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Editorial

Putem fi fericiți, nespus de fericiți, peste măsură de fericiți

Cred că așa cum nu ai voie să bei alcool până la vârta de 18 ani, nu e 
bine nici să îl citești pe F.M. Dostoieveski până la această vârstă.

Mai bună ar fi comparația cu condusul mașinii, în sensul că și aici 
ai nevoie să atingi niște ani și, în plus, să beneficiezi de o școală de șoferi, 
așadar să ai instructor.

Am citit pentru prima oară opera lui Dostoievski între 16 și 20 de ani, 
fără instructor, ceea ce mi-a provocat trăiri atât de intense încât mi-au afectat 
iremediabil sufletul, iar toată viața am suportat consecințele.

Cred că e bine să citească omul Dostoievski după 18 ani și neapărat 
cu un maestru care să îi explice că este vorba despre personaje nu neapărat 
aidoma oamenilor reali. Dostoievski procedează așa cum procedează 
Dumnezeu cu cei afectați psihic, în sensul că mărește harta sufletului enorm, 
pentru a putea vedea noi toate reperele, în cele mai mici amănunte.

Este ca la Google Maps, când mărești, mărești și vezi ceasul de la mână 
al oamenilor de pe stradă.

Sufletele obișnuite nu sunt gigantice, ca la Dostoievski, nici al tău nu 
este și nici nu trebuie să fie gigantic, dar dacă nu ai călăuză, riști să crezi asta.

Însuși acest geniu s-a referit la gigantismul psihologic spunând, pare-
mi-se că în „Oameni sărmani”, că „sufletul omului, e larg, prea larg, ar mai 
trebui strâmtat puțin”.

S-a întâmplat că găsesc în biblioteca unui unchi, dintr-un sat de la 
poale de munte în care îmi petreceam toate vacanțele, întreaga operă a lui 
Fiodor Mihailovici și de aici a decurs o tinerețe zbuciumată și în plan real, și 
în cel imaginar. Dacă ar fi fost acolo tot Shakespeare, în mod cert altfel ar fi 
curs destinul meu. În loc să fiu demonstrativ și încrâncenat, aș fi fost ludic și 
astuțios.

În fine, s-au împlinit 200 de ani de la nașterea celui mai crâncen și mai 
persuasiv prozator din toate timpurile, un sfânt al culturii.

Sunt ziarist, sunt față de nobilii spiritului îndeptățiți să îl explice pe 
Dostoievski un fel de Marmeladov, un isteric adesea căzător în patimă, dispus 
oricând să îngenuncheze și să le pupe cizmele luminățiilor lor, oamenii de 
litere.

Cred că Dostoievski ar trebui să fie în calendarul omenirii, sărbătorit 
cu umilință și recunoștință pentru că ne-a spus că nu putem fi fericiți, nespus 
de fericiți, peste măsură de fericiți.

Gheorghe Smeoreanu
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Aurel Sibiceanu

La criptă de Basarabă

Unui domn plecat în lupte
Îi dau moartea să se-nfrupte;
Domnului pierit
În al femeii trup
Cu neştiute mângâieri
Spaima mâinii i-o astup;
Domnului ridicător
De altare cu găteli
Îi dau cupe cu-ndoieli;
Domnului prea aplecat
Peste slovele cereşti

Îi dau iuțile calesci.
Iară Domnului pribeag
Şi fără de mormânt
Tristeţea mea i-o dau toiag,
Şi criptă-i fac
Dintr-un cuvânt.

18 ani fără Tata

În anii lui din urmă,
Tata a întâlnit cu adevărat
lumina și privighetorile.
Pleca, dis de dimineață,
de acasă, pleca până la poartă
și ajungea acolo cum la capătul zărilor...
„Nici nu știu, zicea, unde am fost
până acum, am dormit
într-o ciudată moarte
sau am bătut un lăturalnic drum...”
Pe 16 octombrie 2003
am ajuns acasă, dar Tata plecase,
poate într-un crâng,
poate în iuțile prigorii
care țipă, dar niciodată
nu plâng...
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Preumblare

La vârsta asta a mea,
sufletul este cât o vrabie - 
nu știi când pleacă,
nu știi dacă mai vine...
Vrăbiile, furnicile și lăcustele
mi-au fost doici când eram copil,
adică atunci când nimic nu murea...
Mărindu-mă,
le-am ținut de ibovnice - 
veneau și plecau,
după cum le era voia,
lăsându-mi înaltul,
să urc în cer cu el
și să cobor teafăr de acolo ...
Sunt încă teafăr, Doamne,
deși simt că în oase
mi se furișează
o mahramă de lacrămi
trimisă de cineva
taman din Valea Plângerii...

Portret de bătrân

Acum, el nu mai răpune noaptea cu trupul...
Acum, pentru noapte, el are
așteptarea cea Mare,
într-o mierlă bătrână
ultimul său cântec
așteaptă să întâlnească
șoapta Domnului...
De-acum,
focul său e prea vechi; își scrie
în cenușă lumina ca în pomelnice.
Călătoria cea mai lungă o face
între cana cu apă și afumata fereastră
dincolo de care mărul înflorit
un oaspete îi pare…
La sărbători se privește-n oglindă
și-i este dat să vadă un chip
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stăpânit de altă lume,
cu foșnetul unghiilor mai umblă
prin lavanda straielor tinereții…
Doar vântul îi bate la ușă
cu scâncetul măceșului
cotropit de zăpezi
și căzătoarele stele...
Deschide și lucrurile sale încep să aibă
năravul deșertului, să alunge lumina din casă,
din lacrima în care sarea-i nestemată și astru
pâlpâind pe glezna din poveste…
Altcum, el stă cu mâinile de vorbă,
cu evlavia lor în care se desfată
un calendar întreg de liniște…

Acatist 

De la zidirea lumii,
a celor văzute și nevăzute,
tainice adieri au cutremurat
cedrul, chiparosul și măslinul.
Erau adierile
veșniciei din Cruce,
despre care Isaia
a grăit în Numele Domnului,
pre când era în odaia lui
de singurătate roditoare.
Amin!

