Ei credincioase, din care, fierbând și dogorind, 
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Dădea să iasă năvalnic afară sângele tânăr, ca dintr-un vulcan încă adormit; 
Și-ar fi topit forma în sângele ei tânăr, 
Și-ar fi cadențat dansul în murmurul picăturilor rotunde și purpurii, într-un 
clocotiș de viață veche și nouă, din fumul căruia, mâine, și-ar fi aprins țigara 
tânărul căpitan al navei, abia scăpată din naufragiu, exclamând către cer: 
Doamne, azi m-am născut pentru a doua oară!
9.Pentru că, oricât de mare ar fi fost Pământul, 
Oricâte grădini și palate ar fi construit, 
Totul ar fi fost pustiu și inutil fără Ea, 
Călătoria ar fi necesitat un bilet înapoi, în camera mare și întunecată, de unde ar fi 
hulit urmele sonore ale pașilor trecătorilor naivi, 
În timp ce și-ar fi consumat, în tihnă, lumea ieftină, strălucind ieftin de pe fundul 
paharului murdar.
10.Pentru că sunt strigăte mai sfâșietoare decât tăcerea și tăceri mai schinjuitoare 
decât strigătul, în care, cu o încăpățânare ereditară, sufletul se zbate să rămână 
ancorat doar cu alinarea Ei...
11.Pentru că, pe vremea când Ea nu îl avea pe El, 
Iubea cu religiozitate lumea, dar nu o vedea și nici nu o înțelegea, 
Neștiind că doarme un somn al mâhnirii, iar acum, pentru întâia dată, 
Se trezise plină de bucurie, de-odată cu visele Ei, 
Vedea râurile, copacii, pietrele albe, 
Iar norii, norii nu mai prevesteau decât ploi senine de când iubea.
12.Pentru că o iubea.
13.Pentru că îl iubea
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Poeme
Dan ȘALAPA

AŞ VREA SĂ TREC

Aş vrea să trec, 
oriunde, dar să trec, 
sunt ziduri jur-împrejur, 
şi bălţi, şi crovuri, sunt, 
aş vrea să trec de tot şi toate, 
să-mi crească, Doamne, 
aripile acelea, odată, 
mi le-ai promis, 
le simt, 
sunt gata să mi le frâng 
la primul zbor, 
dar, dă-mi-le, odată...

Aş vrea să trec,  
ziduri să sparg, 
albii de râuri seci 
să prea-inund  
sub paşii-mi grei, 
împleticiţi, 
să urc spre culmea  
răsărită-n zarea 
fără orizont, 
subînţeles, oh, ştiu, 
şi ştiţi şi voi, 
nu-i culme fără orizont, 
dar eu, eu, vă întreb, 
de ce nu-l văd 
ci doar îl presupun?

Aş vrea să trec cu totul,  
chiar de-ar fi să uit 
că aripa e doar pretext, 
aş vrea să trec 
chiar de-ar fi să mai trăiesc 
o viaţă fără sens, 
numai, mă lasă, 
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Doamne, să trec 
de zidul fără glas, 
din cărămizi de ceaţă...
Ce ghinion ai, 
Doamne, tu cu mine, 
să vrei şi tu 
o clipă efemeră de odihnă, 
iar eu să-ţi zdrenţui  
siesta intermediară  
cu absoluta mea fantasmă...

EVEREST NEWS
Ne vom urca într-o bună zi
Pe Everest, crede-mă,
Aşa cu tălpile goale, iar Everestul se va înclina 
Să ne sărute tălpile acelea, udate de roua stâncilor,
Îngheţate de zăpada genunilor,
Vom scrie pe fruntea muntelui
O nouă religie,
Chiar de ne vor huli toţi tibetanii,
Shaolinii şi hinduşii, 
Induşi sau neinduşi în eroare,
Vom deveni noi un nou Everest,
Mai înalt, dar mai cald,
Mai abrupt, dar mai calm,
Mai rece, dar mai ademenitor,
Nişte braţe imense vom deveni,
Învăluitoare, senine, suave,
Pe noi, vor urca toţi drumeţii,
Toţi dezorientaţii,
Toţi rătăciţii, toţi sinucigaşii,
Toţi dezmoşteniţii, evadaţii din realitate,
Din irealitate, din propriile biografii
Sau din trădările vieţii,
Şi vor găsi acolo castele şi pâine,
Mirese şi zaharicale,
Giuvaeruri, vor găsi, corali şi zâmbete,
Şi vor găsi alte everesturi
Pe care să le escaladeze, dimineaţa,
După micul dejun,
Sau seara, după jurnalul de ştiri,
Şi vor vrea să suie din nou, şi din nou,
Mai sus, tot mai sus,
Împotriva acestei alunecări 
În haosul dintre fantele luminii... 
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Poeme
Osman BOZKURT

ŢI-AU MAI RĂMAS NUCI DE ADUNAT
                               I
Aproape și departe de tine cât răstimpul dintre viaţă și moarte
Peste podul de trandafiri dintre noi cade o ploaie ca de gheaţă…
Acesta-i firul subţire al potecii poate…
                                      …
În grădina ta, floarea miresei plângătoare-credeai că primăvara-i la fereastră
Ceva-n mine se răsucea la orice amăgeală de Februarie-nici primăvară, nici vară
Acel îngheţ venea dinafara anotimpurilor…
                                      …
Moartea-i un surâs cât să nu te sperii-pe buzele leșului încă
Precum niște copii ce și-au pierdut cuibul ne-nvârtim la căpătâi…
Ne-ngheaţă mâinile, suntem păgubiţi de inima ei
                                     …
Oare așa vine moartea, tiptil-tiptil, oare omul vede pe dos adevărul!
După ce păzitorul și-a pierdut inima-ce diferenţă e dacă-i așa sau altfel
Amărăciunea stăruie-n gâtlejul meu…
                                      …
Înaine de-a pleca n-ai pomenit nici de nucile tale
                                   Nici de satul tău
                                   „să nu le fiu povară copiilor”, zicând
                                   Te-ai străduit să nu-ţi simţim sfârșitul
                                               II
Zilele, orele, timpul, totu-i crâmpei, frântură, frântură
Întinde-ţi mâinile pentru ultima oară-să ţi le sărut, mamă
                                                     …
Tăcut-au potăile străzii, pisicile au dispărut în ploaie
Captive-n ploaie sunt frunzele, tu ești trăinicia fără de sfârșit a morţii…
                                                     …
N-au trecut decât două zile/încă ești în braţele noastre
N-am putut să număr zilele/între noi sunt ani, veacuri parcă
                                                    …
Cât de multe lucruri iubeai nu pot spune, căci știam prea bine
Despărţind în două ziua de vineri, acest cortegiu ostenit poartă mâinile-ţi îndărjite
                                                      …
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Înainte de-a pleca n-ai pomenit de nucile tale
                                Nici de satul tău
                               „să nu le fiu povară copiilor”, zicând
                                Te-ai străduit să nu-ţi simţim sfârșitul.

PARCĂ-MI VĂD AMINTIRILE

Oriunde m-aș uita
Îmi văd amintirile
Ulucă din lemn în cerdacul casei cu două caturi
Prin acea ulucă trecut-am precum apa ce curge
Nădușind, parcă îmi văd amintirile

Deasupra pirostriei plutește iz de tutun
Vătraiul păstrează urma degetelor tatălui meu
În vatra fără foc și fără fum
Așteptând ca cineva să-l bage-n seamă   

TREC  PANZERE
Trec panzere cu uruit asurzitor                 
Morţii sunt întinși de-a lungul caldarâmului
Unul e cu umărul drept pe jos, mâna stângă în apărare
E-atât de inocent, neputincios, nu se teme de panzere

Pe caldarâm se-nmulţesc leșurile, fiecare cu umbra sa
Li s-au amestecat picioarele fără încălţări
Cu cât soarele părăsește orașul, cu-atât umbrele dispar
În orașul fără oameni, leșuri precum portrete schiţate cu sânge
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Poeme
Ramona MÜLLER

circumstanțial de timp 

la ora 12 trecute fără vreun fix anume
complementele caută circumstanțe 
mai mult decât atenuate
de mod
ca și cum 
de/loc 
liniștea nu ar mai vrea
să strige

și nu pentru că realitatea e malformată
ci doar pentru că 
cele patru anotimpuri 
scriu o jumătate de cratimă
în altă emisferă
pentru beduinii cu umerii îndoiți 
între dune și cocoașele plămânului abdicat

e altcineva în moartea copilăriei
adultul
care-și construiește umbra 
dincolo de zid

nu te speria
dezordinea metaforelor 
există în toate cărămizile 
și în fiecare celulă stem

o tușă extraterestră acordă
înțelesurile pământești

la minutul 5 visele se trezesc în cămașă de noapte
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domicilii impersonale

un copil se uită înapoi
privirea lui emigrează peste domiciliile ferestrei
își ridică gulerul apretat de singurătăți
spre destinația letală
din arborele genealogic

nici turnul Londrei nu poate îngropa 
orele peste păsări
nici gravitația nu poate închiria
spații pentru un alt adaggio
la Paris

să fii părinte sub acoperire 
în caz de cutremur
existențial 
când doar un cod de bare 
înlocuiește certificatul de naștere

copilul din mine caută scuze
să dezbrace curcubeul
dar bandaje mutilate 
astupă gura ecoului infantil
umbrele de frig legate 
de bordura venelor
interzic fluorescența

avem latitudini suficiente pentru fiecare august
și pentru fiecare strigăt despicat de monolog
dintr-un pântece onomatopeic
răsare Arcul de Triumf
din coasa Apusenilor

trăiește, tu, omule
fără frică
anotimpul personal
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Poeme
Dan MITRACHE

Halouri

Atunci când luminile se sting,
pulsul provoacă timpul
ridicându-i mingea la fileu
pentru o nouă zi.
La galerie,
speranţe aprind licurici, 
îi învaţă să zboare
prin lumea mare.
Irişi cu pupile mărite 
îşi caută cheia dimineţilor
în oceanul de căldură,
senzori tactili rezonează 
în explozii tăcute,
ori declamate exponenţial.
Atunci când luminile se sting,
inimi împrumută valori binare
pentru relaxare,
sau preschimbare
fără zecimale.
Şi atunci,
halouri interacţionează,
tandre volte
în spectaculosul dans al vieţii.

Combustie spontană

mai ştii ziua aceea
inevitabila zbatere de pleoape
după duelul artezian din priviri
atunci am încetat să respir

temător a nu risipi 
aerul
care-ţi curgea atât de frumos pe sâni
amândoi eram în criză de unghii
aruncându-le bezmetic peste noi
rubinul îşi picta poemul
pe trupurile noastre
albastre
zâmbetul tău
plajă fierbinte
pentru o inimă sinucigaşă
o fărâmă de timp
în combustie spontană

Avatar

M-a cuprins poezia ochilor tăi,
fulminantă apariţie,
contratimp în armonii 
ce tocmai rezonau
în spaţii dedicate…

În călimara sufletului
îmi picur o lacrimă.
O voi ascunde
în piatra filozofală,
din cerneala incoloră 
a vorbelor nerostite.

Voi fura o clipă din mine,
cea mai fierbinte,
compensaţie pentru adâncul 
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de sub untdelemnul cotidian,
prima din avatarul
ce tocmai se întâmplă!

Conjuncţie 

ne-am duelat
repetat
ne ucideam narcisismul
cu pasiunea florilor de câmp
atunci când sărută cerul
acum
în armistiţiu
albastrul îşi înverzeşte ziua
infraroşul se insinuează în ultraviolet
în epicentru
căldura îşi conservă performanţa
primei îmbrăţişări
primim anul nou
pregătiţi pentru încă unul
şi următorul
şi următorul
atâta cât anii
vor curge în noi
vânturi
soare
ploi
apoi
ne vom lipi de ani
prin constelaţii
spre alte destinaţii
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Poeme
Marian VIȘESCU

PSEUDOSIMETRIE

Azi ninge pentru prima dată 
simetric. 
Păpușile de ceară își scutură 
rochițele în lumina vitrinelor, 
într-un dans angelic, 
iar Dumnezeu zâmbește după 
fiecare fulg cernut. 
Îți scriu în cuvintele mele rebele 
cu inima-os fixată-n suflet 
una dintre scrisori. 
Mă las topit în toți nămeții, 
ca să îți arăt de câte ori mi-ai lipsit. 
Oamenii încep să fie nămeți mai mari, 
se plimbă unii pe lângă alții 
la fel de reci și de retrași 
în iarna lor.

AJUN RITUALIC
Alergăm ziua cu fluturi, 
pun cafea în așternuturi 
și din cești sorbim pereți, 
iar din cer ninge scaieți. 
Din pământ crește zăpadă 
și îngheață până-n stradă, 
iar în casă pe-un perete, 
priponit pe un burete, 
un tablou cu patru bouri. 
Este șef la bibelouri 
Elefantul din vitrină*; 
dă șah-mat la balerină. 

Ia-mă, mamă, de mă scaldă, 
în copaie cu lumină, 
să m-adormi, că sunt cuminte, 
într-un leagăn de cuvinte. 

Fă-mă iarnă peste 
lună 
și să-mi uzi la rădăcină 
gerul îndulcit cu soare, 
despărțirea care doare, 
iar sub cap să-mi pui ca pernă 
un nămete de lucernă. 

Dragostea ne-a dat de veste. 
Astă seară, cum îți este? 
O să-ți bată-n ușă, oare, 
Moșul, ca să-ți dea o floare?

BIZANȚ!
O casă albă cu dale de fier... 
Țipă în noapte strigoi și mister, 
ferestre căscate către nimic 
femei tăinuiesc, bocind în cuțit. 
O curte pavată cu piatra pustie 
și-ascunde pleoapa și nimeni nu știe, 
că ritmic sub ea plânge și zace 
o lume pierdută, 
zidită-n sicrie!

DOR...

Mă arde depărtarea și ultimul sărut, 
pierdut printre albul cearșeafului mut,
șoapte ce încă îmi umblă prin minte, 
unicorni în herghelii imense, 
topindu-se-n apusuri create de noi.
Mi-e dor să te ating,
să-ți simt în palme sânul fierbinte
și, amețit, să aud printre suspine
iubirea ce iese șuvoi.
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Poeme
Corina DAȘOVEANU

*****

poveste de albastră 
 
te ameninț de dragoste. 
îți vin a sărut 
peste instinctul de dimineață 
ca o surpriză improvizată. 
 
(sunt un răspuns fericit. 
da, ar fi cazul să mă întrebi.) 
 
în cel mai curând plural 
ne ascundem în spatele unei uși greșite  
și râdem de diminutivele altora,  
ne jucăm de-a pălării nebune 
și căutăm un pian enorm  
să ne încapă pe cuvintele lui în frac 
patru ceva-uri ca patru zâmbete cu degete. 
 
îmbracă-ți telefonul de-o plimbare prin parc, 
continuă să stea pe bancă lângă al meu 
și privesc pixelate cum luăm amendă după amendă  
pentru că aruncăm lingvistica pe jos 
și ne strivim ca două fire de iarbă  
sub greutatea asta neînchipuită a dragostei. 
 
apoi facem poeme ușoare, 
nu înțelegem încă dacă sunt gânduri de păsări 
sau pur și simplu umbrele de aer, 
ușorul are coloane sonore complexe, 
uite,  
ne înalță deja pe vârfuri de gală. 
 
spre seară 
închiriem biciclete aproape veșnice, 
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apoi te las să îmi umbli prin piept 
să te auzi. 
 
**** 
 
nu sunt întreagă la trup, am rupt vorbirea  
ca pe o pâine, ies aburi pe care îi vând. 
în stânga casei  
am o planetă care mă latră de foame,  
îi mușc foamea de gât, taci,  
respiră ce cade pe jos din pâinea asta. 
 
plec din trupul ăsta în somn,  
cred că neputința muțeniei visează  
galilei verzi pe pereți, 
mă trădez cu mine însămi,  
mă părăsesc  
(așa cum se termină până la urmă cuvântul) 
pe o scară de la zero la 4, 
între etaje încep să crească vorbe la geam. 
 
mi-e foame, încep să latru, să adulmec,  
îmi cumpăr aburii, 
sunt o planetă fără gură,  
mănânc pe dinăuntru,  
mi-e foame de creier. 
 
undeva,  
un deget îmi face semn  
că s-a făcut noapte  
în sfârșit  
în inima câinelui. 
răsare o lună cât un somn. 
 
**** 
 
tu ai văzut vreodată  
cum trage să nască o sămânță?  
 
nu există  
arbori-femeie, 
arbori-bărbat, 
grâu-bărbat și grâu-femeie,  
nici măcar o algă nu e  
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bărbat sau femeie. 
 
din sămânță întotdeauna  
sentimentul de bărbat  
crește împreună  
cu sentimentul de femeie, 
de aceea  
a fi vegetal 
este o dragoste absolută. 
 
**** 
nu vreau să vorbesc cu mine,  
deși am întrebări care râcăie și miorlăie la ușă.  
obișnuită să mint, nu m-aș crede.  
 
plus că se tot plimbă cu mâinile la spate o nedumerire  
prin materia mea neagră,  
care la un moment dat s-a dorit cenușie când era albă:  
de ce mereul altei imagini doare al dracului  
și-mi trage una peste gură  
de-mi înghit toată limba (și literatura de plâns)?  
 
și asta e doar o nedumerire,  
de întrebări mi-e groază ca de pisici.  
 
știu că nu tac într-un mod ideal,  
nu simt într-o formă perfectă,  
nu semăn cu niciun înger 
pentru că undeva în pumnul meu mic  
clocesc anual câteva ouă de gânduri 
din care ies niște animale pocite  
și le hrănesc cu rachiu marsupial de sfântă idioțenie.  
 
(firește,  
nu vreau să vorbesc cu mine,  
mint și sunt proastă).  
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Necesitatea justificării spirituale  
a evoluției istorice în opera  
lui Dumitru Drăghicescu

Mihai CĂLUGĂRIȚOIU

 Apărută în 1929, în limba franceză, tradusă de George 
Anca și publicată, în limba română, sub îngrijirea lui Virgiliu Constantinescu-Gali-
ceni, „Noua Cetate a lui Dumnezeu”, partea I, „Calea”, („Adevărul” și „Viața”-celelalte 
două) „sau cum justifică filosofia istoriei Societatea Națiunilor şi ideologia sa: Neo-Creş-
tinismul”, lucrarea ne împărtășește concepția filosofului, sociologului și omului po-
litic Dumitru Drăghicescu privind evoluția societății omenești, interdependența 
actelor și faptelor materiale ale omenirii cu spiritualitatea și creativitatea sa.
 Adept al determinismului, concepție filosofică potrivit căreia geneza și desfă-
șurarea fenomenelor și proceselor care au loc în natură și societate, în viața materială 
și spirituală a oamenilor, sunt ordonate cauzal, se supun necesității, nu întâmplării 
ori arbitrariului, folosește, în discursul său filosofic, perechile de termeni unitate-di-
soluție, național-universal, unitar-suveran, unic-repetabil etc.
 Acțiunile materiale ale omenirii determină, necesită schimbarea men-
talităților și nevoia argumentării și justificării lor, apariția și existența, coexistența 
obiectivului cu subiectivul, a realului cu dezirabilul, cu idealul, care nu se poate 
realiza decât printr-o adaptare a creștinismului, prin neo-creștinism.
 Înspirat de lucrarea Fericitului Augustin „De Civitas Dei”, cu cele două părți: 
Civitas Dei sau Civitas Caelestis, cetatea celor buni și virtuoși, și Civitas terrana ori ci-
vitas diaboli, a celor răi și păcătoși, Dumitru Drăghicescu vede în Societatea (Liga) 
Națiunilor noua cetate a lui Dumnezeu.
 Condiții istorice asemănătoare au dus la concepții și idealuri asemănătoare. 
 Alaric cu vizigoții săi au cucerit și demolat Roma în anul 410, apoi, în anul 
430, vandalii au cucerit, prădat și incendiat orașul Hippo-Regius, unde era episcop 
chiar Fericitul Augustin. Obosită de atâta sânge și lacrimi, omenirea, prin inspirația 
divină a Fericitului Augustin, a creat o cetate imaginară în care să domnească pacea, 
dreptatea, adevărul și iubirea, care nu sunt altceva decât esența religiei creștine.
 Sfârșitul Primului Război Mondial și Tratatul de la Trianon au făcut necesară 
o nouă gândire politică și la 10 ianuarie 1920 se înființează Liga Națiunilor, Societa-
tea Națiunilor, cu sediul la Geneva, România fiind stat fondator. 
 Scopul fundamental al societății a fost preîntâmpinarea unui alt conflict de 
asemenea anvergură. Instituția diplomatică trebuia susținută și întărită de puterea 
morală a credinței creștine care să stea la baza unei societăți a păcii și a „bunei stări”. 
Această moralitate, bazată pe dreapta credință, este expusă de Dumitru Drăghicescu 
în „Noua Cetate a lui Dumnezeu”.
 „În absența unei moralități noi, inspirată de o religie nouă, popoarele civili-
zate sunt candidate sigure la sinucidere. Dacă moralitatea actuală persistă încă doar 
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un secol, este inevitabil... ca toată lumea să piară.”
 Așa cum știm, optimismul lui Dumitru Drăghicescu va fi călcat în picioare 
în mai puțin de două decenii, în Al Doilea Război Mondial.
 Pentru argumentarea concepției sale, Dumitru Drăghicescu face o analiză 
profundă a istoriei, probând, încă o dată, erudiția și acribia. 
 În analiza sa, pune față în față două lumi, pe care le despart aproape două 
milenii, care se aseamănă și se deosebesc în același timp, în care repetabilitatea feno-
menelor istorice vine cu particularitățile ei și elemente de noutate, strâns legate de 
manifestările spirituale ce le însoțesc ori le determină. 
 Concilierea dintre știință și religie trebuie să dea o religie nouă și pentru a 
vedea cum „trebuie să căutăm în istorie situații analoge”.
 În Grecia antică, Cetatea a reprezentat „forma socială tipică” de manifestare 
a unei lumi. Liniștea relativă a Cetății a făcut să se dezvolte științele, filosofia, artele. 
Ideea constituirii unei federații de cetăți s-a realizat de mai multe ori, fără însă a reuși 
să creeze o formă mai largă de viață istorică și Cetatea a intrat într-un declin care 
a coincis cu regatele elenistice. Aceste regate n-au durat decât un secol deoarece au 
căzut sub dominația Imperiului Roman.
 Regatele elenistice au îmbinat civilizația grecească cu cea a Orientului, cu-
noscută sub numele de civilizație elenistică.
 Civilizația greacă a conceput democrația și universalul prin cosmopolis, ideea 
de egalitate a oamenilor, fără distincție de naționalitate.
 Între viața politică, morală, socială și intelectuală a Greciei antice și cea a 
popoarelor Europei moderne este imposibil să nu se observe o anume analogie. Dacă 
în Grecia antică actorii erau cetățile, în epoca modernă actorii sunt Statele.
 „Cu Roma, viața istorică a reeditat aproape același ciclu, dar în proporții 
infinit mai vaste și pe o scenă ce se întinde aproape până la limita lumii cunoscute 
atunci.
 Grecii dăduseră lumii arta și filosofia. Romanii i-au adus, cu dreptul și creș-
tinismul, organizarea socială și administrativă.”
 Și în Italia, triburile stabilizate s-au organizat sub forma unor cetăți, cea mai 
reușită fiind Roma care își va manifesta, destul de repede tendința sa spre universali-
tate și expansiune, confederația cetăților în Italia făcându-se prin fier și sânge.
 Cuceririle romane au adus, pe lângă bogății, și noi moravuri, practici și cre-
dințe, mai ales grecești și asiatice, care au dus la „relaxare a moravurilor”.
 Politeismul ar fi avut mari șanse să destrame imperiul. Salvarea a venit de la 
creștinism care este „monoteismul sub o formă adaptată civilizației greco-romane.” 
„Credințele și practicile religioase sunt la fel de tranzitorii precum legile, moravurile 
și formele politice.”(p.237)
 „Triumful creștinismului n-a fost nici complet, nici atât de facil... Succesul 
doctrinei creștine a fost plătit prin mii de victime, prin torturi și suferințe. Cu toate 
acestea noua religie era cerută de condițiile sociale ale imperiului. Cauza trebuie 
căutată în necesitatea urgentă și profundă a unei transformări morale a vieții imperi-
lui.”(p.289-290)
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 „Până să se înțeleagă că aceasta era religia care convenea imperiului, vor trece 
mai mult de două secole”.
 Doctrina creștină poate fi considerată esența Imperiului Roman. Ea răspun-
de exigențelor conștiinței umane a acestui timp. Prin ideea de Dumnezeu Tatăl, 
dumnezeu unic, oamenii sunt fii ai aceluiași Dumnezeu, pentru că sunt toți cetățenii 
aceluiași imperiu.
 Un alt merit al creștinismului este credința în înviere, într-o viață viitoare, de 
dincolo. De asemenea, a adus perspectiva judecății din urmă, a realizării justiției ab-
solute. Tot așa, răului și păcatului originar îi contrapune mântuirea, prin moartea lui 
Isus pe cruce; setea de libertate și egalitatea este astâmpărată de fraternitatea creștină; 
dezgustului față de viața depravată îi contrapune viața simplă și sobră; în sfârșit, în 
schimbul aroganței, egoismului și setei de dominație, creștinismul le dă blândețea și 
umilitatea fondatorului său.
 Dumitru Drăghicescu nu este de acord cu cei ce susțin că decăderea Im-
periului Roman a fost determinată de creștinism. „Indiferența politică, abstinența 
cetățenilor în fața afacerilor de stat și refuzul lor de a lua parte la administrație și la 
funcțiile publice” sunt cauzele care au dus la prăbușirea imperiului.
 „Ce s-ar putea reproșa creștinismului este faptul de a nu fi convertit barbarii. 
Dar este exact ce a făcut, chiar înainte ca ei să fi cucerit Roma”. Alaric era creștin 
arian și i-a cruțat pe cei refugiați în bisericile creștine.
 „După căderea Imperiului Roman, fructele civilizației greco-romane, capo-
doperele artei, literaturii și filosofiei au fost conservate prin grija Bisericii.”
 Creștinismul Evului Mediu prelungește creștinismul roman și, prin inter-
mediul său, moștenirea culturală a civilizației greco-romane a putut fi trecută lumii 
moderne.
 Filosoful Dumitru Drăghicescu surprinde o analogie profundă între faptele 
istorice din Antichitate și cele din epoca modernă, ale timpului nostru cu sfârșitul re-
publicii romane. „În timpurile moderne precum în Antichitate, în timp ce se observă 
o mișcare globală de unificare istorico-socială convergând spre Societatea Națiunilor, 
se constată totodată un proces de disoluție a tuturor formelor sociale, clase, instituții, 
monarhii, parlamente, legi, tradiții, credițe, arte și sisteme filosofice.
 „Umanitatea a început prin a se constitui în cetăți; odată consolidate, cetățile 
au tendința de a se agresa, fie practic, fie violent, prin comerț sau prin războaie. Agre-
gatele tind să se constituie în regate sau imperii, și imperiile în națiuni, când aceste 
regate sau imperii sunt de o întindere mijlocie. Imperiul Roman tindea să devină 
o națiune când barbarii l-au distrus... Imperiile și regatele de mai mică extensiune 
sunt, în timpurile moderne, constituite în națiuni. Și, în zilele noastre, națiunile sunt 
exact echivalentul cetății antice.”(p.235)
 În locul ideii de imperiu universal al Romei a apărut ideea de Societate a Na-
țiunilor, „care este un echivalent aproximativ”. Cealaltă formă de universalism este 
religia creștină. Cele două instituții universaliste au evoluat paralel.
  În primele secole ale Evului Mediu întâlnim două tendințe opuse: una cen-
tralizatoare, în care micile unități tind să fie înglobate în forme sociale mai largi, în 
provincii mai mici sau mai mari, și cealaltă tendință prin care unitățile locale tindeau 
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să se închidă în ele însele, rămânând independente. Cele două tendințe vor da naște-
re: una feudalismului, cealaltă cofederațiilor (lombardă și hanseatică).
 Feudalismul va duce la monarhie, ca ecou al imperiului roman. Când această 
idee se va întâlni și concilia cu universalismul Bisericii, Monarhia va atinge apogeul.
 Evului Mediu i-a urmat Renașterea și, de această dată, renașterea spirituală a 
fost cea care a revigorat viața social-istorică.
 Din războaiele „confuze și neîncetate ale Evului Mediu”... ieșiră trei uni-
tăți etnice clar delimitate.” În Războiul de O Sută de Ani (1337-1453), intervenția 
Ioanei d’Arc va determina trezirea sentimentului patriotic și național francez. Toto-
dată națiunea engleză se separă de cea franceză, pentru a trăi fiecare viața sa aparte. 
Conștiința unității engleze se va căli și va constitui națiunea „în lungile și violentele 
Războaie ale Celor două Roze” (1455-1485).
 În Spania unificarea națională a început pe cale pașnică, prin căsătoria lui 
Ferdinand de Aragon cu Isabella de Castilia (1474).
 Astfel, „la începutul celui de-al XVI-lea secol, trei regate au reușit în Europa 
să se degajeze de haosul feudalității: Franța, Anglia și Spania”.(p.394)
 Sub influența acestor state, la care se adaugă Olanda și Germania, „se crea în 
Europa o viață intelectuală și artistică internațională.” 
 „Fondul comun germano-latin al principalelor națiuni europene, adăugat 
la rudenia de religie și la comunitatea de cultură, face ca popoarele Europei, oricare 
ar fi conflictele lor, să se constituie ca o vastă familie.” „Exceptând masa enormă a 
poporului rus... se poate spune că popoarele europene formează un tot omogen de 
cultură, de religie și de aspirație, un tot divizat în atâtea națiuni surori sau strâns 
înrudite.”
 Toate războaiele europene, exceptându-le pe cele ale rușilor și turcilor, sunt 
comparabile cu cele de la sfârșitul republicii romane, asemănătoare cu cele antice 
grecești, sunt războaie pentru preponderență.
 „Pornind de la Renaștere, care coincide cu apariția principalelor State mo-
derne, unificarea istorico-socială a Europei continuă pe două planuri diferite: (1) 
planul de unificare națională, și (2) planul de unificare supranațională.” (p.400)
 Unificarea națională a dus la formarea limbii naționale. Națiunea și limba 
sunt două entități ce nu pot fi despărțite, așa cum nu se poate despărți cuvântul de 
idee ori sufletul de corp. „Limba unei națiuni este expresia cea mai adecvată a conști-
inței naționale. Amândouă se formează în același timp și una prin cealaltă.”(p.403)
 Limba, la rândul ei, a pus în mișcare sentimentul național. 
 Oprimarea sentimentului național și a limbii a fost cauza războaielor balca-
nice (1912, 1913) și celui din 1914, care a dus la prăbușirea Imperiului Austro-Un-
gar. „Când o conștiință națională este oprimată... pacea lumii zboară în țăndări.”
 Concomitent și „în conflict cu mișcarea de unificare socială în cadrul Statelor 
naționale, mișcarea de unificare universală nu va înceta niciodată a se manifesta.” 
„Prin religia creștină, care este fondul comun al popoarelor civilizate, prin comu-
nitatea de de gândire științifică și filosofică... prin activitatea economică și mai ales 
comercială, prin rețeaua de reguli de drept internațional... prin dezvoltarea 
internațională a căilor ferate și a poștelor telegrafice... se constituie o societate inter-
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națională, pe care am putea-o numi civilizație.”(p.414) „Întotdeauna, peste cadrele 
naționale, gândirea a tins către universalism, fie ea științifică, filosofică și artisti-
că, pentru că esența sa este universalistă, chiar în timp de viață națională exclusi-
vă.”(p.415)
 Pornind de la acestea, Dumitru Drăghicescu crede că Societatea Națiunilor 
de la Geneva trebuie să devină „capitala umanității... unificată politic într-o confe-
derație universală a tuturor Statelor naționale.”(p.418)
 Universalismului de la Geneva îi lipsesc însă unele lucruri. În primul rând, 
un organ militar propriu, „care să impună deciziile sale Statelor recalcitrante”, o 
limbă comună, așa cum Imperiul Roman a avut limba latină, și propune limba espe-
ranto, un imn universal, și propune Simfonia a IX-a de Beethoven.”
 În felul acesta, Liga Națiunilor devine noua cetate a lui Dumnezeu. „Condi-
țiile reale ale istoriei îi sunt propice și, prin urmare, grația lui Dumnezeu... nu va fi 
refuzată.”(p.432)
 Se pune însă întrebarea „dacă creștinismul timpului nostru nu este același 
cu acela din primele secole?”. „Se poate răspunde da și nu.” Da, pentru că este ceva 
analog între creștinismul antic și starea noastră morală. Nu... pentru că starea noastră 
morală nu este identică celei din primele secole.(p.500) 
 Pornind de la această realitate filosoful conchide că „Societatea Națiunilor...
cere o credință nouă care să poată înlocui dumnezeii patriilor, un nou monoteism 
spiritual contra politeismului național.”(p.529)
 „Reforma etico-socială a timpului nostru nu poate fi nici politică, nici juri-
dică, nici economică, ci religioasă”. „O nouă credință religioasă... va sugera ea însăși 
reformele juridice, politice și economice necesare.”(p.625)
 „Trebuie să se constituie o moralitate nouă care să fie destul de puterni-
că pentru a restrânge egoismele de clasă, de rasă și de națiune”, la baza cărora stă 
„egoismul individual”.(p.632)  Cum se poate realiza noua religie? Prin concilierea ei 
cu știința. „Religia ne procură cunoașterea scopului suprem... în timp ce știința ne 
procură mijloacele indispensabile pentru a realiza acest scop.”(p.659) Scopul nostru 
final nu este moartea, susține gânditorul, ci nemurirea, care se poate obține numai 
prin progresele științei, pentru că „știința procură... cel mai solid fundament al cre-
dinței într-o viață viitoare... prin știința sa, omul trebuie să învingă moartea și să se 
apropie de divinitate.”(p.681)
 Trebuie însă „ca Statele să se democratizeze și să renunțe la suveranitatea lor, 
pentru a se putea plia regulilor și restricțiilor pe care le vor impune dreptul și morala 
sau Societatea Națiunilor.”(p. 472)
 Așa cum Sfântul Augustin își întemeia cetatea pe credința în Dumnezeu, 
Dumitru Drăghicescu crede că „credința reînnoită în Dumnezeu și în justiție este 
singura condiție a succesului aceste Noi Cetăți a lui Dumnezeu schițată la Gene-
va.”(p.682)