Arderea de tot

Umbra dragostei mele păgâne,
eheeei, zace sub lavă,
în dispărutul Pompei.
Atunci au căzut din ceruri
metale grele,
cenușile morții
și ochii lui Saturn
și toți zeii care
aveau să moară
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și încă vor mai muri
cu umbrele rămase
printre cei morți și cei vii...
Nu mai știu unde erau, atunci, zeii,
că tot cerul cădea și era fierbinte,
cădea pe neputinciosul
și singurul, ce ni s-a dat, pământ..
Ochilor mei le e dor de stele
și de foșnetul lor de atunci,
de când încă nu venise
blestemul din cerul mâhnit,
le e dor de
veșnicul lor amurg
sub cenușă
și sub eternitate
ferecat...

Lină trecere

În mierea toamnei -
sicriu brun în care doarme iasomia -
se zbate o rază, caută un ochi
împovărat de scrieri firești.
Am arat, am semănat, am cules
şi am plâns uneori
pe năframa bunicii sau pe flori.
Aceasta-i fireasca scriere
şi parcă-i o cale de astru...
Cât despre măceşul sub care
cuminecarăm azurul, Prietene,
află că l-a părăsit floarea
şi e singur ca puiul de lup,
cu spinii aşteaptă blândul omăt
în care va scrie cum sub el şezum
prapurilor de pace aidoma.
Prin miere trec făpturile noastre:
răspântii ale sălbăticiunilor,
letopiseţe de aer, adieri…
Minunată ne e trecerea,
Doamne, Cel întrupat
în Cuvânt...
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Doru Bogorodea
Fragment din romanul

„AȘTEAPTĂ-MĂ, VIAȚĂ!”

De patru ani mergea la muncă, în fiecare 
vacanță, la pădure, în munții Lotrului. Pentru el nu 
mai erau secrete legate de pregătirea lemnului de brad 
pentru expediție la depozitul din Brezoi, de acolo de 
sus, de pe valea Balindrului, Muntele Sterpu… îi era 
dor de acele locuri, fusese și în vacanța când a trecut 
dintr-a zecea într-a unsprezecea de liceu, acuma e în 
ultima, „am trecut într-a douăsprezecea și cine știe 

la anul ce drumuri o să apuc”.
Bagajele erau făcute cu meticulozitate de tatăl lui. Începea o dimineață frumoasă 

de vară. Trebuia să vină camionul, un „Bucegi” fără prelată, cu bănci de lemn de-a 
lungul obloanelor laterale, una în spatele cabinei și una pe mijlocul caroseriei, putea, 
liniștit, să transporte 30-40 de muncitori. Au mers, grăbiți, spre locul de întâlnire din 
Romanii de Sus, aproape de  Horezu. Se formase o echipă de optsprezece forestieri, 
oameni de pădure care lucraseră mult la pădurile de fag, erau printre ei și câțiva care 
nu fuseseră la exploatări forestiere de molid (Ion al Smarandei, Roman din Cârjani 
care făcuse Școală tehnică de silvicultură). În Romanii de Jos trebuiau să oprească, 
să ia și echipa lui Nicu Ispas care pregătise douăzeci de muncitori… pe aceștia nu-i 
cunoștea pe toți, dar nu asta îl frământa pe el, pe Doru, căci despre el este vorba. 
„Ce mă voi face eu cu Vic (prietenul lui de clasă), oare o să vină? M-am înțeles cu el 
să aștepte mașina la ieșirea din Voineasa, la Capra Foii, puțin mai sus de Atelierele 
centrale. Eu am vorbit cu maistrul Croitorescu, șeful de parchet, să îl primească. 
Mi-a promis, dar cu banii? O sută de lei pe zi? „Nu știu, Dorule, să vedem cum 
muncește… Ție, sigur, îți dau, știi că și anul trecut te-am plătit cu nouăzeci de lei, 
anul ăsta îți dau, poate, și peste o sută, dar tu nu vei lucra la echipă, pentru tine am 
alte treburi de rezolvat”.

Doru și-a ales un loc pe laterala din dreapta mașinii, aproape de banca din 
spatele cabinei (nu-i plăcea să meargă cu spatele)

– Tată, ai grijă că te trage curentul.
– Lasă, tată, că-mi trag căciula peste urechi.
Mașina merge frumos, cu viteză constantă, vântul și zgomotul fac imposibil 

dialogul cu vecinii de locuri, dar când urcăm câte un deal, se mai aud glume. Din 
ranițe se ivesc sticle cu țuică care trec din mână în mână. Nenea Nelu mă îmbie și pe 
mine: Ia, Dorule, și tu, să vezi ce afinată bună am făcut” „Nu beau, nene, mulțumesc”. 
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Zâmbesc… Are două fete… una e mai mică decât mine cu trei ani… când eram în 
clasa a patra, într-o vacanță, cu un baston de cireș jumătate covrig la capăt, stăteam 
pe penultima scară de la Cămin, înainte să înceapă filmul și când Ioana Gâncescu 
-țop pe lângă mine să coboare, eu fac haț cu bastonul și îi agăț piciorul iar ea -poc! 
Cu gura în țărână… urlete… plânsete… sânge… și-a pierdut un dinte de lapte… 
constatare făcută după ce tovarășa învățătoare a spălat-o la fântâna din curtea școlii, 
fântână cu cumpănă, iar eu m-am ales cu nuiele la palmă, în genunchi, la colț, în 
spatele tablei de scris (tabla avea picioare pe vremea aceea). Zâmbesc din nou, Ioana 
are acuma paisprezece ani, ce i-o fi trecând prin minte lui nenea Nelu?