***



Vâlcea literară72

 În încheiere, subliniez că am prezentat concepția filosofică a lui Dumitru 
Drăghicescu despre Liga Națiunilor, pe care o aseamănă cu o cetate a lui Dumnezeu, 
în care idealurile pacifiste ale omenirii se pot realiza.
 Ideea interdependenței dintre evenimentele istorice și spiritualitatea umană 
au susținut-o și alți gânditori.
  Noutatea concepției sale stă, credem, în concilierea dintre știință și religie, și 
că știința ne poate asigura nemurirea promisă de creștinism. Mi-ar plăcea să cred că 
domnia sa a aflat, din nemurirea în care a crezut, de uimitoarele progrese științifice 
medicale cum sunt: stimulatoarele cardiace, mâinile bionice, stenturi, transplanturi 
de organe, clonări, proteze de tot felul și multe altele.
 În ceea ce privește Al Doilea Război Mondial, pe care domnia sa l-a trăit, 
și care, probabil, l-a dezamăgit profund, n-a făcut decât să confirme concepția sa, a 
repetabilității istoriei, și că anumite ideologii, în cazul acesta fascismul, care au vrut 
să se impună prin forța armelor, pot fi puse la punct, chiar dacă milioane de oameni 
au fost sacrificați.
 Referitor la Societatea Națiunilor, concepția unificatoare a filosofului s-a ma-
terializat, după al Doilea Război Mondial, în Uniunea Europeană, ale cărei începu-
turi se află la sfârșitul marii conflagrații, în anul 1951. Și această comunitate are la 
bază credința comună creștină, alături de o cultură și o civilizație relativ comune. 
 Uniunea nu are, nici după aproape șapte decenii, o armată și nicio limbă 
comună. Putem spune însă că s-au făcut reale progrese în ceea ce privește legislația în 
domeniile juridic și economic, iar sancțiunilor militare, propuse de Dumitru Dră-
ghicescu, le-au luat loc cele economice. Imnul Uniunii Europene nu este altul decât 
cel propus de Dumitru Drăghicescu.
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Ciclul Oltul, Făgăraș, Ardealul
Ovidiu-Oana PÂRÂU

Curge, Oltule, prin mine! 

Motto:
Satul a fost partea de ţărănat 
a devenirii mele iar Oltul, leagănul ei.

Făgăraş, păduri de fag,
Munţi, pâraielor vechi prag,
Numai timpul te conţine,
Curge, Oltule, prin mine!

Semeţit peste Carpaţi,
Fii-ţi fii de pileaţi,
Numai nori pe cer cerine,
Curge, Oltule, prin mine!

Rid în glie adâncit,
Cale către infinit,
Leagăn blând de sârg şi bine,
Curge, Oltule, prin mine!

***

Sfânt în piept, Ardealul

Am rătăcit pe mii de căi străine
Dar, ori de câte ori treceam Predealul,
M-a întărit în truda spre mai bine,
Să port cu mine, sfânt în piept, Ardealul.

Acel ceva simţeam că-mi aparţine!
De câte ori mă clătina realul,
Am evitat situaţii caudine,
Purtând cu mine, sfânt în piept, Ardealul.
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Vor nemuri, smeriţi, peste cerine,
Aflând în universuri arealul,
Cei dăruiţi prin naştere, ca mine,
Să poarte pururi, sfânt în piept, Ardealul.
10.02.2017

***

Alutus

Lui nu i-am spus: mă alungase timpul,
Furându-mi nedorita despărţire,
Dar l-am păstrat ca sacră tăinuire
A ţării Tula, râu lângă Olimpul
De creator zidit, un stei pe zare
Şi-o palmă de pământ de El sfinţită,
O Atlantidă-n veci împărăţită
Prin veşnicia apei curgătoare.

Mă-ntorc din când în când să mă inunde
Cu basm ştiut doar de străbuni şi astru,
Pe maluri străjuite de jugastru,
Să-i tălmăcesc tăcerile din unde.
- Pe locul tău, şedea pe vremi, Troianul!
Eroul Atlas, uriaşul care
A sprijinit Pământul pe spinare.
Iar la doi paşi, spre munte, stă divanul

Minervei, loc prea mândru de odihnă,
Zeiţa niciodată temătoare.
Mergea-n Munţii Perşani la vânătoare,
Iar seara-şi dobândea clipa de tihnă.
Sus peste deal e Şona. Guguieţii-s
Case de veci frumoaselor lui fete,
Deplânse-n primăveri de violete,
Prin lacrimi reci din roua dimineţii.

Târziu, câmpia unduia cu macii
Pătând cu sângeria floare grâul
Ce-a străjuit, peste milenii, râul
De apă vie, leagăn pentru dacii
Învederaţi stăpâni peste grădina
Întinsă împrejur sub Axa Lumii,
Stăpâni pe ei şi rodnicia humii,
Iar ţie, drepţi strămoşi şi rădăcina!



Vâlcea literară 75

POEME
Carmen SECERE

sunetul munților

fascinată de poveștile tale  
despre kopi luwak  
am pierdut audiția la vioară 
sunt în faza de negare  
deși avionul zboară  
deasupra înghețului 
în vârful lumii  
aud sunetul munților 
las apele să mă ducă  
la vale  
merit un destin
ai mâinile reci  
mai rămân dacă vrei  
lutierul pirogravează cântecul  
cu lumină 
ni se mișcă presimțirile  
pe ziduri  
ca două forme poetice  
într-o singură împăcare 
nu mă certa  
sunt cuminte

pasăre oarbă

rătăcesc într-un scenariu 
cu buget redus
tema 
un clișeu flexografic 
pentru abstractizări
recuzita e ieftină  
un copac în flăcări 
o căruță nomadă  
și distanța dintre ele
prospectul pilulei roz 

l-am făcut cornet 
pentru semințele de 
dovleac  
primite în schimbul unui adevăr  
vândut pe jumătate  
(butaforie împrumutată)
în căruță am un ghioc mincinos 
și cuțitul care taie  
rădăcini 
înțelesul sângerează  
prin fracturi 
o pasăre oarbă  
îmi pleacă din umăr
între mine și copac 
stă căruța  
între căruță și copac 
zboară pasărea 
eu  
unde sunt

podul

frigul înfige ace în piele 
vin iernile să mă încălzească
între oglinzi sunt o confuzie 
ezitările produc degerături 
până la ultima falangă
alunec pe greșeli aspre 
atelele se frâng
niciodată nu am trecut 
podul ăsta de gheață
ca o rugăciune fără cuvinte  
merg în genunchi
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scama

conflictul interior 
modifică viziunea 
într-o singură direcție 
fără să știu că sunt vinovată  
invadez teritorii dependente 
unde paznicii tac iar gesturile 
dispar după dunga roșie 
ordinea e rigidă  
nimeni nu riscă să pornească alarma deși  
crește nevoia de protecție 
îmi sprijin umerii pe alți umeri 
și-mi las deciziile în alte mâini 
standardele delimitează  
defectele sar în ochi 
m-am împăcat cu greșelile altora
revin la starea inițială  
acceptând elasticitatea 
reversibilului
nu mă mai obsedează  
scama de pe covor
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POEME
Vali ORȚAN

lunatecă

atâta cer la liber 
deasupra noastră
şi totuşi cineva
s-a gândit să împăturească luna
tu miroşi a iarbă
proaspăt cosită
privegheată de lună şi
spălată de roua dimineţilor
cândva vei mirosi
a flori de fân

geneză

noi ne iubim ştiind că
dumnezeu a creat
duminica în loc să 
se odihnească
aşa cum în loc să
iubească liniştea
a creat femeia
noi ne iubim ştiind că
păsările zboară şi
uneori cântă
că pământul dă roade
şi apa e udă
noi ne iubim?

taj mahal 

când simţi nevoia
să crezi în ceva
trebuie să ştii
să-ţi alegi cum trebuie
dumnezeul în care 
să crezi
nebunia a dat foc romei
alcoolul l-a inventat
pe al capone
iisus a fost răstignit
cezar înjunghiat
şi întotdeauna
a existat şi o femeie
pe acolo 
o femeie ce
a provocat războaie
a născut religii
şi a clădit temple
ca orice alt dumnezeu
chiar dacă cel mai frumos
templu al iubirii
este unul funerar

pastel 

sufletul meu rătăceşte 
prin ploaie
şi niciun curcubeu
să-i danseze
am pete de toamnă pe suflet 
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un fel de pedigree 
al ratării înfăţişate 
sub aura autoflagelării
şi nicio frunză 
nu se sacrifice

morgana 

îmi beau tăcerea din paharul
în care nu încap cuvinte
privirea mi-e-mpăienjenită
de gânduri fără leac
iau nori în pumn
şi-i storc de sete
când luna luminează alte ceruri
mi-e interzisă renunţarea
strâng versuri în căuşul palmei
şi mai adun în suflet
înc-o noapte

Pârvu Mutu - Schitul Berca
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POEM
Cristian-Ovidiu DINICĂ

Blocul fără memorie

iarbă aruncată în sus cu verdele la timpul prezent
scheletul de fier păzește intrarea blocului  precum un paznic ce-și rotunjește 
mustața la ultimul fum de țigară 
din cenusă renăscut
blocul vechi își schimbă straiul
cu polistiren expandat pentru nopți insomniace
ca într-un joc de copii 
se va închide copilăria în nisip 
blocul ascunde trăsături umane între ziduri tencuite cu palmele ude
de ființe coborâte dintr-un alt univers, sunt salahorii speranței,
șenile albastre strâng în brațe pereții să nu răsufle timpul,
la fiecare etaj liniștea este spartă, forfecată cu migală
în culori vesele ucenicii duc cu ei zâmbetul sacrificat,
cutiile poștale părăsite de noroc au plecat să-și facă toaleta în grădina publică
este plină de moloz cărarea ruginită în frunzele toamnei
blocul nu se predă, nu plânge în chingi de schelă strâns
ca un uriaș vegheat de vulturi rezistă,
maleabil, sociabil cu glezne de beton armat
și cărămidă asemeni unor perechi de urechi ascultă
cuvinte răvășite în ploaie,
aici straturi de viață miros a parafină și conservanți,
domnișoara de la etajul doi primește săruturi pe rețetă,
la prânz avortează cerul,
seara pregătește așternuturi noi pentru o noapte de dragoste
în camera mea întunericul înlocuiește lumina unui zâmbet cu lacrimile uscate ale 
vremii
zugrăvită pe verticală,
seara veioza adună respirația gândurilor forțate să trăiască
ca o grădina rămasă în zăpada timpurie,
vecinul meu de apartament crește lupi,
duminica îi scoate în ogradă,
se aud zgomote ca într-o pădure
sfâșiată de fugere,
cerul se aruncă pe brânci, 
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de la geam văd pașii templierilor
pe ziduri călărind umbra,
umblă cu capul desculț să adauge tăcerea soarelui,
calcă pe raze ca într-o sală de bal cu candelabre
ce varsă lumina domol pe epoleții lor de argint,
le dă putere să urce în istorii sărăcia
nu au leac pentru ea, povestea lor de iubire
este scrisă de un Dumnezeu aspru,
pe acoperișul devenit trambulină poeții sinucigași plătesc în avans
cu versuri dintr-un alt veac, saltul în gol.

Pârvu Mutu / Icoana Sfintei Treimi
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Eminescu citit pe smartphone. 
Eroismul lui Alex. Ştefănescu

Gheorghe SMEOREANU

Cei peste o sută de ani de exegeză a operei au reușit să îl 
trimită pe Mihai Eminescu la muzeu.

Analizele sofisticate, adeseori snoabe, cu obligatoriile lor 
excursuri mitologice, apoi exaltările școlare, au alienat opera poetului în asemenea 
grad încât au scos-o din uz.

Desigur, opera a rămas la lucru la rădăcinile limbii și în inconștientul colectiv, 
dar Eminescu a fost declarat depășit. Un fel de teamă de ridicol a făcut ca românii să 
nu îl mai citească și nici să-l pomenească, în ideea, corectă, aparținând lui Patavievici, 
că poetul nu mai dă bine.

Da, Eminescu nu mai dădea bine, situație de un dramatism cumplit pentru 
România.

Ei bine, când credeam că totul este pierdut, că Eminescu va rămâne pururi 
exasperant de învechit, a apărut cartea lui Alex Ștefănescu, „Eminescu, poem cu 
poem”.

Alex Ştefănescu îl salvează pur şi simplu pe Eminescu dacă nu de uitare, 
măcar de la mumificare, îl reînvie, îi spune să iasă afară din mormântul literar şi, 
obosit dar viu, poetul îl ascultă.

Nu cunosc în cultura română un act de un asemenea altruism, fiindcă Alex 
Ştefănescu se aruncă în apele uitării operei eminesciene riscându-şi ca un salvamar 
viaţa sau măcar reputaţia sa de critic literar. Dacă ar fi eşuat, dacă Eminescu nu era 
adus la mal şi resuscitat, criticul ar fi fost pe veci acuzat. Alex Ştefănescu a ştiut însă 
pe ce se bizuie, anume pe capacitatea sa de a simţi spiritul zilei de azi şi de a traduce 
poezia antumă a lui Eminescu în acest spirit. Se observă că Eminescu dă bine pe 
smartphone-uri şi alte gadget-uri, ba chiar poate fi trimis sub formă de sms. 

Fără glumă! 
În mod firesc, un firesc bine calculat, criticul şi istoricul îl reinterpretează 

pe Eminescu, îl redescoperă în analize scurte, cât să poată fi citite pe telefon în 
metrou (abia aştept ca în cele din urmă cartea să fie pe net) cuvântul de ordine 
fiind onestitatea. Alex Ştefănescu este onest cu cititorii săi, le promite că va vorbi la 
temperatura cea mai firească a hermeneuticii şi aşa face. Nu cunosc, o spun din nou, 
vreun istoric literar care să vrea şi să reuşească să fie atât de prieten cu tinerii precum 
Alex Ştefănescu. Şi încă pe ce temă: Mihai Eminescu. Poate doar Neagu Djuvara să 
fi reuşit ceva asemănător, dar cu domnitorii din cronici, atunci când a scris Scurta 
istorie a românilor povestită celor tineri. Este un curent cu accente de marketing în 
a prezenta astfel valorile clasice, dar să o faci fără să trădezi nu e uşor, ba aş spune că 
e nevoie de un talent uriaş. Alex Ştefănescu are acest talent, iar capitolul său despre 
„Luceafărul” este peste tot ce s-a scris mai bine pe acest subiect din toate timpurile. 
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Chiar aşa, din toate timpurile, asta fără să vreau să deranjez pe nimeni, mai ales 
că, recunosc, e vorba aici de gusturi. Admirabilă carte este „Eminescu, poem cu 
poem”, cine nu o citeşte riscă să se îndepărteze mai mult, tot mai mult de opera celui 
despre care Cioran spunea că îl idolatrizează. Încă ceva, care ţine de propriul meu 
subiectivism. Citind cartea, am simţit că salvez ceva din condiţia mea de român, asta 
lăsând la o parte bucuria lecturii. 

Mulţumesc, Alex Ştefănescu.

Pârvu Mutu / Autoportret - Biserica din Bordești
(pictură murală aflată în prezent la MNAR)
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Când zăbovești asupra 
sincerităţii

Când zăbovești asupra sincerității,
Nu-i lua minimul de confort,
Puţina spumă ce plutește pe apa sa,
În care s-au revărsat mici afluenţi 
Și au tulburat oglinda, 
I-au schimbat reflexele,
Timpul dedicat fericirii,
Destinatarul
Care, de ziua lui, 
Urma să primească drept cadou
Suficientă liniște
Și puţin auriu în plus!

Sunt o elevă în clasa sincerităţii,
Ignorată de ziua următoare.

Doar ziua de ieri mi-a făcut pe plac,
Cuibărindu-mă între anii ei,
Crezând în inima omului,
În matematica lui solară,
În steaua-i mijită de după zgârâie-nori,
În Dumnezeul 
Veșnic întors cu faţa la treburile Sale,
În cerul pus între virgule 
Ca între bodyguarzi,
De care nici îngerul păzitor
Nu trece,
Pentru a schimba cu noi
Valuta raiului. 
Cu preţul vieţii

Umbra mea e 
acoperită

De o lebădă roșie
Și de laba ursului,
Chiar și de umbra gestantă a lupoaicei.

Pe mine nu mă veţi vedea.
 
Veţi contesta tehnica dimineţilor sidefii,
Care nu mai produc emoţie.

Chiar și lăcustele
Au în picioare un motor 
Ce străbate lumea ierburilor înalte,
Dar pe mine nu mă veţi vedea,
Nu mă veţi simţi în aripile lor.

Voi fi doar o picătură de rouă,
Pe gulerul curat al crinilor
Ce au frământat pâinea zilei,
În jurul căreia vrăbiile s-au răsfirat,
Precum un detașament de comando,
Apărând-o cu preţul vieţii.

Ca o femeie orientală

Inima, 
Ca o femeie orientală,
Își descoperă faţa doar noaptea,
Când simte în jurul taliei
Braţul vânjos al bărbatului

Poeme
Ana ARDELEANU
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Care a luptat, cândva, 
Alături de druizi și celţi,
Iar, acum, luptă în săli de sport,
Acoperite cu o fărâmă de cer.
 
Da’ ce importanţă mai are 
Povestea a sute de ani.
Important e misterul masculin
Ce poartă starea,
Nimbul,
În aerul colorat,
Unde nu e nimeni,
Să facă măcar un pipi de copil,
Lângă copacul vieţii,
La umbra căruia doar tu
Exersezi mersul pe bicicletă
Și decartezi câteva sentimente
Ce s-au înnobilat,
Ducând, sub braţ,
O cutie cu îngeri.

Numai voie bună să fie

Vorbești despre mine
Ca despre autorul absolut al vinovăţiei.

Dar caprele, porumbeii, aurul tău unde 
sunt?
Viaţă trecută la capitolul „curiozităţi”.

Nu pentru alta, dar tocmai ai închinat 
paharul
Și ai încheiat o afacere bună,
În care câștigul e câștig,
Iar ploaia sa de vară
Spală tablourile,
Le umple cu polenul culorilor saturate,
Expunându-le în grădina ta,
În faţa musafirilor ce și-au servit 

șampania,
Au cântat la razele lunii așezate pe piept,
Ca la chitară,
Sorbind licoarea din paharele muzicale 
Aflate pe portativ.

Numai voie bună să fie,
Iar vântul să poarte ecoul departe,
Atât de departe, 
Încât flacăra ce stârnește cuvântul 
Să nu mă mai poată vedea
Cum cos mii de închipuiri,
Pe  pânza de culoarea șofranului
Ce înfășoară trupul poemului
Aspirând la perfecţiune!
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Poeme
Mădălina BĂRBULESCU

DORUL MEU LIBERT

Să te desprind din mine
ar fi nebun surghiun, departe...
prigonită de dorul meu libert,
dar tot gonind năvalnic pe urma ta,
să-mi curmi alcovul depărtării
cu umbra-ți din deșert –
mătase de Damasc, hărăzită mie,
în lucrătura sa Monada mea să-mi pun.
Îmi pare inima cât firul de nisip,
când negura prăvale din platoșa chindiei
și nemuresc sub lipsa-ți,
pân’ zorii prind iar chip.

Să te desprind din mine –
zadarnică tempestă mi-ar fi toată tăria,
ca arsă de simun ar tremura
strivită în nada ta celestă
și-ntreaga mea slujire mi-ar fi nestinsul 
scrum.
Lumină, mai cu seamă,
s-apleci pe lumea mea,
cu tâmpla eu să șed la pieptul tău, 
acum,
să-mi spargi cu necuvinte
hotare ce-mi sugrumă cugetul calin
și-ntreg de Dumnezeu,
să te întreb, iubite:
„Crezi că aș putea dragoste
să fac doar cu dorul tău?”

SUFLET ÎN AJUR

Ridică-ți ciadorul, femeie!
Împlântă pumnalul în lume
Și pune-i leșul sub cheie,
Cu oacheșa-i sete de hume;
Îngroapă-ți altarul, femeie!
În ochii negri-samur,
Coviltir de dor să-ți descheie
Și-un zâmbet plin de huzur.
Privește în mine, femeie!
Ajur făcut doar din plânsu-mi
Îmi pare a vieții nedeie,
În cazna cu mine însumi...

ÎN SERAIUL PĂSCUT DE 
COROANE

Când îmi intri în suflet, descalță-te de 
întuneric, 
așa cum un eunuc se descalță de lume,
iar când pleci, lasă-mi inima deschisă, 
ca universul să ne vadă cu alți ochi.
Căci, ție, ultimul iubit din seraiul 
păscut de coroane,
îți las ca tribut ultimul salāt în care te-
am pretins.
Iubirea nu are ulemale, mi-am zis, are 
doar pricini,
prohibiții și poate chiar... moarte;
întâia moarte din seraiul păscut de 
coroane!
Nu știu ce să fac... zorile sunt sparte.
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Mai bine, spune-mi tu, iubire, 
să las în testament jungherul pentru tine?

FOCURI CASTE
N-a apus vreodată și nici n-a răsărit,
Simțind-atunci zenitul, și fost-a prins în el,
Căci ziua e vecie, doar soare-ntrezărit,
În jos e tot nimicul și-n sus pleșuvul cer.

Curg toamne în nadir, perindă-eternitatea,
Iar perle zămislite din aur luminos
Adună toți eonii, sfidând cu ei și moartea,
Căci soarele e lună, iar luna - chip întors.

Dorm stele-n panteon, sunt prinse în mandale,
Al lunii zeu legat și el în cochilie,
Își scutură din iriși căzândele petale,
Urmându-le deodată și altele – o mie.

Doar carul îi rămase în colbul de lumină,
Cu focurile caste împodobit, arzând
În centrul lumii unde spendorile se-anină,
Iar cerul și pământul sunt una, așteptând

Ca Cel din genuin să vină să dezlege
Nașterea de moarte și soarele de lună,
Din neguri de lumină noaptea să îi plece
Punându-și bolta mitră, când straie își adună.

Cutremură Ain-ul sângerânda jale,
Sparse nevăzutul raza ce purcede
Să-nchine veșnicia și-absolutul soare,
Jertfind lumea cu lună doar celui care crede!
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Poeme
Nicuță Ioan LUNGU

DESTINUL

Destinul ți-e cartea de joc 
Primită prin iureșul vieții, 
Nu știi de-ți aduce noroc 
Lumină să-i dea dimineții. 

Ți-e drumul urcuș nesfârșit,  
În mii de meandre ești tras, 
Cuprins de talazul pornit 
De primul tău scâncet în glas.

Te zbați printre temeri și vis 
Să-ți cauți poteci prin destin, 
Te ‘nalți, dar pășești în abis,  
Iar glasul e doar un suspin.

Tresaltă și inima-n piept 
Scăldată-n iubire și dor, 
Ești sigur că drumul e drept,  
Iar pasul te poartă în zbor.

Dar brusc te trezești în nisip 
Pierdut prin iluzii deșarte, 
Iar tot ce-ai clădit, n-are chip,  
Și totuși, mergi mai departe.

Ești rob al speranței în timp 
Crezând că ți-e harul, divin...  
Alergi ca nebunul prin câmp, 
Dar nu poți scăpa de destin.

TĂMÂIOASA 
CURGE...  

M-aș strecura în taină în visele din nopți  
Iubirii să-i deschid spre veșnicii izvorul,  
Să-mi lumineze calea luceferii din porți  
Și-aromele de must să încălzească dorul.
 
Prin capătul de vie, pe-al timpului răzor,  
Cobzari să fredoneze al nemuririi cânt,  
Vestale-or să aprindă și ruguri de amor  
Și tămâioasa curge din cana de pământ.
 
Iar tu să fii mireasa ce-a răsărit din vie  
Cu nuri tulburători și pasul de fecioară,  
În anotimp ascunsă de-a lumii veșnicie  
Purtând păcate ce-n suflet se strecoară.
 
Când Luna se aprinde pe cerul înstelat,  
Iubirea se va scurge ca un balsam divin,  
Iar în tăcerea nopții ne pierdem în păcat  
Sorbindu-ți de pe trup miresmele de 
vin!

RONDELUL TOAMNEI 
 
În toamna iubirii doar frunzele mor 
Și vântul le plimbă în zare misterul, 
Purtând peste lume o taină de dor,  
Iar stropii de ploaie întunecă cerul.
 
Si-n liniștea nopții, privind visător,  
Un dor nesfârșit spre tine ia zborul, 
În toamna iubirii doar frunzele mor 
Și vântul le plimbă în zare misterul.
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În foșnete, vântul îți mângâie dorul 
Și-n suflet deschide un tainic izvor,  
Alungă-ntr-o clipă și ploaia și norul  
Plăcerea curgând prin năvalnic fior,  
În toamna iubirii doar frunzele mor!

PRIN CUPRINSUL UNEI ERE

Prin cuprinsul unei ere 
Stele-apar și stele mor,  
Azi e dor, mâine tăcere, 
Numai gându-i visător.

Ne lăsăm purtați în vise 
Spre-anotimpul efemer,  
Căutând poteci aprinse 
Printre patimi și mister.

Ne răsfață Luna nopții,  
Dorul veșnic din priviri,  

Luminând mirajul sorții 
Spre tărâmul de iubiri.

Șoaptele vor curge line 
Ca plutirea de condor,  
Gustând clipele divine 
Lângă susur de izvor. 

Dar în zori totul dispare 
Prin oceanul de tăceri, 
Iar zefirul poartă-n zare  
Urma nopții de plăceri.

Ne-nțeles e rostul vieții,  
Ce se scurge în destin, 
Când, pe roua dimineții  
Guști paharul cu venin. 

Prin cuprinsul unei ere 
Stele-apar și mor în cer,  
Dar în lacrimi și durere 
Timpul nostru-i efemer.
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Poeme

Nicolae Dan FRUNTELATĂ

Fireasca bucurie e lumina

Fireasca bucurie e lumina
ca un vânt năvălind dimineaţa
pe străzile oraşului murdar
peste strigătele vânzătorilor de fier vechi
şi ale beţivilor scurşi din mahmureala
nopţii trecute
peste coşmarul care mi-a sfârtecat somnul
peste tot, peste toate, lumina
firavă ca o adolescentă urcând
din lacurile amintirii într-o tulpină de nufăr
ca însăşi Nataşa Rostova, dumnezeibistrorea lui Tolstoi
dansând într-o poiană de mesteceni albi
E tot ce nu mai poate fi dat
e suprema răsplată
pentru viaţa în care
începe să nu mai încapă nimic altceva
nici iubire măcar, nici credinţa măcar
că mai poate să fie ziua de mâine
Iată, stau şi mă bucur ca un câine bătrân
pe pragul zilei de astăzi
de lumină şi de culorile verii
ce se văd tot mai palid,
mai tulbure, însă, tot mai rar...

Planeta Colentina

Case mici, aburoase străzi
miros de rufe ude, bolţi de viţă
mahalagii veseli, ţiganii,
căruţaşii, cărămidarii, şuţii
Planeta Colentina se scoală greu duminica
mâţă sătulă cu gheare în teci
şi răsfăţuri în ochi, Planeta Colentina
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pierdută pe orbita unui vis
de golan tânăr, de poet zăpăcit.
Doamne, tramvaiul Unu întoarce la Pod.
Viaţa mea nu mai întoarce niciodată acolo.

Strada Doamnei

Mă calcă vremea în picioare
am tot mai mult culoarea toamnei
mă-ntorc să beau un vin târziu
la cârciuma din strada Doamnei
Eram viteaz şi cavaler
şi luam doar romuri de trei lei
din Colentina pân’ la Cer
se răsfăţau vasalii mei
Acum, n-am voie la tărie
n-am voie nici măcar să văd
câte-o studentă mai nurlie
vreo dansatoare de prăpăd
Acum nu pot decât să-nchipui
un anotimp de palid ceas
când tinereţea noastră nu e
decât regretul ce-a rămas
Mă calcă vremea în picioare
am tot mai mult culoarea toamnei
mă-ntorc să beau un vin târziu
în cârciuma din strada Doamnei

Elegie la Bucuresci

Pune-un lăutar pe capră
şi-un moscal de bicigaş
vreau să văd iar Bucurescii
să hălădui prin oraş
s-amiros Oborul verde
Podul Mogoşoaiei naş
la Caimata să văd fete
să hălădui prin oraş
Doamne, ce destin turcit
chisnovat şi elegant
suferind ca o romanţă
cu aromă de Levant
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Iată, dar, caleaşca vremii
Vlaşca-ntr-un poştalion
Dă-mi, Măria ta, firmanul
să mă-nalţ într-un amvon
şi să cânt nebun maneaua
Marelui aed Anton
O, bolnav sunt de lungoarea
viersului autohton
Bucurescii au paloarea
unui veac pierdut, aton
Mână caii, bicigaş
Vreau să văd iar înserarea
Cum coboară pe oraş...