Avem o oprire de douăzeci de minute la Râmnicu-Vâlcea, lângă Piață. Sunt 
oameni care mai vor să își ia câte ceva. Tata a cumpărat două gogoși. Sunt calde. Sunt 
bune. Buzele puțin unse ating zahărul vanilat, apoi cu limba le șterg ușor de la un colț 
al gurii spre celălalt. Mestec, plutesc, un val de căldură îmi cuprinde tot corpul de jos 
în sus, câteva secunde, trăiesc extazul nopții mele de iubire, de dragoste împlinită, 
simt pe vârful degetelor pielea catifelată, caldă, pe care, în urmă cu patru nopți, 
am atins-o, am mângâiat-o… mă trezește cotul tatei: „Hai să urcăm în mașină… 
plecăm”. Nu mai înțeleg ce se vorbește, chipurile din față și din laterale îmi zâmbesc 
larg… sunt chipuri frumoase de oameni… apoi vocea lui frate-meu căruia i-am 
destăinuit secretul, secretul meu, secretul nostru: „Dacă ai lăsat-o, mă, gravidă?” „– 
O iau de nevastă. Da, așa i-am spus și ei acolo, sub nuc și sub lună plină. Ce, nu așa 
a spus și tata? Băieți, să deschideți ochii bine! Dacă vă bateți joc de fetele oamenilor 
și vine la mine la poartă vreuna cu burta la gură, eu vă însor forțat. Să nu uitați că 
aveți și voi o soră. Da, până face copilul, eu termin liceul și apoi… ne-om descurca”.

Ultima oprire o face camionul la sector I. F. Brezoi, garajul de lângă MICA, 
trebuie să alimenteze în rezervor. Pe mine m-a luat nenea Nelu la Bufetul de peste 
drum… „Hai, Dorule, să-ți dau un suc”. Merg. Au mai venit și câțiva consăteni. 
Unii au luat bere, alții câte o sută de rom. Sunt mese de tablă, cu scaune de fier. Nu 
ne-am așezat bine, că vine unul strigând în gura mare: „Haideți, bă, că îl bat unii pe 
Nicu Ispas!” Alergăm într-acolo… Nenea Roman, cu o sticlă de jumătate de bere în 
mână, în fața noastră. O mașină oprită lângă un podeț, hărmălaie… văd un bărbat în 
maieu alb, bine făcut, față în față cu nea Nicu, își făcuseră loc cu pumnii, muncitorii 
se retrăseseră din fața și din spatele lor… Un pumn zdravăn primit din lateral, sub 
urechea dreaptă, l-a aruncat pe lângă roata din spate dreapta a camionului nostru, 
ca pe o popică. Apărătoarea, preșul de cauciuc s-au umplut de sânge, sângele sărise 
și pe maioul mecanicului din Brezoi. Eu m-am aplecat pe marginea drumului, am 
luat în palmă un pietroi, dar o mână străină m-a prins și m-a strâns, iar o voce nici 
poruncitoare, nici aspră, mai degrabă blândă, mi-a spus: „Stai cuminte, fecior, nu 
te băga, ei au început, urcă în mașină, că te aruncă ăștia în Lotru”. L-am ascultat, 
m-am dus la locul meu. Bătaia mai continuă. Trăiesc un sentiment ciudat de dezgust 
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și deznădejde. De sub o pătură trasă până peste cap, nenea Toma întreabă: „Băi, 
frate-meu Roman mai e în picioare?” Nu, Roman nu mai este în picioare. A spart 
sticla în capul unuia, iar alt brezoian i-a dat un cap în gură de i s-au dublat buzele 
în grosime, nasul i s-a mai borcănat, ochii i s-au învinețit, încearcă să zâmbească dar 
totul se transformă într-o grimasă ce zugrăvește durerea. Tata a reușit să liniștească 
spiritele, să împace taberele și m-a mirat că nu a primit nicio lovitură, nu a avut nicio 
zgârietură. Bărbatul cu maioul alb, pătat cu sânge, s-a ridicat, cu brațele, deasupra 
oblonului din spate al camionului nostru și a întrebat ironic: „Mai vrea cineva 
bătaie?” Toți muncitorii au tăcut, eu l-am privit în ochi fără să clipesc iar el a zâmbit. 
Avea o privire blândă, de om bun.

Plecăm spre Voineasa. Mai sunt 40 de kilometri. Vorbisem și cu șoferul să 
meargă mai încet la Capra Foii, iar dacă îl văd pe Vic, să-i bat cu pumnul în cabină, 
să oprească. Astăzi este o zi pierdută, adică va fi, pentru că la Gura Balindrului oprim 
la „Danu” -magazin forestier, unde fiecare își face proviziile pentru o săptămână, în 
plafonul de o sută de lei, bani care la sfârșitul lunii se opresc din salariul realizat, deci 
eu o zi muncesc pentru mâncare, iar cinci zile pentru buzunar. Acuma mă gândesc 
la Vic; cum se va descurca, cum ne vom descurca, pentru că este și răspunderea mea. 
Eu i-am tot povestit de munca aspră, de condițiile nu tocmai plăcute... El? Nu și nu, 
vrea cu mine, vrea să trăiască experiențe, vrea bani, banii lui. Eu îl înțeleg dar îmi 
este teamă, teamă să nu clacheze, să nu-l decepționez. Singur la părinți cum este, cu 
școli făcute în șantiere, învăța bine, aproape mai bine ca mine, la unele materii mă 
depășește (la franceză mă depășesc toți). Vic este înalt și bun sportiv, dar n-a tăiat 
niciodată un lemn, nici măcar pentru foc. La barăci au condiții de bloc, căldură la 
calorifere, apă caldă, apă rece la chiuvetă și duș. Hmmm, vrea independență... părinții 
lui îi dau câte trei lei pe zi de buzunar, mănâncă acasă... Noi, băieții și fetele de la 
internat suntem mult mai liberi, mâncăm la cantină, mergem la film, la cofetărie, la 
ceaiuri, bairamuri, baluri, discoteci... el, nu! Trebuie să se țină de fusta mamei. Eu îl 
înțeleg și nu o să-i dau sfaturi, nu-i împărtășesc din experiența mea, pentru că știu, 
am trăit-o mai devreme, când nu l-am avut pe tata lângă mine... Este adolescent, vrea 
să-și trăiască propria experiență... iar sfaturi... nici mie nu-mi plac sfaturile pe care 
încearcă să mi le dea tata... îmi pare că le știu, iar de cele mai multe ori mă plictisesc, 
nu i-am spus, nici nu o să-i spun, pentru că nu vreau să-l supăr, simt că nu m-am 
maturizat, am mari îndoieli că mi se va întâmpla să o fac vreodată. E bine că nu 
vom lucra în echipă decât uneori și poate ne vom bucura împreună de timpul liber. 
Timp liber? Doar duminica și luni dimineața, jumătate de zi, când luăm hrana de la 
Sam, în rest -zi lumină la muncă, iar seara, program de cosmetizare. Pot eu transmite 
bucuria pe care o trăiesc când respir mireasma de brad, de cetină și rășină? Pot eu 
insufla iubirea pe care o port? Mai întâi, să văd dacă vine... dacă nu a abandonat 
ideea, dacă le-a spus părinților, dacă l-au lăsat să facă pașii într-o lume pe care nu o 
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cunoaște deloc, într-o lume fără zgomotele șantierelor, într-o altfel de agitație...
Gata. Am trecut de Voineasa, mai sunt trei kilometri până la Capra Foii, locul 

de întâlnire. Sunt puțin încordat... ce puțin încordat? Încerc să nu arăt. Privesc spre 
versantul din dreapta, aud un fluier scurt și, de după un brad, apare Vic. Bat în 
capotă, mașina oprește, zâmbesc... Ce ciudat s-a îmbrăcat Vic, s-a prins de oblon, 
sare în camion, este dezinvolt, dă bună ziua, tata îi face loc lângă el... „Sărut mâna, 
nenea Toma”. Tata îl pupă, noi ne dăm mâinile, suntem bucuroși, iar el nu pare 
intimidat de lumea în care a intrat. Îl măsor de jos în sus, el râde neforțat, natural... 
„Dorule, altceva mai gros nu am găsit prin șifonier”... „Fii pe pace, au magazie la 
cabană, găsim noi ceva potrivit pentru tine... în rucsăcelul ăsta al tău n-o să poți lua 
nici mâncarea pentru o zi, d’apoi pentru o săptămână...”, atât am zis și nu era un 
reproș, rezolvăm noi când om ajunge... Îl studiez din coada ochiului... La „Zidul lui 
Manole”, așa i-a rămas numele, pentru că acolo, mereu și mereu refac drumarii un 
zid de sprijin care protejează drumul mai jos de Cataracte, pe versantul din dreapta, 
patru capre negre cu țapul între ele. Muncitorii din mașină și le arată unii altora. 
Vic privește... în priviri are uimire și un soi de bucurie copilărească. Am trecut și 
de vestita Greblă, iar la stânga, cochetă, e colonia Mica. Se văd și galeriile micuțe 
săpate în stâncă, îi povestesc lui Vic că aici, din drum în jos, era un lac, lemnele erau 
corhănite în lac, se dădea drumul la apă, iar buștenii, curățați de cepi, veneau prin 
plutire până la greblă unde erau sortați și încărcați în trolii sau trași de tractoare. De 
la Mica, în susul râului Lotru, nu mai era drum, iar exploatarea lemnelor se făcea cu 
caii... din munți și până la lac existau și funiculare pentru transportat buștenii de la 
Dobrunu, Furnica, Balindru... Acum sunt drumuri pe toți afluenții Lotrului.

La Gura Balindrului, la magazinul forestierilor, oprim mașina și oamenii 
coboară și stau, frumos, la rând, să-și umple ranițele cu mâncare pentru o săptămână. 
Aici vinde o mătușă de-a mea, cumnată cu tata. Îi explic lui Vic că trebuie să luăm 
pentru fiecare zi mâncare, pentru dimineața, prânz și seară, plus 6-7 pâini negre, 
una pe zi, apoi ce și-ar dori să mănânce fiecare. Am făcut rost de raniță... eu iau 
pentru mine: pentru dimineață, facem cafea la ceaun, „Unica” sau „Mocca” sau ceai; 
lângă cafea, de regulă, punem o marmeladă pe pâine și câteva bucăți de brânză... la 
prânz mâncăm conservă de fasole boabe cu costiță sau cârnat, șuncă, ceapă, pâine. 
Dimineața și seara mâncăm la cabană, prânzul îl luăm la pachet, pe coastă, în pădure. 
În general, te orientai pe mâncare care să nu se strice și căutai să te înscrii în suma de 
100 de lei sau cu cât te treceai pe plafon. Sunt și muncitori mai pofticioși, mai solizi, 
mai mâncăcioși, care îi cereau maistrului să fie trecuți pe plafon cu 150 sau 120 lei, 
unii mai includ și o sticlă-două de rachiu alb, votcă sau rom. În pădure, la muncă, 
nimeni nu bea. Mai sunt maramureșeni sau moldoveni care, duminica, mai stau pe 
lângă câte o sticlă, dar mai pleacă pe la coloniile T.C.H. care au început lucrările la 
galerii de aducțiuni, la Hoteagu, Puru, la Baraj, cele mai apropiate fiind una la 12 
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kilometri, alta la 6 kilometri de cabana noastră și care au magazine alimentare, doar 
că acolo îți trebuie bani.