Grădina Icoanei

Vine toamna cu paşi de fiară
În Grădina Icoanei se strecoară
Doamnă, lângă mesteceni stai tu
Legată în clipa care trecu
Dona Misteria, numai iubitul
Ştie-nceputul, simte sfârşitul
Strângi copacul în braţe, mă tem
Că o să te închizi în el, un totem
Seva luminii în tine coboară
Dona Misteria, doamnă de seară
Eu te iubesc la marginea toamnei
Tu pleci mereu în Grădina Icoanei

Sângele Brâncovenilor

În acest oraş sudist
balcanic, turcit, franţuzit,
grecizat, nemţit, apoi
învăţat să cânte în pipa lui Stalin,
în acest oraş minunat şi abject,
gata oricând, ca pionierii,
să se predea Orientului, Occidentului
ca un zar de barbut făcut din
coapsă de curvă,
Doamne, în acest oraş, deci
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unde se petrece viaţa mea
există, totuşi, un punct din care
universul românesc s-ar putea naşte iar
un kilometru zero al tuturor jertfelor
al Voievodului Sfânt şi al puilor lui
despicaţi, unul după altul,
doar-doar se va găsi într-unul
inima poporului român
dar ea era, dar ea bătea
numai în pieptul bătrânului Voievod
Sfântul Brâncoveanu,
kilometrul zero
al sângelui care face
un altar din păcătosul, balcanicul,
turcitul, rusitul, nemţitul oraş,
Bucureşti...

Când ploua în Colentina

Când ploua în Colentina
oborenii se descălţau de boierie
îşi suflecau nevestele
pornind la vale, spre râul uriaş
tocmai dincolo de cârciuma Focşani,
de zahanaua Bran, la Pod
traversau Colentina în Lumea Nouă
a lui Andronache, a mărilor de porumb
a Bărăganului scitic năvălind în oraş
a ţiganilor de mătase cu ochi languroşi
Ehei, când ploua în Colentina
eu eram tânăr şi zăpăcit
beam două romuri superioare
la Brotăcei, la Cavaleru’
ori şi mai rău
la cârciuma din faţa pieţei
pe urmă, făceam ca toată lumea
îmi scoteam pantofii cu bot de raţă
îmi suflecam pantalonii de tergal
scoteam cămaşa şi o fluturam
ca pe un steag al nebuniei de douăzeci de ani
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Rememorări cu gust de pelin (II)
Sorin ZAMFIRESCU

DE CE ? –
Partea lI-a

 
 Mărturisesc faptul că nici eu nu citesc întotdeauna cuvântul introductiv al 
cărţilor ce mi-au rămas la suflet. Însă cel care se aventurează să parcurgă volumul de 
față, trebuie să se supună unei asemena cazne (după ce-mi face un hatâr, îndrăznesc 
să-i creez și obligații!) dacă dorește s-o înțeleagă cât mai bine, sau să acorde autorului 
anumite circumstanțe.
 Recunosc de asemenea că motto-ul este teribil de pretențios şi greu de 
respectat. Din textele unor memorii nu pot fi excluse complet ura sau părtinirea. 
Oricâtă strădanie ar depune autorul, cartea sa de memorii nu poate fi altfel decât 
subiectivă. Evident, doza de subiectivism este diferită de la un memorialist la altul. 
De fapt toate creațiile personale, indiferent de amploarea şi valoarea lor, poartă 
amprenta marcantă, subiectivă, a personalității autorului.
 Iar memoria, indiferent de gradul ei de fidelitate, este un editor notoriu 
pentru sentimentalism. Multiplele sale distorsiuni, în final, selectează dorința de a  
păstra nealterat ceea ce-i convine și cosmetizează invariabil trecutul. Cele ce nu o 
avantajează se estompează sau, câteodată, chiar dispar. Aşadar obiectivitate totală nu 
există!
 Vreau totuși să subliniez este  că dorinţa mea este să relatez cât mai echidistant 
fapte, evenimente, din perioada când am fost înregimentat activ în politica mioritică 
postrevoluționară, străduindu-mă ca subiectivitatea, inerentă de altfel, să rămână la 
pragul cel mai de jos. Pentru a-mi dovedi că este așa, am refăcut și schimbat de mai 
multe ori o bună parte din cele scrise, încercând să judec cât mai detașat. Dar, vrând-
nevrând, am și eu slăbiciunile mele, așa că nu trebuie să mă judecați prea aspru. Și 
știți cum se spune câteodată despre cel ce îndrăznește să iasă la rampă : e mai grozav 
decât cred alții dar e mult mai puțin grozav decât crede el...  Asta e, oameni suntem!
 Motivul volumului de față este îndemnul aproape imperativ primit din partea 
a doi publicişti și literați vâlceni de marcă, George Smeoreanu și Liviu Popescu, pe 
care aș îndrăzni să-i numesc prieteni (tare m-ar bucura să mă considere și ei la fel..). 
După ce au citit manuscrisul primului volum al Rememorarilor publicat în vara 
anului 2019, mi-au spus verde-n față: Nu-i suficient! Mai vrem! Ai fost implicat, ai 
participat direct la evenimente administrativ-politice dintr-o perioadă complicată și 
importantă a dezvoltării Râmnicului, ca atare, ai datoria să scrii ce crezi despre cele 
întâmplate. Nu ajunge să te declari „împătimit al Râmnicului”, ci trebuie să le spui 
concitadinilor care te-au preferat într-o anume perioadă, dar nu numai lor, lucruri, 
mai mult sau mai puțin știute, la care ai fost fie părtaș, fie spectator!
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 După ce am chibzuit o bună bucată de vreme, am înțeles și eu că este - în 
anume măsură - o datorie să relatezi păreri de individ implicat direct în spectacolul 
politic la care ai fost actor sau martor, pentru a permite eventualilor cititori să aibă o 
panoramă cât mai amplă a evenimentelor. Prin urmare  le-am dat  dreptate, încercând 
să mă conformez atât cât pot eu de bine. Însă vă rog să rețineți: prin încercarea de 
faţă nu am dorit să sufoc spațiul publicistic și așa excesiv de încărcat de scrieri mai 
mult sau mai puțin potrivite.
 O altă mare problemă a constituit-o stilul, mai bine zis, forma scrierii. E drept 
că faptele ce vor fi relatate au câteodată o tentă amuzantă ca urmare a stupizeniei sau 
caraghioslâcului, iar altădată pot provoca tristețe cauzată de urmările neplăcute ale 
unor decizii politice neavenite. Aşadar, m-am gândit că nu-mi pot permite să folosesc 
un ton ironic, persiflant – deși ar fi fost mai lesne și mai plăcut de parcurs – întrucât 
ar însemna că întreaga mea participare a avut drept temei doar amuzamentul și ar fi 
păcat să fiu judecat astfel.
 Perioada acoperită de aceste rememorări se referă la anii de după 89, dar 
cu osebire la cea cuprinsă între anul 1996, când am fost „racolat” de Convenția 
Democrată, recte de Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, pentru a 
candida la funcția de Primar al municipiului Râmnicu Vâlcea și anul 2012, când 
am ieșit definitiv „la pensie”, încheindu-mi mandatul de deputat în Parlamentul 
României.
 Știu că cititorii - chiar și cei avizați – sunt dornici să afle detalii despre 
cancan-uri, despre tot felul de drăcii petrecute în spatele ușilor închise. Se știe că 
cine povestește asemenea snoave are succesul asigurat. Regret, dar nu  o să cad în 
plasa unei asemenea capcane. O să încerc să redau cât mai veridic întâmplări din acea 
vreme, dar fără să calc în picioare statura „eroilor” povestioarelor mele, sau să intru 
cu galoșii în intimitatea lor, chiar dacă risc să fiu ceva mai anost.
 Unii cititori, ceva mai severi, s-ar putea să se declare nemulțumiți că o parte 
din cele scrise în acest volum se referă la situația politică de la nivel național, dar nu-i 
bai! Am spus de mai multe ori că eu mă pricep doar la administrație. Demagogia 
și manevrele politicești mi-au repugnat întotdeauna. Dar mai cred că multe din 
evenimentele locale, interpretate corect sau nu, sunt o continuare a celor ce 
se-ntâmplă în capitala României și invers, într-o anume măsură, deci nu pot fi tratate 
separat.  
 Mai menționez încă ceva. Am intitulat toate aceste scrieri „Rememorări cu 
gust de pelin”. Primul volum din această serie a fost publicat cu subtitlul „Și voi unde 
erați”. Între cele două volume sunt diferențe foarte mari. Pe de o parte în primul, 
tot ce afirm era dovedit cu înscrisuri autentice, iar volumul de față, având caracter 
memorialistic, nu se poate dezbăra total de subiectivitatea autorului. Pe de altă parte, 
unele din amintirile ce vor fi dezvăluite în continuare nu mai au un gust chiar atât 
de neplăcut ca cele apărute în cartea editată deja. În fapt, pelinul este amar dar are și 
proprietăți tămăduitoare, iar vinul pelin este extrem de plăcut și căutat în anumite 
situații, mai ales dacă se bea scos de la ghiață în luna mai.
 Așa vor fi și poveştile din prezentul volum. Câteodată lasă un gust amar, 
astringent, ca atunci când mesteci o frunză de pelin, altadată însă, pot produce o 
plăcere similară cu băutul unui pahar de vin pelin rece acompaniat de o friptură în 
sânge sau o pastramă de batal. Ca să știți ce vă așteaptă.
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Poeme
Dumitru SÂRGHIE

IZVORUL TRISTEȚII

Naiv nativ,
cu suflet de copil,
poetul își reinventează zilnic existența,
visează că zboară la superlativ
și se crede militar, la vatră, în civil,
trăgând cu pușca la figurativ...
Se apără de vidul existenței
împușcându-și poezia foc-cu-foc,
respirând în sfera melancoliei
și căutând sensul esenței,
pentru a-i asigura veșniciei loc.
Nici nu realizează poetul,
când lacrima începe să-i cânte,
în fioruri prelungi, în trosnetul clipei,
și-ncet, cu încetul,
naiv nativ,
poetul pune ordine în infinit,
utilizând intens violetul,
declanșând astfel izvorul tristeții,
din sânge zvâcnit!

ÎN LEGITIMĂ APĂRARE 

!am căzut în noi înșine,
din absolutul conștiinței,
în somnul cel de moarte,
jertfindu-ne destinul în 
deznădejdi și iluzii!

!Doamne, câtă abandonare

și nonrezistență,
la batjocora și 
apocalipsul prostiei
guvernanților noștri!

!am simțit astăzi, de Ziua Unirii, 
un avânt stingher al speranței, 
o tendință de a închide fereastra 
disperării, de a nu mai suporta, 
masochist, tensiunea absurdului, 
generată de oameni care sunt 
și care, de fapt, nu sunt, conducătorii 
noștri! 

Cum să rămânem atât de pasivi, 
în fața nemerniciei? 
Libertatea, în general, dar, mai ales, 
pentru noi românii, are un sens ultim: 
acela că ne aflăm în legitimă apărare!

INIMĂ FUGARNICĂ

Iubito,
îți sorb alcătuirile
și îți plâng în sânge...
Îți asigur minimul de vid
și maximul de plinătate!
Înlesnindu-ți suișurile
și priveghindu-ți coborâșurile,
măsor, des, distanța dintre noi,
prin iubire...
Îți anulez singurătatea,
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dibuind, în imperiul verde
al privirii tale irezistibile,
ispita-mi fatală a vieții...
Îți desferec cărările, iubito,
și îți coordonez înaintarea,
ca să poți supraviețui spiritual
nimicului lumii...
Îți proiectez profilul diafan
în Absolut...
Te invit la Menuet,
pe lespezi de azur,
iar tu, iubito, fugi
cât vezi cu ochii,
cu ochii tăi,
izvor al delirului verde,
presărând în urma-ți
versuri proaspăt îmbobocite...
Semn că au înflorit crinii,
în inima-ți fugarnică, fugarnică...
fugarnică!
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Poeme
Alexandra BĂDESCU

1.
adorm în tăcerile tale  
mă trezesc în nedumeririle mele  
nu s-a întâmplat nimic  
monotonia aceasta absurdă mă-mpinge afară din mine  
e ger în secunda ce ne fecundă cu dinți colțuroși ascuțiți de prea multă vină  
nu mai ești tu nu mai sunt eu “divina comedie” a lui dumnezeu  
ci o banală rutină  
iar templul acesta odată măreț  
acum e ruină  
redă-mă pământului antigona  
să pot inspira lumină
2.
domnișoara era mlădioasă era sublimă  
avea zvâc avea spectru avea adrenalină  
picioare unduioase ca nilul  
sâni mai glorioși decât toate războaiele lumii 
învățase tehnica îmbrobodirii alături de mama ei vrăjitoare  
aruncase la gunoi secvențele din copilărie  
podeaua de lut frigul lipsa de afecțiune le dăduse de pomană altor copii ca pe o 
moștenire amară 
domnișoara ducea o viață glamour  
gramatica mai scârțâia dar era vedetă pe sticlă  
primea săptămânal cereri în căsătorie sfaturi inutile câte-o răstignire în scris și 
îndemnul proletar de a se duce la muncă 
se simțea în largul ei în lumea asta de prădători fără suflu  
dar uneori îi lipsea ceva  
inima ei era fără un minut  
albastrul nu i se născuse încă

3.
moartea tocmai revenise de la tropice amăgitoare ca o felină  
la un bilet de avion distanță de mine  
s-a uitat fix în sufletul meu și m-a întrebat  
sunt frumoasă  
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am început să fluier a pagubă a ceaikovski  
învățasem demult să fluier de pe vremea când am aflat că orizontul mi se-ngustează 
bandă cu bandă  
ești frumoasă îi spun  
fie ce-o fi  
nu te iau nu vreau să te vindec de  
singurătate  
viața mă aștepta la un vis lumină

4.
eram un lungan timid și slăbănog  
fetele mă considerau un ciudat  
băieții îmi dădeau diverse nume  
vorbeam mult și despre orice vibrau ideile în aer străluceau ca niște licurici în 
noaptea minții în decor mâinile erau o prelungire a gurii  
fetele clipeau își afănau maiestuos părul cu mâna  
semn de profundă plictiseală  
dar mă complimentau divin  
vorbești ca din cărți  
văzuseră ele la biblioteca municipală cum stăteau aliniate tăcute colorate frumos  
eram veșnicul confident  
umărul meu era sfințit de lacrimi îmbălsămate 
dar ea exista în imaginația mea  
suspendați amândoi în alt univers  
născuți cu iubirea în suflet  
conștienți că iubirea e o artă ce nu are timp de minți prea sterile  
ea minunea mea știa că iubirea în forma ei sublimă e puterea ce menține universul 
alert  
care ne respiră și ne divină  
singura stare absolută din care rezultă un întreg 
sună alarma 
în puii mei  
iar merg un kilometru prin zăpadă până la muncă
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Primăvară violetă

-proză scurtă-

Corina VLĂDOIU

Eram concentrat la ce scrisese un confrate jurnalist în ziarul local și deodată 
am fost distras de o bufnitură urmată de sunetul cioburilor. Se auzise de undeva din 
fața mea. Am pliat puțin fila ziarului pe care îl citeam în fiecare dimineață la cafenea-
ua de pe strada colț cu bulevardul și am văzut două picioare superbe așezate cuminți, 
unul peste altul. Erau dezgolite suficient cât să-mi atragă atenția... atât mie cât și 
altor bărbați curioși. Lângă picioarele astea se precipitase un chelner care aduna de 
zor resturile unei căni de cafea, făcute praf pe caldarâm. Aduna și se uita încântat la 
picioarele alea perfecte, ridicând privirea mai sus, spre posesoarea lor care nu mișca. 
Femeia purta o rochie sau fustă scurtă, neagră, iar în poală ținea o carte deschisă. 
Atât vedeam din unghiul în care mă aflam. Mai mult nu am îndrăznit să privesc. Am 
păstrat misterul. Nu voiam să aflu totul dintr-o dată.

Am continuat lectura articolelor care prezentau interes. Am sorbit relaxat ca-
feaua. Am terminat-o și mi-am împăturit ziarul. L-am pus sub braț, am strecurat sub 
farfurioară banii pe cafea și am dat să plec. În fața mea, la masă nu mai era nimeni. 
Posesoarea picioarelor ălea nemaipomenite plecase. Pe masă însă trona ostentativ un 
buchet de liliac. Violet.

L-am ridicat și nu m-am putut abține să nu miros în mod repetat, floare cu 
floare. Parfumul liliacului m-a inundat. Îl simțeam în mine. Parfum violet. L-am luat 
și i l-am încredințat unui ospătar să-l pună în apă. Era păcat să se ofilească minunăția 
asta sub razele soarelui de mai și să ajungă așa curând într-un coș de gunoi.

Am plecat agale să-mi dezmorțesc oasele într-o plimbare prin parc. Până la 
prânz aveam suficient timp să-mi umplu mintea și sufletul cu alte priveliști și parfu-
muri.

Mai e luna mea preferată. Pentru că e a florilor. Parfumul lor îmi face bine, 
îmi resetează neuronii. Devin un fel de bondar care zboară de la o floare la alta (nu 
din floare în floare cum ar vrea unii să creadă că insinuez) și-și bagă efectiv nasul în 
toată splendoarea lor. Mare minune să nu fiu înțepat, la un moment dat, de vreo... 
albină harnică! Drept în nas!

Adulmecând parfumurile amestecate ale primăverii, am ajuns aproape de 
strada pe care locuiesc de-o viață.

În fața mea, la câțiva pași, îmi apar cele două picioare splendide, de data asta 
atașate la trupul deținătoarei. Femeia, posesoarea lor, este îmbrăcată într-o rochie 
neagră, mulată, care-i pune în evidență formele aproape perfecte.

Pantofii cu toc stiletto, negri și ei, îi dau o alură elegantă. Merge agale, mișcân-
du-și șoldurile ca o cadână. Lasă în urma ei un suav parfum de liliac. Din spate pare 
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a fi o doamnă rătăcită pe străzile orașului, venită din altă epocă. Spun asta pentru că 
poartă o pălărie care-mi amintește de o scenă cu o actriță italiancă, Monica Bellucci, 
care a jucat rolul Malenei în filmul lui Giuseppe Tornatore.

Sunt foarte curios cum arată din față, atât de curios că măresc pasul ca să o 
depășesc. Reușesc. Gâfâi. Nu mai am vârsta când puteam să alerg fără probleme. Nu 
mai sunt sprinten ca în tinerețe, însă nici prea rablagit nu sunt. Încă...

Am în plan să ajung mult mai în față, să mă așez pe o bancă și de acolo să o 
pot privi în voie, fără să par disperat de curios.

Mă așez transpirat, cu bătăile inimii în gât. Îmi trec în mod repetat mâna 
peste obraji și frunte. Broboane de transpirație îmi acoperă pielea. Cred că trebuie să 
mai și slăbesc nițel. E un obiectiv pe care îl abandonez rapid la apariția ei. Mă holbez 
ostentativ chiar dacă mi-am propus să par indiferent.

E o femeie tânără, superbă, cu o privire albastră. Scrutează drumul drept îna-
inte de sub pălărie. E machiată deși nu ar fi fost necesar. E de o frumusețe rece chiar 
dacă trăsăturile sunt delicate. Îmi cobor privirea spre piept. Are sâni perfecți (îmi 
impun să cred că nu sunt siliconați), un mijloc subțire, un pântec plat. Cred că are 
cam 1.75 m înălțime, fără tocuri. Contrastant cu ținuta ei elegantă e rucsacul roșu 
pe care-l mută de pe un umăr pe altul.

Ajunge în dreptul meu și se oprește din mersul ei grațios. Îmi stă inima în loc. 
Dacă se așază lângă mine?! Ce mă fac?!

Își dă o șuviță de păr negru ca abanosul, din ochi, își aranjează rochia pe șol-
duri și dă să plece mai departe. Răsuflu ușurat!

E de moment relaxarea pentru că deși făcuse vreo câțiva pași, se întoarce și se 
pune pe bancă, fix lângă mine. Fără să ceară permisiunea. E foarte aproape. Îi simt 
parfumul din nou purtat de adierea vântului, din partea stângă unde stă țeapănă. Și-a 
așezat rucsacul între noi. Aproape că mi-a atins șoldul când l-a pus pe bancă.

Își pune picioarele, unul peste altul și privește un punct fix. Eu parcă nici nu 
exist. Nu mă ia în calcul. Nici nu știu cum să reacționez. Să o salut sau nu?! Să intru 
cu ea în vorbă? Eu sunt destul de vorbăreț, socializez rapid în orice situație. Acum 
însă mă inhibă frumusețea ei distantă, rece.

Îmi chem curajul plecat după cai verzi pe câmpii nu pe pereți și intru cu ea 
în vorbă.

– Bună ziua! îmi aud vocea stingheră cum rupe tăcerea.
Femeia de lângă mine tresare, semn că o scosesem din gândurile ei. Se întoar-

ce spre mine și-mi răspunde cu o ușoară grimasă:
– Bună... ziua! Pauza are sensul încercării de a se arăta educată, nu empatică.
– Radu! mă prezint forțând conversația.
– Mara! îmi spune. Nesperat. Adaugă și un zâmbet dezvelind printre buzele 

senzuale, niște perle ce-i amplifică lumina care-i cade pe chip de la soarele ce îndrăz-
nește să-și trimită razele eliberate dintre nori printre crengile castanilor abia înfloriți.

– Mărturisesc că parfumul tău e mai special decât al oricărei alte flori. Știu 
că special e un adjectiv care nu permite grad de comparație... fac acum rabat de la 
normele lingvistice. Pentru tine!

Mă privește cu niște ochi mari și mi se pare că nu înțelege nimic. Oare e 
numai frumoasă?!
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– Parfumul meu!Hmm! Parfumul meu e absolut banal ca al oricărei femei. 
E drept că poate fi special pentru cel care îl consideră astfel, dacă îi percepe nuan-
țele.(râde zgomotos) Nu mi-a mai spus nimeni până acum asta! Mi-au spus în fel și 
chip: că sunt frumoasă și toate nuanțele de superlativ absolut: superbă, minunată, 
încântătoare etc etc, deșteaptă (mai rar), că am un trup perfect, că am cele mai lungi 
picioare, obraznic de lungi, că arăt ca o actriță (nu știu cum o cheamă, nu am reținut 
dar știu că e italiancă) însă că am un parfum special, nu! Trebuie să-l iau ca pe un 
compliment, nu?

– E purul adevăr. Miroși a tinerețe, a femeie, a lumină, a viață. Chiar dacă ești 
introvertită, voit. Recunosc faptul că te-am apreciat de la distanță (de-o masă), din 
punct de vedere fizic. La cafenea. Prima dată mi-au sărit în ochi, picioarele și apoi 
că aveai pe genunchi o carte. Mi-ai atras atenția prin asta. Am realizat însă că ai un 
parfum aparte, de femeie puțin fatală, de o fatalitate calculată, rece. Sub imaginea 
asta ai adunat multă feminitate pe care ai ”fardat-o” astfel. Ai plecat și nu am mai 
sperat să te revăd. Acum, uite, stau de vorbă cu tine! Sunt încântat că la vârsta mea, 
tinerii mai acceptă să stea de vorbă. Mulțumesc!

– Nu-mi mulțumi! M-am așezat pe banca asta pentru că am simțit nevoia să 
iau o pauză. Frumusețea asta a mea mă obosește. Toată lumea se uită la mine și mă 
cataloghează din priviri și nu numai, în multe feluri. Îmi dau seama că pentru unii 
par o femeie ușoară, pentru alții o văduvă infatuată. Altele, și aici mă refer la femei, 
mă văd ca pe o amenințare la adresa căsniciilor lor, mai ales atunci când bărbații 
lor mă privesc cu admirație, cu dorință, cu foame. Ochii lor nu mint. M-ar devora. 
Energiile lor mă îngreunează și mai mult chiar dacă am platoșa mea de protecție 
activată. Mai am câțiva ani buni de dus pe picioare povara frumuseții ăsteia, apoi voi 
îmbătrâni și-mi va fi mai ușor. Muuult mai ușor!

S-a ridicat brusc și a plecat. Am rămas pe gânduri privind-o cum se îndepăr-
tează.

În urma ei, doi fluturi galbeni și veseli, apăruți de nicăieri, țineau, în aer, tre-
na parfumului femeii peste cel al primăverii care năvălise dinspre castani.
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Poeme
Dragoș TEODORESCU

Panta Rhei

Unghiile de sticlă
mângăie halebarde,

Iată Omul-
un dans delicat, translucid,
prin el,
seva lumii învață să plângă...

Poem zoologic

O mică pată
între frontierele julite ale orașului,
cocktailul de pene, blănuri și colți,
stropit cu noroi și
parfumat de ierburi albastre,
din când în când,
noroiul se usucă printre spițele solare,
iar picioarele păroase tremură a foame
cu eleganță bestială,

o, frumoasă grădină de animale,
cu pinteni de fier forjat
înfipți în asfalt,
cu zgomote răsucite printre blocuri și case,
pregătită
pentru vizitele solemne ale bipezilor
care-i scormonesc pântecul,
ca niște meteoriți curioși,
aici, spun ei, rațiunea îmblânzește
piramidele de bălegar și guano,
parfumându-le, în mod onorabil,
aici, spun ei,
natura nu are voie să se scobească în nas,
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ci doar să-și arate unghiile curate,
pentru a înhăța zâmbetele
pe care i le aruncăm
peste gard,
împreună cu deșeurile compasiunii,
noi, stăpânii gregari și comozi,

să intrăm,
să intrăm...

Probă de microfon

unu-doi
azi, tăcem
ca o sabie ruptă,
culegând îngeri gri
risipiți în nisip,

unu-doi,
azi, tăcem,
cavaleri fără chip,
emisfere golite
peste câmpul de luptă...

Renașterile
lui Rainer Maria Rilke

Lumea crescu din luminosul grăunte
cu aripi înăuntru plămădindu-se,
copacii țipau în venele coapte,
zburătoarele visară spre cerul cel nou.
O, visătorule, tu,
cel ce tragi lumea de urechi spre lumină,
și-ai născocit un haos atât de frumos,
rămâi să ne mângăi amorțirea.
Din duhul înalt al pietrelor veniși,
o, nu privi prea mult înapoi,
căci sângele tău ne zvâcnește în trup,
ca o sabie.
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Poeme
Dragoș VIȘAN

Canionul Oltului în seara a doua de Paști

# 1

cărările și autostrăzile au ceva în comun
oricât ar fi de solide de bine înfipte în codru pământ
mă duc undeva departe mă duc la sigur
sub un dâmb.
.
atunci de ce
mă frământ...
.
am văzut pe Valea Oltului simetrii
geologice ancestrale dar și asimetrii prăbușiri
silogisme lăsate-n izbeliște locuri de-nfipt corturi
de instalat între copaci hamace
până departe spre culmi pășuni
.
ceea ce n-am văzut din păcate
din atâta verde instalat ca să acopere fragmentările
din minusculul râu ce se bate cu Goliatul carpatic
și bate înspre argintiu și-albăstrui
este prosopul aruncat munților –
la podea n-a fost pus
.
către Căciulata cad ochii sub
muntele Cozia de cobori cu Oltul încet
sacrul Kogaion după unii
mai falnic mai sfânt
un Iisus încremenit și smerit
din păduri suspendate pe cruci
ascuțite de parcă un fachir ne arată
cum e mai bine în viață să șezi privind tot
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deși vântul îți provoacă unduiri
trupești neașteptate în yoga
capul Său are cerul privire
de-un albastru din Zeffirreli
ori de Voroneț
.
capul lui Christ umblă și umblă
nu-și găsește hodina decât ruga
pe muntele Cozia acest vârf neînțeles
.
nu se poate atât de tânăr versant
și nins hăt în vârf după trepte păduri –
cum îl vezi pe șosea
.
aceste firide în templu crevase
este tot ce-a știut Nazarineanu-n exil
să pună în brațe dacilor-sciți
”luați gustați lăudați
învățați nu pregetați și luptați
cu toți nărăviții altor meleaguri”
.
Oltul începe de fapt de acolo
unde vrea să facă partida memorabilă
cu cine dorește
pe-o miză uriașă evadând din Ardealul natal.
.
în acest film din vechime
se-avântă indezirabil pe fereastra lumii
cea mai îngustă și ridicată de munți și terori
precum Jackie Chan sau Owen Wilson
în westernul ”Shanghai Noon”
.
acest râu tembel de-un tragicomic rareori întâlnit
i-o fi intrigat ca a opta minune a lumii și pe greci
bineînțeles mai întâi pe sciți și pe daci
.
strămoșii cu totem râsul
i-au făcut obraznicului Olt cowboy
cu fizionomie balcanică și-extrem orientală
din întregul masiv muntos Cozia
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marele său etern sanctuar
.
de-aceea Oltul cu pleopele mari
din priviri iuți de valuri
și-alege vestală câmpia valahă
ce-i cântă din depărtare enesciana ”Rapsodie română”
”Balada” de Porumbescu ”Simfonia primăverii” și
”Suita simfonică Povești din Grui” de Marțian Negrea
.
mirele etern Olt transmite un mesaj peste veacuri
”din amestecul unor nații intracarpatice există speranță
sciții cu dacii primii au fost au învins romanii au sosit
maghiarii secuii teutonii saxonii apoi șvabii și-armenii
și toate aceste valuri de neamuri formează pe-aici
același popor valah mai liber mai brav peste munți
ca și cum el și-ar încorda arcul în Transilvania
dar săgetează și pune la pământ prada afară”
.
să nu creadă cineva de la Istru că ar fi existat
de n-ar fi fost Carpații - acest imens nou costum
al acestui pământ - ciuruiți într-un singur canion
de lancea cavalerului Olt
.
serpentinele Oltului sunt cel dintâi legănat
și se pare că ele existau
pentru străvechii șoferii în absolut –
pentru sacrificații Marelui și Necunoscutului Dac
un fel de Dumnezeu precreștin
figură până la urmă poetică neutopică
în prezent prohibită oricărei raționale înțelegeri
.
divinitatea ce-a dăscălit pe Olt ce să facă
nu i se arată din codrii imenși niciunui profan șofer
ori drumeț alpinist plecat în microvacanțe concedii –
Țara Loviștii nu-i lovirea în poarta ce-o știi
ci un ușor ciocănit în tainica ușă
a munților unui Christ trist
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# 2

a doua de Paști
înseninata seară
cade mereu lunea
când începe lumea
.
pe la noi Oltul e
axul etnic central –
Nordul e adus
mai la Sud
culcarea pe
valuri domnești
e doar la vărsare
.
razele primăverii se-adună
în acest sfârșit liniștit de aprilie
pe Olt nimic nu-l face să se-nfioare
decât Dunărea mult așteptată
ca împreună pe urmă să zboare
.
ea albastra și verdea iubită
din filmul science fiction
și cartea ”Avatar”
prima apă întinsă peste Carpați
găsită iute la cros de mirele Olt
îl cuprinde-n orice zi pe răcoare
cu adâncurile-i umblate
de întunecimile
necreate
și-n acest fel
se aud cum ies
candele mii din văzduh stelele
sting ecouri până în miezul următor
al celei de-a treia nopți luminate
.
Învierea e pentru munteni și olteni
soarele mort noaptea
ziua iar renăscut din același pat
purtat de Olt în apele Dunării
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.
de ce ne-aruncăm goi
în vârtejuri și coturi
.
aceasta e principala meteahnă valahă
suntem primii la accidente din Uniunea Europeană
bulgarii au 88 noi 96 la milionul de locuitori decedați
pe când Marea Britanie 20 iar Danemarca doar o duzină
de-aceea mi-am luat eu sclav șofer de autocar
o viață a jonglat el cu serpentinele
nu ca mine
de-aceea eu sunt doar
un convins biciclist
.
”nu-i nimic
dacă o încurcăm
lasă
nu-i niciun bai
e normal
și alții procedează la fel
dă-i în mă-sa pe ăștia ce vor
să ne învețe ei pe noi cum să facem
n-au trăit să vadă ce-i pe aici
de bine de rău
știm noi”
.
ba nu știm deloc
suntem de-un timp
prea lung și prea obositor
de-aproape trei decenii
vânduții pe bani puțini
ai altor moravuri
.
suntem noi înșine aversiunea și ura
unor invarianți oameni însemnați
cu notabilă trecere prin cultură
plecați din drame balade poeme
neobișnuiți cu toate vorbele noastre
de șagă jigniri și jocuri perverse
ieșite din cărnuri din capete goale
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stropind printre colți cu averse
.
cei mai importanți uriașii culturii
sunt stinși aproape de tot precum jarul
ori scăldați ultima oară doar la morgă
înghițiți dintre cei vii dintre noi epigonii
precum ciorchinii ce-au văzut demult teasc
fragezi zemoși copți ca în Ziua de-Apoi și ne fierb
drept în țeastă și-n piept când îi bem alterați și-i trădăm
.
coșmarul netrăit încă e un lanț de mașini tamponate
peste care mi-e frică să nu dau la intrarea în București
de aceea coloana de mașini s-a blocat în codrii din Vest
ambulanțe și bolide ale poliției tot trec și urlă
șoferul ba aprinde lumina – citesc scriu
ba o stinge ca pe timpul camuflajului
s-a întunecat de tot pădurea-i nebună
pe turcește acest timp istoric zis ”Teleorman”
coșmarul poate să aterizeze din spațiu în istorie
ori din istoria liliputană să se lăbărțeze în sicrie din casă
prelingă-se el din sălbaticele pustiuri cu furtuni de nisip oltenești
ce-or cuprinde munții și albiile râurilor fluviului
blocurile întreprinderile ulițele piețele
încet-încet prietenește bătându-ne pe umăr zicând:
.
”sunteți aici ori
nu mai sunteți de loc
v-ați înstrăinat complet
.
mai bine să nu vă încredeți
doar în voi înșivă cum ziceau liberalii
este nevoie de axul central
de Olt și de-un Doamne-Doamne
un Christ invocat mult mai ferm
.
vedeți-l vă rog în sfârșit
cât s-a aplecat murind un pic
agățat în canionul Oltului
să vă prindeți de El!”
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Poem
Felix SIMA