În sfârșit, ajungem la cabană. Cabană mare, din lemn de brad, tencuită în 
interior, cu sobă mare prevăzută cu plită cam la jumătatea ei, paturi de fier etajate 
de o parte și alta, culoar mare pe mijloc, între paturi. Mai are și două anexe, o 
cameră pentru maistrul de parchet cu nevasta lui care este gestionară la magazia de 
unelte (securi, țapine, șilere, lanțuri, scoabe, cuie, fierăstraie -joagăre manuale) și 
haine, cizme, salopete, pufoaice... Tata și-a ales patul de lângă sobă, el asumându-și 
responsabilitatea cu întreținerea focului pe timp de noapte, fiindcă deși vară fiind, 
noaptea temperatura coboară până la 3-4 grade Celsius. Iluminatul este asigurat de 
două lămpi cu gaz și două felinare. Acestea sunt plasate unul la ușă, altul în fundul 
dormitorului și rămân aprinse, cu lumină mică, toată noaptea, pentru cine vrea să 
meargă afară la w.c., fără să deranjeze pe nimeni. Am uitat să spun că peste drum 
mai este o cabană de aceleași dimensiuni și la fel echipată pentru muncitori din 
Maramureș, Bucovina și alte zone ale țării. Acolo este amenajată o cameră pentru 
cabanistă. Cabanista gătea pentru muncitorii care doreau mâncare caldă, cu produsele 
lor, bineînțeles... Tata gătea pentru noi și pentru Vic. Am ordonat frumos, în lăzi de 
scândură de brad, pe care le țineam sub pat, produsele aduse de noi, l-am echipat pe 
Vic cu salopetă, pufoaică și cizme. Doamna gestionar, soția maistrului de parchet, 
o femeie frumoasă și extraordinar de bună, Elena, ne-a ajutat să-i găsim măsurile 
potrivite... Elena, Elena din Troia, da, da, cu domnul Croitorescu a trăit o foarte 
frumoasă poveste de iubire... El a furat-o, mireasă fiind, de la nunta ei cu un băiat pe 
care părinții ambilor miri și-l doriseră, dar nu a fost să fie așa, ca în basmele cu Feți- 
Frumoși și Zmei și Ilene Cosânzene. Nicu, pe căi haiducești, ca un lotru adevărat, a 
răpit-o și au fugit în munți, la stâni. Cu caii bine potcoviți, au pribegit până cei din 
sat și-au ostoit mânia și le-au dat binecuvântarea, iar acum, când povestește acest 
început de odisee, în ochii lui citești acea sclipire umedă a iubirii, dragostea pe care 
și-o îngrijesc ei doi de optsprezece ani buni. Este de-ajuns să le fii în preajmă pentru 
a înțelege că și-au ales bine calea.

Cât despre Vic, l-a învățat tata să-și pună obielele peste ciorapi, dar mai întâi 
ne aleseserăm paturile. Vic jos, eu la etaj. Le-am echipat cu cazarmament nou, saltea, 
cearceafuri, pernă, fețe de pernă și câte două pături groase, de lână. Am râs puțin 
când Vic a făcut proba picioarelor lui lungi: ies prin grilajul de la capătul patului 
vreo 15-20 de centimetri... „Cred că voi dormi ca americanii, cu picioarele deasupra 
capului patului...” Maistrul de parchet ne-a strâns, a format echipele, a luat toate 
buletinele să completeze tabele și fișe, le-a explicat muncitorilor ce au de făcut, tata 
ne-a pregătit o masă bogată, cu mâncare adusă de acasă. L-am luat pe Vic și am 
mers la râu să ne spălăm, apa era limpede și rece, se lăsase și puțină răcoare, vântul 
bătea domol, iar brazii păreau că s-au adunat într-o horă de mână și, parcă, se aude 
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un cântec doinit... Oamenii, strânși patru câte patru, în grupuri, vorbeau șoptit, 
împărtășindu-și gânduri, speranțe... Nicio vorbă despre bătaia de la Brezoi.

Doru zâmbește... Tot nu vede niciun film în vacanța asta, așa că are ce povesti 
vărului său mai mic, Nicușor, care -atunci când aude că a venit acasă -este deja în 
curte, pregătit să asculte povești din cărți, din filme de orice fel... „Acum îi voi povesti 
un film cu actori reali, cu oameni pe care îi știu, îi cunosc”... Târziu, în noapte, dintr-
un colț al cabanei, o voce de bas încerca a cânta cuvintele: „Băi, dar mi-am luat-o, 
nici țigara n-o pot pune pe buze, iar ciorba o sug cu paiul” -vocea lui Roman, apoi 
un hohot de râs, parcă eliberator... apoi liniște... Somn. Vise?!...

Dimineața, agitație ca într-un mușuroi. Nimeni nu încurcă pe nimeni. Tata, 
același ritual: dezbrăcat până la brâu, cu prosopul pe umeri și săpunul în mână. Vic 
-cu ochii pe mine... Îi fac un semn discret și plec după tata, după mine vine și Vic 
care și-a aruncat pe pat puloverul. Răcoare, se cam strânge pielea pe tine. Tata, cu 
palmele căuș, pline cu apă, suflă în ele, bolborosește. Fața, gâtul și pieptul i se umplu 
de stropi, cară de zor apă cu palmele peste față, pe sub brațe, pe piept, pe gât, pe la 
ceafă... noi urmăm exemplul... „înviorare, tată, viață...”, privește cerul, se închină: 
„Doamne, ajută!”, apoi: „Haideți la masă. Astăzi vom lucra împreună. Mergem pe 
un pârâu să-l amenajăm, să devină un fel de podeț, scoc, lemnele de pe versant vor 
fi corhănite în el, iar de acolo pot fi trase cu tractorul. Sau cu caii, la drum, spre 
rampă. Vic este nerăbdător. Luăm cu noi securi, țapine și mâncare pentru prânz. 
Vine cu noi și drujbistul. În douăzeci de minute ajungem la gura pârâului. Se face 
un plan de lucru. Stăm vreo zece minute pauză și apoi începem. Vic, cu mănuși în 
mâini, a început să ridice la buturugi și pietroaie. Eu îl temperez: „Nu așa! Folosește 
țapinul! Doar ai învățat la fizică pârghiile și rolul lor. „– Lasă, Doru, că fac mușchi”... 
înaintăm cu greu, câte o cioată o taie nenea Ion cu drujba, crengile jneapănului le 
tăiem noi cu securile, albia râului devine un drum în pantă, oarecum podit, apa va 
curge peste ce facem noi și va ajuta lemnele să alunece mai ușor. Pe la orele 10, Vic 
întreabă când mâncăm. Muncitorii de lângă noi încep să râdă, tata decretează „pauză 
de o țigară”. „Dar, nene Tomo, noi nu fumăm!” „Nu, tată, așa se spune, la interval 
de o oră se face pauză de zece minute, ca la armată. Bine, nu suntem la armată, aici 
poți să stai și mai mult la odihnă. Contează ce faci, cât faci, căci pentru asta ești 
plătit. Drumul ăsta are un preț, un deviz. Ia să vă spun eu vouă: prețul se împarte la 
numărul de muncitori înmulțit cu numărul de zile lucrate. Să zicem că lucrarea este 
evaluată la 1000 lei. Dacă o efectuează zece oameni într-o zi -le revine 100 de lei pe 
zi; dacă o fac în două zile, atunci le revin 50 lei pe zi, iar în rândul lor se pot face 
diferențieri. Banii sunt aceiași dar, să zicem, drujbistul a lucrat mai mult, mai greu 
și mai eficient, îi dăm 200 lei, iar dacă un muncitor a lucrat numai până la ora zece, 
îi dăm numai 20 lei; atunci, 780 se împart la cei opt muncitori egal, aproape 100 
lei pe zi, mai exact 95 lei pe zi. Vic a lăsat ritmul de lucru mai lent, era mai atent la 
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mișcările tatei. La ora 13 a mâncat cu poftă de lup, apoi în pauza de o jumătate de 
oră s-a întins confortabil pe cetina de brad, ca într-o copaie, cu ochii ațintiți spre 
albastrul cerului, poate a și ațipit puțin. Cred că prima lui zi de muncă a fost și cea 
mai grea zi din viața lui de până atunci sau, cine știe, poate o zi grea este ziua când te 
inundă o durere psihică, durerea fizică trece, febra musculară, crampele dispar, dar la 
durerea sufletească nu sunt medicamente, sunt mai puțini doctori...