 Membru al  Uniunii Scriitorilor din România, din anul 
1990, poetul Felix SIMA s-a născut la 6 iunie 1949, în comuna 
Mihăeşti, satul Măgura, judeţul Vâlcea. Este al doilea dintre cei trei fii ai colonelului - 
veteran de război Gheorghe Sima şi ai Elenei Sima (născută Niţă, din neamul Bobolea). 
Îşi petrece copilăria în satul natal, unde învaţă şi clasele primare. Urmează cursurile 
gimnaziale la Craiova şi tot aici urmează şi primele clase de liceu, continuate la 
Râmnicu-Vâlcea. În anul 1969 este admis la studii de biblioteconomie, la Bucureşti, 
unde are loc şi debutul său literar, în acelaşi an, în revista „Luceafărul”. După stagiul 
serviciului militar la transmisiuni, se angajează în munţi, la Hidrocentrala Lotru, ca 
operator staţie radio Petrimanu și Oltețu.
 În anul 1977 este angajat ca decorator la Teatrul Popular din Râmnicu-Vâlcea 
(director Goange Gh. Marinescu) de unde se transferă, în 1978, la Biblioteca Judeţeană 
„Antim Ivireanul” (director Ioan St. Lazăr), unde lucrează până în 2014. Tot în 
1978 i se publică primul volum de versuri, intitulat „Cineva mai tânăr”, la Editura 
„Albatros”, în urma premiului de debut obţinut la concursul pe anul 1977 al acestei 
edituri, manuscris depus pentru jurizare în  anul 1976.
 Marian Creangă,  Scriitorul, biblioteca şi cartea,  Râmnicu-Vâlcea, Editura 
„Offsetcolor”, Colecţia „Restitutio” nr. 4, 2007, 116 pag.
                                                                                                         
 Din volumul „POARTA RAIULUI”/ „The Haven s  Gate”, Cluj-Napoca, Editura 
„Napoca Star”, 2000, 66 pag. Transpunere în limba engleză de Tudor IOSIFARU. 
Cuvânt înainte de  P.S. GHERASIM, Episcopul Râmnicului.

***
Iar mai jos, la Dumnezeu:
Oasele tatălui meu...

Albe sunt, nimic nu sunt
Și nu scot niciun cuvânt

Și pământul le-nconjoară:
Altă graniță de țară.

Oase sunt din trup de om?
Crengi căzute dintr-un pom...

Și trec ape printre ele
Ca prin gardul de nuiele

***
Deep down in front Heavens’s gate
My father’s bones still wait to meet their fate...

White nothingness
Wordless

With clay surrounding
Another country bordering.

Are they bones of human body?
Twigs that felt from frees already__?

Waters wash them altogether
Like a flood through fences ever.
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Ridicat în dosul stânii
De bătrânii și stăpânii...

Să cântăm: Florile dalbe,
Graniță din oase albe,

***
Hai să mergem la Iisus...
Poarta Raiului e sus...
Și eu pot - și tu să poți,
Cu o stea să mergem toți.

De pe Muntele Bethlehem
El ne face câte-un semn
Cu opaiț cu untdelemn.

Să pornim pe drum în sus
Să ajungem la Iisus...

Hai să mergem la Iisus,
Drumuri de întors nici nu-s,
Se termină ața-n fus
Când o fi de dor de dus,

***
Mai trăim cu toții
În aceeași viață,
Goții, ostrogoții
Ne-au spălat pe față.

Hunii, pecenegii
Ne-au făcut sicrie.
Să citești din carte
Tot ce-ar vrea să scrie.

***   
Prea lovești aproape
Când țintești departe:
E-o săgeată-ascunsă-n
Fiecare carte,

*** 
Stăm pe piei de oaie
Și privim în sus...
Am săpat în peșteri

They’re a fence behind the sheepfold
Built by the master of this household__

Let us sing flower of whiteness,
Borderlike white bones that wutness,

***
Let us go to Jesus, brother__
Heaven s door is upwards rather__
I can do it,so should you
Use a star to do it,  too.

Up on Mountain Bethlehem
There are signs for us and them__
Candlelight, His face, His sight.

Let us take the road upright,
Get to Jesus, that we might__

Let us go to Jesus, brother
No way back, to turning over
When the end is calling us__
Leave the world behind, and pass,

***
All of us still living
The same life of giving.
Goths and Ostrogoths
Came to wash our faces.

Huns and Petchenegs
Buried our legs.
Turning all the pages,
Coffins measure ages,

***   
Blows are coming near
For a target there:
There s a hidden arrow
Between bow and sparrow,

*** 
We lay down on sheep furs
And watch up the stars__
Down on the walls of catacombs
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Semnul lui Iisus,

*** 
Globul ochiului e pentru,
Globul ochiului e peste
Piramidele cu centru
În picturile rupestre,

*** 
Totul este în schimbare,
Globul ochiului e-n soare.
Piramida cea mai mare
Însăși este mișcătoare,

***
Numesc poezie
Partea de vorbire
Care nu se aude
Și nu se scrie...

We ve carved the sign of Jesus,

*** 
The eyeball is for,
The eyeball is over
The pyramidal center
Rupestrtrically drawn,

*** 
Nothing stays the way you knew it
Eyeballs now glance the sunlight
And the biggest pyramid
Slides away like everything,

***
I hereby give the name poetry
To that part of a language
That can never be heard
And can never be written__

Transpunere în limba engleză de 
Tudor IOSIFARU
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Daniel și Daniil*
Gheorghe SMEOREANU

 Îl văd pe Daniil în fața ochilor mei, este pe masa de lu-
cru ca o variantă în miniatură și tot miniaturale sunt mănăstirea 
Cozia, peștera, muntele, copacii, iarba și florile, Oltul, frații și călătorii întâlniți din 
vreme în vreme, cât mai rar cu putință deoarece schinoviților doar bănuiala unei 
apropieri omenești le ridica părul pe brațe și îi furnica în creștet.

 De altfel, pe toate ale lumii le pot vedea pe masa de lucru, chiar Răstignirea 
Mântuitorului, iar pentru asta nimeni nu trebuie să se teamă, ori să bănuiască vreun 
lucru necurat, fiindcă lumea este făcută din semințe atât de mici și de neascultătoare 
în timp și în spațiu, încât fără de știre se pot întrupa aievea și pot închipui oameni 
și fapte. Nero însuși, dacă ar fi fost mai atent ar fi putut vedea în fața tronului său 
de aur întâmplările baterii în cuie și ale Învierii, ba chiar și Înălțarea la cer și Pogo-
rârea Duhului Sfânt la Cinzecime, deoarece așa cum arată înțelepții, Iisus este fără 
de margini, iar prin asta înțeleg nețărmurirea Fiului Omului în toate dimensiunile 
universului.

 Îi văd așadar pe Daniil și pe ucenicii și tovarășii săi, văd Cozia majestuoasă, 
mai greu îmi este însă a simți focul acelei evlavii mistuitoare, dragostea, ca un cuțit 
ce taie inima, față de Dumnezeu, dar pentru iertare îmi cer vouă și nădăjduiesc a o 
primi.

*

 Iarna, se trezea înaintea tuturor, fiindcă în zori apele Oltului erau înghețate 
bocnă. Trecea atent, pipăind gheața cu vârful picioarelor sale mici învelite în piele 
de porc și cu toiagul de corn pe care îl făurise cândva bunicul său. Când ajungea pe 
malul celălalt, intra cu pas de om matur pe poarta plină de țurțuri a mănăstirii și 
bătea ușor, aproape stins, la ușa starețului Sofronie.

 — Vino, Daniel.
 — Sărut dreapta, sfinția ta.
 — Ce ai mai ghicit în palma lumii, băiatule?
 — Lumea e albă, starețule drag, ori poate mi se pare mie că ar fi astfel. Albă 

și înghețată, de sub pojghița fiecărui lucru iese gerul pe care îl simt cu pielea mea, dar 
mai ales cu fruntea, obrajii, nasul și palmele. Oare așa e lumea, ori totul este doar o 
vedenie de iarnă, te rog să îmi spui, starețule iubit.

Starețul se ridică din genunchi și spuse:

* fragmente dintr-un roman în lucru



Vâlcea literară114

 — Iarna, ca toate cele ale Domnului, e chip creat și ținut de rațiunile Lui 
eterne. Ai însă și tu, Daniel al meu, rostul tău în existența iernii. Tu ești ipostas al 
Lui Însuși, lăsat pe pământ să gândești rațiunea iernii împreună cu Rațiunea divină 
personală și într-o vorbire cu ea.

Sofronie puse câteva așchii de brad uscate în mica sobă de pământ și suflă în 
tăciune. Flăcări la început mici și albastre, apoi lungi și roșii se înălțară sub privirile 
larg deschise ale copilului. Starețul făcu ceai, îl îndulci cu o linguriță de miere scoasă 
din ulcică și îi puse cana fierbinte între palmele lui Daniel.

*

La cele două capete ale iernii, când apele râului erau reci, starețul îl trimitea 
pe fratele Ioachim cu barca. Trăgeau amândoi la vâsle, tăcuți, apa era ca uleiul, iar 
drumul părea a fi unul dinspre moarte spre viață.

Daniel mergea spre liturghie cu un amestec sufletesc de bucurie și cutremu-
rare.

 — E păcat că mă înspăimânt, părinte, îl întrebase el pe starețul Sofronie, de 
ce nu rămâne doar bucuria întâlnirii cu Domnul în Sfânta Împărtășanie ?

 — Mă mir că nu murim de spaimă, îi răspunsese starețul, scurt.
Trebuie să spunem că băiatul acesta blond, ai cărui părinți și frați îl priveau 

cu un fel de îngăduință pentru duminicalele sale drumuri la sfânta mănăstire, dar și 
cu admirația neștiutorului față de cineva care știa să scrie și să citească, de parcă ar 
fi învățat asta de la vânt și apă, de la flori și păsări, fusese, încă de cum începuse să 
înțeleagă faptul că există în lume, stupefiat de acest lucru.

 Cum se face că mai degrabă sunt decât că nu sunt ? se mira el, iar când îi 
puse această întrebare starețului, acesta îl privi lung și nu spuse nimic, nici nu aveai 
ce să răspunzi la această întrebare năstrușnică ce îi amintea bătrânului de zbenguielile 
mintale ale vechilor greci.

*

Călugării i-au adus trupul probabil fără suflare al acestui copil cu păr câr-
lionțat și blond. L-au depus în tăcere pe prima treaptă a scării bisericii înălțată de 
Mircea cel Bătrân, lăsându-i starețului povara declarării că sufletul acesta este trecut 
la Domnul. 

 — Să ne rugăm, le-a spus starețul tuturor, dar nu cu vorbe, nu știm cum, 
însă întreaga obște care se adunase la aflarea veștii că un înger a fost cules de pe malul 
Oltului, a început să se roage fără glas.

 Păsări străbăteau ca săgețile cerul albastru boltit peste zidurile mânăstirii, 
dacă îți încordai urechile, auzeai apele râului lovindu-se de zidurile încă noi, o boare 
călduță purta albine și fluturi jur împrejurul grupului de oameni în straie negre care 
se ruga și iarăși se ruga.

 Starețul simțea când cugetul vreunuia dădea semn de resemnare și probabil 
că din mișcarea bărbiei, ori din sprâncene sau din mișcarea privirii îl aducea pe acela 
la loc în corul mut și așa au trecut un ceas, poate două, nimeni pe pământ nu mai 
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măsura timpul, iar în slavă nici atât deoarece timpul și spațiul sunt una și aceeași 
spirală dacică de la facerea lumii.

*

 Starețul se ruga întotdeauna cu o certitudine deplină, credea pur și simplu 
că rugăciunea pleacă spre cer așa cum se ridică spre soare ciocârlia și îi ia o bucată de 
vreme până ajunge la urechile Domnului, motiv pentru care rugăciunea este posibil 
să se împlinească abia peste un ceas sau o zi, ori chiar mai târziu, fiindcă împlinirea 
vine și ea de sus, iar schimbarea ordinii lucrurilor pe pământ nu se face cât ai bate 
din palme.

 Câteodată, lucru ciudat, împlinirea rugii se întâmplă chiar înainte ca ru-
gătorul să își îndrepte gândul spre cer și să își plece capul, poate și genunchii, spre 
pământ. Domnul știe dinainte ce rugăciuni va înălța omul, gândi starețul.

 Ce voia să spună însă tatăl copilului zicând cred, Doamne, ajută necredinței 
mele, cugetă starețul, fiindcă nu poate fi vorba despre credință mică sau mare, eu așa 
ceva nu pot să gândesc, probabil la mijloc este incertitudinea, nu știu nici eu dacă 
am ori nu am credința care să împingă spre Dumnezeu rugăciunea și să o întoarcă 
schimbând locul, viteza și rotirea atomilor și ale sâmburilor din miezul atomilor și 
ale sâmburilor din sâmburi până în străfundul a ceea ce există și putem pipăi.

*

 Daniel hotărî să aleagă la vremea nopții locul din trupul muntelui în care va 
săpa chilia. În întuneric, îi va fi mai ușor să fie cu piatra un singur trup, el să devină 
munte și muntele să devină Daniel.

 Începu așadar această contopire și simți că îi este ușor.
 Mai întâi, se descompuse pe sine în bucăți din ce în ce mai mici, tot mai 

mici, până ajunse la semințele ființei, apoi trecu dincolo de ele, în hăul etern unde 
nu există nici vreme, nici distanță. Făcu același lucru cu muntele, dar această muncă 
îi luă ceva mai mult timp și îl obosi. După ce își trase sufletul, care acum era contopit 
cu sufletul muntelui, schimbară locurile în existență, după cum spuneam: Daniel fu 
munte, muntele fu Daniel.