Ce acunde, oare, Vic? Eu nu mai lucrez cu ei, m-a luat maistrul cu el prin 
parcelă; măsor, cubez, verific mărcile de pe cioate, cantitățile fasonate, corhănite, 
expediate. Ne vedem seara și dimineața. Vineri seara, Vic a avut un moment de 
furie din cauza unei bucăți de halva... Am băut ceai făcut de tata, la tuci, pe plită, 
pe bucățile de pâine neagră am întins pateu, apoi am tăiat din bucata mare de halva 
trei porții, iar când am văzut că Vic a luat și a doua bucată de halva, am luat restul 
de halva să-l duc la ladă iar el a ridicat tonul la mine: „Ce faci, Doru, pituli halvaua 
pentru tine?” „Nu... dar ne mai trebuie și pentru mâine... și pentru poimâine”. Asta a 
fost toată discuția. Ba, i-am mai zis că dacă îi place așa de mult, de luni mărim porția.

Duminica jucam șah, table... ne-am împrietenit cu un maramureșan, Vasile, 
băiat bun... dar „de grabă vărsătoriu de sânge” -ne fascinau poveștile lui cu milițieni, 
cuțite, pușcării...

Într-o seară, stăteam întins pe o bancă din bile de brad și priveam cerul, 
stelele... „Vic, de ce ești așa morocănos în ultima vreme? Văd că te-ai obișnuit cu 
munca... iar de casă nu duci doru’...” „Dorule, l-am auzit pe maistru că a spus că nu 
dă mai mult de nouăzeci de lei pe zi”. „Păi, ăsta e necaz? Dacă mie îmi dă o sută zece 
lei, eu îți număr câte zile ai lucrat și îți dau eu diferența, păi, nu așa ți-am promis de 
la școală?” Mi-a strâns mâna, m-a îmbrățișat... „Știi, îmi făcusem atâtea planuri...” 
„Taci!”, i-am șoptit... „Ne face pe noi o sută de lei?”

Când ne-am pregătit de plecare, am predat totul, am făcut lichidarea la zi, 
ne-am îmbrăcat frumos... frumos? Cu haine curate vreau să zic, pieptănați, spălați, 
ne crescuse și nouă părul mai lung decât la liceu, domnul maistru ne-a chemat la el 
la birou: „– Uite ce e, băieți! În primul rând vă zic la revedere și vă mulțumesc. Tu, 
Vic, ești un băiat bun, te-ai străduit, dar se vede că nu ai experiența muncii, să nu 
mi-o iei în nume de rău, consideră această vacanță ca pe o experiență de viață care, 
în timp, te va ajuta, iar tu, Doru, noi ne știm de mult... la mine și la Elena vei avea 
mereu ușa deschisă, nu numai a casei ci și a inimii... Am auzit ceva în legătură cu 
banii... Mă bucur că sunteți prieteni, dar, Vic, să nu mai iei de la Doru, pentru că 
eu ți-am socotit zilele cu o sută de lei. Semnați ștatele, numărați-vă banii, luați-vă 
buletinele”... Lui Vic i-a strâns mâna, pe mine m-a îmbrățișat... „Bucurați-vă de 
viață... de prietenie... de iubire...”

– Ai văzut, măi, „Halva”, că nu mă face pe mine o sută de lei?
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IN MEMORIAM George Achim
Cronică... oltenească

Fetele cântă, vai, alene cântă după o perdea
și sunt în jurul uni kil de vin bisericesc
de unde l-or fi luat nu știu că era bun
și mă prinsese și pe mine un chef drăcesc
că între altele stăteam tolănit la fereastră
și le priveam cu milă de adolescent
de mi se pusese ca un cârcel la ochi
cântecul lor și mă țineam de zăbrele
ca să nu cad ori unde învățaseră ele
ce dascăli le încâlciseră-n limbă atâtea
n-am să pot afla vreodată nici n-am cum
pentru că fără să vreau memoria toată
mi-a fost atacată la un semn făcut de una
și o ploaie de săruturi m-a dat gata
cred că făceau mai bine mamele lor
dacă le dădeau cei șapte ani acasă
nu aici unde voiau ingineri tractoriști
pădurari și croitori și dracului mai știe ce
cântau ele cu foc la etajul trei camera zece
uite, domnule, că sunt bune la toate
și înainte de vreme îmi zic în barbă hotărât
să nu mă apuce un car de pandalii...

Cronică... istorică

O cruce, domnilor, o cruce în câmpia vastă
prin care mergem de trei zile însetați un semn
că aici a existat cineva și înainte viu o cruce pe
malul Oltului o cruce mare de piatră care
ne roagă parcă să credem povestea iubirilor de-acasă
o cruce, domnilor, e semnul prezenței noastre aici
anunțată de cineva sigur pe pământul său în numele
rodului și al dorului în același timp trăit intens
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o cruce în Carpați se pare că-i oglinda semnelor
în care doar zeii se pot lăuda că s-au văzut vreodată
și din care viața noastră izvorăște de demult
făcându-ne sălaș aici răscruce deopotrivă
întâmplătoarelor noastre vise și bune și rele
o cruce, doar o cruce existența noastră...

Cronică... de încurajare

Și uite că trăim sfârșitul de veac fără teamă
și-ar fi păcat să-l irosim plătind pentru fiecare fleac
vamă că așa vor unii obișnuiți să speculeze prostia
noi trebuie să ne împlinim pentru că putem
când este vorba de putere să-l așezăm în față
la vedere că suntem încă vii și doi cu doi tot patru
fac oricât vor zice unii că am întârziat prea mult
nu trebuie să ne mai ascundem prin cuvinte reci
ca să ne fie recunoscută faima suferind trebuie
să punem umărul la roata care ne urnește zilnic și
s-o vorbim precum gloata gloriosului trecut
trebuie să ne punem sufletul alături ca să putem
să ne vorbim sincer de la părinte la fecior
nu trebuie să mai rătăcim prin spații doar de noi
cunoscute iubirea nu are nevoie de hotare
nu mai sunt nici oameni goi între secunde
se poate rămâne atât de singur câteodată încât
tăcerile devin flămânde iar ora pare lungă
fie ascultând chiar doina bucuriei depline
fie blestemând la vamă hora așteptărilor deșarte
trăim sfârșitul de veac fără temă e cert
că nu mai avem nevoie de vorbe mieroase
dar nici de porunci care sfidează adevărul
tinerețea noastră este deja un stâlp acasă
nu pe zarea albăstrimii sale goală și amăgitoare
uite, că trăim...
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Cronica 17 (A frustărilor inerente)

Iartă, fă, oglinda n-o mai țugui atât că se lipește
de tine și-o să râdă grâul când te-o vedea
strălucind printre macii săi de ocazie
ce, crezi că lumina are crăci ca să te poți
agăța de ea la o adică și nu te mai slobozi atâta
la ea că oricum cuvintele nu înseamnă mult și
chiar dacă te învârți în jurul lor, făăă, oglinda
ți le fură și te aruncă peste vârstă în mlaștina
nopții unde stai la rând, trage dracului,
perdeaua aia mai la dreapta ca să nu te mai vezi
că și așa nu mai ai dinți în gură și-o să te sperii
într-o zi când n-o să mai însemni nimic
orgolioaso, în oglindă nici măcar nu e orizont
care să te mai tragă de mânecă din când în când
și cine o să te mai pipăie dacă toți călătorii
vor fi distrați, Lisandro...

Cronică... de complezență

Auzi, mă, nene, cum o fi arătat Eva cu ceas
electronic la gât te întreb și eu ca să nu mor
prost umbla și cu tocuri cui și câine lup avea
ca să-i țină de urât adeseori noaptea și ziua
oare stătea și ea la oglindă ovală din cristal
ca să se vadă mai frumoasă avea păcate
și le șpreia bine ca să fie adulmecată uneori
era blondă brună albă coaptă trufanda
și la fiecare colț de stradă își striga durerea
că frumoasă era sigur doar mâncase mere
făcuse chiar bișniță cu fructele astea roșii
și devenise repede șerpoaică zic unii de ciudă
că nu pot să înțeleagă probabil de ce
nu s-a gândit nimeni să-i facă și ei o poză
ca să rămână a noastră să ne lăudăm cu ea
în amurguri prelungite cu borfașii la o bere
acum la început de veac...
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Corespondență Bartolomeu 
Anania - Christian W. Schenk

Scriitorul Christian W. Schenk împreună 
cu mitropolitul și scriitorul Bartolomeu 
Anania. Scriitorul Christian W. Schenk, 
un împătimit al scrisului pe suport de 
hârtie, a purtat lungi corespondențe cu 
diverse personalități ale culturii române: 
Nicolae Carandino, Gheorghe Bulgăr, 
Emil Manu, Fănuş Neagu, Radu Beligan, 

Valeriu Anania, Hilde Domin, Ion Caraion, Marin Sorescu, Wolf von Aichelburg, 
Zoltan Franyó, Reiner Kunze sau braşoveanul Ştefan Baciu. Din aceste epistole 
ne-a oferit spre publicare facsimilul scrisorii semnate de Valeriu Anania. Scrisoarea 
aparține lui Bartolomeu Anania este scrisă în 27 iunie 1991 la Băile Felix unde 
mitropolitul   se afla la   tratament și este trimisă lui Christian W. Schenk. Ea este 
ilustrarea relației de prietenie existentă între cei doi creatori autentici.

Nota redacției
Epitaf
Prietenului Valeriu Anania

Rotonda plopilor aprinşi
Te-aşteaptă dincolo de ape
Să-ţi lumineze ochii stinşi
Şi fulgerele să-i adape!

Un peregrin ai fost amice
Soldat chemat ca la armată
Un plop ce-n vânturi n-a să pice
Şi un apter ce-n cânturi cată!

Lipsit de aripi eşti în ceruri
Acel ce-aşteaptă când venim
Să ne aşterne alte vremuri
Pe patu-n care-o să sfârşim.

Ne fii alăturea părinte,
Prieten, frate să ne fii
Cum furăm să-ți aduci aminte
Şi-n Veşnic Suflet să ne ţii!