 Își pipăi băiatul trupul cel nou și simți unde pulsează, unde e inima.
 Aici, lângă inima uriașului ne vom face peșteră, îi spuse el lui Misail, după 

care îi dădu muntelui înapoi trupul de stâncă, iar el își luă din nou trup de om tânăr, 
trup însuflețit de dorul de a nevoi în chilia de piatră până la subțierea firii, când car-
nea se face lumină sfântă, mai strălucitoare și mai iute decât lumina soarelui.
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Tablouri dintr-o expoziție sau nașterea 
unei ficțiuni
Ion PREDESCU

„Tablouri dintr-o expoziție sau nașterea unei ficțiuni” de 
Constantin Mateescu este, după cum spune și titlul, catagrafierea 
unei lumi care a prins mantia Divinității trecând peste lume și alta, care n-a reușit. 
Gramatica focalizării actanților, mimesis și Nemesis, viața într-o stampă, unde istoria 
nu este îndrăgostită de propria creație și, evident, nici de reflexie. Conceptele Narcis 
– Pygmalion lasă loc clasificării, schimbând viața se schimbă și instrumentalizarea, 
privind spațiul concentraționar în general, prefigurat acum de Constantin Mateescu, 
prin portrete, schițe despre vocile tragice într-o mistică a stingerii.

Toxonomia ar fi următoarea: Soluția Steinhard: credința, ea fiind consecința 
harului, în esența selectivă. Soluția Soljenițân, soluția Alexandru Zinoviev, soluția 
Winston Churchill și Vladimir Bukovski. W. Churchill către Marta Bibescu: „Va fi 
război. Praf și pulbere se va alege din imperiul britanic. Moartea ne pândește pe toți. 
Iar eu simt că întineresc cu 20 de ani”. 

„Ce se întâmplă în orașul acesta mic, în care m-am născut, pe care îl cunosc 
casă cu casă... se întreabă un personaj.

Duminică. Mă simt pândită... Se strânge lațul. Familia în care am intrat după 
căsătorie e identificabilă pentru regimul actual. Sunt zile când mă gândesc să plec 
aiurea, să-mi schimb identitatea. Dar unde să mă duc? Și ce să fac acolo? La cimitir. 
Foială mare pe alei, lume pestriță. Femei cernite, cu lumânări, colivă, colaci și toate 
cele...”. 

Sau: „Doctorul Hanganu mi-a trimis o bună parte din pacienții lui de marcă: 
printre ei și domnul Kavadidis, de la care cumpăram, pe când eram elevă, zahăr 
candel, banane... Pe urmă începe să anatemizeze pegra comunistă. E vehement, se 
pare că a uitat de boală...” 

Apoi: „Sâmbătă. Trec zilele îngrozitor de repede. Orașul în continuă 
schimbare. Se desființează instituții vechi, despre tradiții și legende...”

Pagini memorabile despre pictorul Luchino supus „reeducării”, ca mai toate 
personajele volumului. 

„Și într-o seară, când lucra de zor, s-a pomenit din nou cu Didu. Venise cu un 
tip ceva mai vârstnic, care s-a recomandat Mandache. Au început prin a-l mustra că 
în loc să-l preocupe oamenii cinstiți și harnici și devotați poporului, își pierde vremea 
cu portretele unor ciocoi îmbogățiți pe seama celor ce muncesc, care au făcut atâta 
rău orașului. 

Despărțirea lui Luchino de tatăl său, Benito, este o pagină hiperreală, ca 
o promovare de mesaj comunicațional, cu reflexivitatea lui Pygmalion, artefact. 
Cele două personaje nu mai sunt Nemesis, ajungând în timp simulacre (conceptul 
teoretizat în alt context de Victor Ieronim Stoichiță): oameni de o parte și de alta 
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a zidului: „Luchino și-a amintit de seara friguroasă când l-a condus pe taică-său la 
gară. Benito arăta superb în scurta lui vărgată comandată la Milano, părea cu zece 
ani mai tânăr. Erau atât de aproape unul de celălalt și totuși îi despărțea o lume. Nu 
vii cu mine? l-a întrebat bătrânul cu vocea sugrumată. Vorbea pe bune. Privirea i se 
umezise... 

A fost momentul unic, providențial în care ar fi putut să plece, tot așa de bine 
cum putea să și rămână. La ce bun, însă, să se mai gândească la plecare când totul 
părea să fie scris în cartea vieții?

În clipele când trenul s-a rupt din inerție și s-a desprins ușor de lumea 
Alutelei, dispărând în punctul unde începe Fabrica de pielărie, a înțeles că alesese 
lozul necâștigător, de altminteri singurul care îi stătea la îndemână”. 

O lume, care venea sub sintagma propusă de Denis de Rougemont „Partea 
diavolului”, căreia îi vor da replică, martiri și eroi: „Fenomenul Pitești”, Aiud, Gherla, 
Sâmbăta de Jos, Ocnele Mari, Periprava, Salcia... Să-i asculți pe cei care au trecut pe 
acolo e un privilegiu, de mărturisit și setat în hemoragia conștientă și inconștientă a 
sufletului, extirpat brutal din dihotomia cu trupul, ultimul propunând „fericirea” de 
100 de ani, celălalt posibilul drum spre soteriologie. 

Și ce este mai aproape de așteptarea cuvintelor care se roagă, decât să cobori de 
la mănăstirea Sâmbăta și să pipăi crucile, răsfirate din când în când pentru dragostea 
de libertate întâi și apoi pentru liniște. Totuși: „Agnus Dei, Qui tollis preccata mundi, 
mi se rere nobis. Dona nobis pacem...”. 

Volumul lui Constantin Mateescu, excepțional prin secvențele, care 
esențializează un timp și o scriitură, „Tablouri dintr-o expoziție sau nașterea unei 
ficțiuni”, lasă urme(ousia) pustietoare/transfiguratoare, în sufletul, psihologie 
cogitans, al lectorului salvator/salvat, dintr-o normalitate a palimpsestului.

*

Să ne rugăm pentru liniștea și libertatea sufletului, spre miezonoptica! Să 
citim din Constantin Mateescu și despre! „Agnus Dei, Qui tollis preccata mundi, mi 
se rere nobis. Dona nobis  pacem...”.

Cel mai important prozator lovinescian vâlcean, Constantin Mateescu, a 
trecut dincolo! Este unul dintre sincroniștii români autentici! A iubit Vâlcea, Rm. 
Vâlcea, profesionist, scriind zi de zi. Ca un lovinescian trup și suflet! Nu a participat 
la zăngănitul protocronist. Au scris despre el: Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu, 
Cornel Regman, Valeriu Cristea, Eugen Negrici, Nicolae Manolescu, Mircea 
Iorgulescu, Sorin Titel, Cornel Ungureanu, Alexandru Călinescu, Ioan Holban, 
Petru Pistol, Ion Predescu, lovinescieni. L-a iubit Vâlcea și nu numai. Un scriitor 
care merita să fie citit, conspectat și iubit! A fost cel mai lovinescian dintre prozatorii 
vâlceni! 

Să ne rugăm pentru liniștea și libertatea sufletului, spre miezonoptica! Să 
citim din Constantin Mateescu și despre! „Agnus Dei, Qui tollis preccata mundi, mi 
se rere nobis. Dona nobis pacem...”.                                                                                                                  
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Constantin Mateescu sau instituirea fiinţialităţii

„Într-o căsuţă asemănătoare, mi-a relatat odată, am locuit cu Vera. 
Cumpărasem casa pe nimic de la un fabricant de bere ce lichidase întreprinderea și 
emigrase în Venezuela. Avea terasă cu vedere spre parcul învecinat al Cotrocenilor. 
Pe Vera o neliniștea tăcerea ce se așternea asupra cartierului odată cu lăsarea 
întunericului. Îi era teamă de fantome. Am instalat-o în odaia cea mai spaţioasă, 
ale cărei geamuri primeau lumină toată ziua. A trebuit să aduc imobilului o serie de 
modificări, pentru ca dormitorul ei să aibă comunicaţie directă cu încăperea în care 
locuia servanta. Plantasem trandafiri în faţa casei: Climbing Triomphe Orléanais, 
Baby Lyion Rose, Souvenir de Georges Pernet… Pe grilele ferestrelor se căţăra un 
soi de trandafir agăţător ce înflorea din mai până în octombrie. Vecinii susţineau că 
în casă se sinucisese cu ani în urmă o balerină și că de atunci, în fiecare noapte când 
e lună nouă, moarta se strecoară pe terasă și dansează goală în încăperile pustii de la 
etajul doi, în care îmi depozitam tablourile. Povestea semăna întrucâtva cu subiectul 
unei fantezii imaginate de Cocteau pentru baletele lui Diaghilev. Pe balerină n-am 
văzut-o niciodată, dar servanta mă asigura că o zărise când și când, la miezul nopţii, 
furișându-se prin dreptul zidurilor casei și dispărând pe treptele acoperite de verdeaţă 
ale terasei. Bombardamentele din '44 au distrus întregul cartier. Pe Vera au surprins-o 
în timp ce se îmbrăca în budoarul ei. Am fost de faţă când au dezgropat-o de sub 
ziduri. Zâmbea. La ce s-o fi gândit în clipa aceea? Ţinea într-o mână rochia, iar în 
cealaltă peria de cap cu care se pieptăna în fiecare dimineaţă. Tablourile de la etajul 
doi au ars în parte. Printre cele care s-au păstrat, se afla și o dansatoare de la cabaretul 
Maldoror, pictată de mine la Paris cu ani în urmă…” („Autoportret cu bască”). 

Constantin Mateescu înseamnă luciditatea unui sistem ontologic și distanţa 
(în sensul lui Jean-Luc Marion, „Idolul și distanţa”) privirii diegesiale, sub aparenţa 
notaţiei neorealiste (la originea minimalismului de astăzi?), ascunzându-se sigetica 
unui corpus al devenirii (temă, antitemă, complex tematic, sinteză). 

Constantin Mateescu propune luciditatea ca „interpretare și raţionalitate”, 
„decupajele” narative, din „antropologia umană” interbelică sau din istoria recentă 
focalizează, de fapt, sensuri, orice descriere fiind o „vecinătate” cu devenirea. 
Descrierea autentică este sensul antropologiei culturale pierdute, adevărurile fiind, 
oricum, iluzii de palimpsest. 

Latenţele, icoanele sufletului, din proza lui Constantin Mateescu nu sunt 
psihanaliză, ci metafizică. 

Milan Kundera afirmă: „Toate operele mari au în ele ceva neîmplinit”, de 
aceea, completăm, au în ele eseul specific romanesc: ipoteticul, luciditatea, didascalia. 

Realitatea nu este niciodată reală, ci ipotetică, afirmă fizica postmodernă, 
luciditatea din opera lui Constantin Mateescu este un fir al Ariadnei, nu anarhetipul, 
iar didascalia, propensiunea către un imaginar reticent, politropic și nu sedat. 

Constantin Mateescu interferează conceptele de „autor”, „operă”, „scriitură”, 
propuse de Michael Foucault: „Scriitura se desfășoară ca un joc, ce își depășește 
negreșit propriile reguli”. 
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Opera lui Constantin Mateescu semnifică o nouă lectură a prozei interbelice, 
a Școlii de la Târgoviște, pentru o mai bună vecinătate. Din structurile narative de 
aici au ieșit, probabil, producerile de mentalitate ale generaţiei ‘80. 

Descrierea este fundamentală în „Autoportret cu bască”, în sensul lui Michel 
Charles din „Retorica lecturii”: „Orice descriere este o interpretare, dar și contrariul 
este adevărat”, „descrierea adevărată fiind deontică” (Ștefan Vlăduţescu). 

Ar mai fi de conjecturat, în termenii lui Michael Foucault, despre condiţia de 
autor. Autorul Constantin Mateescu are altă tipologie, care n-ar presupune inspiraţia, 
n-ar fi „transcendentă” tuturor limbajelor, neprecedând „operele” (existenţa precede 
esenţa sau esenţa precede existenţa - complex tematic existenţialist). Este, de altfel, 
condiţia autorului. 

Același M. Foucault aserţionează despre „înrudirea scrisului cu moartea” (în 
interpretarea lui M. Moulin), complex tematic esenţial în „Autoportret cu bască”. 
Există, în roman, pagini memorabile, antologice în literatura română și universală, o 
istorie a scriiturii, picturii, sculpturii, vizualului, finalului de tragedie antică, într-o 
expresivitate a „psihofizicului”, o metafizică precum sfârșitul metafizicii. 

Receptarea operei de artă nu este o teorie a informaţiei (cum afirmă Umberto 
Eco), ci expresivitatea Fiinţării. 

Nicolai Hartmann, în „Trăsături fundamentale ale unei metafizici a 
cunoașterii”, aserţionează: „Teoria cunoașterii și metafizica se condiţionează reciproc” 
sau „Cunoașterea este orientată spre fiinţare de la bun început”, complexul tematic 
al ontologiei este tocmai fiinţarea, discursul (logos) despre ceea ce este (to on). Un 
text al fiinţialităţii segmentelor narative, într-o pagină, un roman. Conceptul de 
„existenţă” și „eu” (Karl Jaspers): „Eul fiinţător există ca unitate dintre eul empiric și 
eul ca atare, dar este, în același timp, altceva și mai mult decât aceasta”. Și afirmaţia 
lui Martin Heidegger: „În neascunderea ce deschide fiinţa (sferă de semnificaţie 
posibilă) sălășluiește tendinţa ascunderii fiinţei, prin faptul că deschiderea exclude 
anumite posibilităţi de semnificaţie”. În ascunderea fragmentului citat stă fluiditatea 
politropiei textului. 

Scriitura fragmentului este și „luminare”, după Horkheimer și Adorno, 
nefiind „o diferenţă fundamentală între gândirea mitică și gândirea structurată 
conceptual a luminării”. Scriitura lui Constantin Mateescu are istoria frazei clasice și 
desenul istoriei formelor. 

Polisemantica textului „decupat” din roman este o hermeneutică: „A înţelege 
un text înseamnă a-l înţelege ca răspuns la o serie de întrebări. Înţelegerea unei 
întrebări solicită punerea întrebării. Atunci când întrebăm, ne mișcăm în interiorul 
unei sfere interogative și, prin aceasta, într-un univers de posibilităţi al semnificaţiilor, 
care stabilește limitele pentru ceea ce poate fi chestionat cu sens și la care se poate 
răspunde cu sens” (Gadamer). Ar fi de adăugat: ce poate fi sens într-o istorie tragică, 
poate, numai continuarea diegesială. Un cumul substanţial ca într-un „summum 
bonum”, o gândire a mimesisului structurată, după Horkheimer și Adorno, de 
„gândirea structurată conceptual a luminării”. 

„O autoreprezentare a adevărului, această autoreprezentare fiind diferenţiată 
de adevărul însuși” (Walter Benjamin), aserţiune asertorică pentru acest text. 
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Romanul, de fapt, este structuralitatea fiinţei. „Cu excepţia câtorva texte din 
Renaștere, care au suferit influenţa hermetismului, romanul a fost întotdeauna un 
gen de acces facil, până acolo încât operele, continuând niveluri de sens ascuns, au 
grijă să nu descurajeze cititorul și nici să nu-l îndepărteze de sensul evident. Religia 
artei și continuatorul ei, estetismul, conferind artei o misiune salvatoare, au permis 
în schimb artiștilor să impună dificultăţi de temut. 

Capodoperele romanului modernist presupun a dezvălui cititorului poezia 
enigmatică a lumii și strălucirea multiformă a subiectivităţii, iar de la el o răbdare și 
o calitate a atenţiei ieșite din comun” (Toma Pavel, „Gândirea romanului”, Editura 
Humanitas, București, 2008, p. 411). 

Benjamine Fondane vorbea despre instituirea fiinţialităţii la întâlnirea cu 
Lev Șestov. Este, mutatis mutandis, ceea ce se întâmplă la identificarea cu opera lui 
Constantin Mateeescu. 
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