Christian W. Schenk
sâmbătă, 12 februarie 2011
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Christian W. Schenk
DIN NOU DESPRE POEZIE

Poezia este o permanentă căutare. Căutare 
a noi forme în limbaj, în societate, pentru 
subiectivitatea realității, a dragostei și a adevărului. 
De multe ori se susține că a găsi ceva poate fi 
suspect, ridicol ori subiectiv, fiindcă dacă ar fi 
adevăr, ar fi în mod automat autoritate, impunere, 
supunere unei anumite situații, de multe ori 
părând de neînțeles. Ceea ce rămâne este știința și 
sentimentul și-o speranță sau dor nedefinit, uneori 
timid, alteori ascuns dar progresiv. Poezia lirică modernă se termină sau în nimic 
sau în cititor. Nici tradiția, nici credința, nici în cititor nu găsește, de multe ori, un 
punct de ancoraj.

Cei care pierd adevărul se țin fie de sentimente, fie de formă. Ambele pot fi 
găsite în poezia modernă, de exemplu. Oricât de paradoxal ar părea, nimeni nu se 
poate lipsi de formă, cu atât mai puțin poetul modern. Pentru că ce altceva ține 
poemul laolaltă? Dacă nu există rimă, atunci există „jumătate de rime”, așa numitele 
asonanțe. Vocala este întotdeauna aceeași pentru cuvintele adiacente însă acest lucru 
funcționează și cu consoane, deci aliterare.

Fuga morții lui Paul Celan din 1945, de exemplu - incorect tradusă în limba 
română cu „Tangoul morții”, fiindcă este cadențată după fuga lui Bach, începe cu:

„Lapte negru de dimineață, îl bem seara
îl bem la prânz și dimineața îl bem noaptea
bem și bem
săpăm un mormânt în aer acolo nu stăm strâmți”
Aici nu există rimă și imaginile par absurde, contradictorii. Lapte negru? De 

dimineață? - îl bei la prânz și noaptea? Un mormânt în aer? Acestea sunt metafore, 
adevărate comparații picturale; dar comparații care nu pot fi rezolvate, cel puțin nu 
logic. Dar se poate, chiar involuntar, simți: este vorba despre moarte, este despre 
anihilare, este despre lagărele de concentrare. Deci, acum, există un indiciu pentru 
asociere. Nu este niciodată clar, întotdeauna doar o încercare. Lapte - naștere, 
creștere. Negru - există o boală în care laptele din uger devine cu adevărat negru și 



Vâlcea literară20

necomestibil. De dimineață - sunt oamenii din vechime, evreii, care în multe privințe 
sunt punctul de plecare al civilizației occidentale. Mormânt în aer - tradiții spirituale 
care nu mai au forță de viață, care sunt moarte! Nu există o interpretare clară. Este o 
concesie la incapacitatea de a înțelege Holocaustul, dar are încă nevoie de o expresie.

Un exemplu extrem al incapacității de a înțelege viața în general, deoarece 
este adesea o problemă în timpurile moderne într-un fel sau altul. Nu oricare cititor 
poate face ceva cu asta, pentru că de fapt se caută o orientare, dar ajută dacă ne 
gândim că oamenii, în anumite momente ale vieții pierd, de multe ori, ceea ce este 
cel mai important: speranța și voința de a trăi. (De altfel, o metaforă care nu poate fi 
rezolvată se numește cifru. Sună misterios și elegant și ar trebui să apară cu siguranță 
într-o interpretare citind acest început de poezie.)

Poezia este, fără îndoială, limbajul în cea mai frumoasă formă a ei. Începând 
din cele mai vechi timpuri, lirica era folosită pentru a spune povești și pentru a 
exprima sentimente și emoții. Adesea însoțite de liră - de unde și numele - aceste 
texte au o anumită formă de exprimare, începând cu metrica și cu schema rimei.

Aproape toți sunteți familiarizați cu nume precum Johann Wolfgang von 
Goethe, Friedrich Schiller, Theodor Storm în germană și, William Shakespeare în 
engleză sau Alecsandri, Eminescu, Blaga în literatura română. Lucrările lor nu numai 
că ne ating, cuvintele au devenit și sunt ferm ancorate în viața noastră de zi cu zi. 
Așadar, nu numai că ne întâlnim permanent cu cotațiile lor, ci și că ne modelăm 
limba.

După cum s-a menționat, operele lirice - adică scriitura și poezia în special - 
sunt poezii în formă de vers. Poezia, împreună cu epopeea și drama, formează cadrul 
de bază al genurilor noastre literare și pot fi înțelese ca înalta structură de bază a 
expresiei literale și a limbajului. Prin urmare, nu se poate spune că aceste sunt doar 
lecturi „clasice”, ci forța noastră de comunicare, perfecționarea limbajului.

Ceea ce face poezia a fi atât de specială, este propria ei melodie lingvistică. 
Recitate corect, dar și „numai” citite în liniște, poeziile produc un farmec aparte 
ascultătorilor, cât și cititorilor. Nu numai că forma - vers, metru, schemă de rimă 
- este specială, dar mai ales conținutul. Poezia are adesea trăsături autobiografice și 
reflectă sufletul autorului, dar și implicările sociale ale acestuia.

Poezia modernă poate fi subiectiv-sensibilă, precum impresionismul, sau în 
mod strălucitor, provocatoare precum expresionismul. Se orientează sobru și concret 
spre realitate precum realismul și naturalismul, care arată adesea viața oamenilor 
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simpli și săraci. Ambele amintesc de un copac desfrunzit în timpul iernii. Se poate 
vedea forma foarte clar și structura, dar viața luminoasă lipsește. Există acel Art 
Nouveau, care este ornamentat și jucăuș și îi place să împrumute figuri antice sau 
stiluri egiptene, orientale, sau poate fi complet vagă și abstractă, ca în avangardă. 
Termenul „modern” cuprinde totul și trebuie să vedem dacă există ceva în comun.

Poezia nu este doar o construcție de cuvinte stilate și atrăgătoare. Este 
întotdeauna un mediu cu ajutorul căruia autorul își pune pe hârtie cele mai profunde 
sentimente, anxietatea, grijile și speranțele. Desigur dragostea, în diferitele ei forme, 
joacă un rol primordial în acest sens. Dar și imaginile de groază, cum ar fi cele pe 
care oamenii le-au experimentat în timpul războiului, sunt adesea punctul central al 
conținutului.

Se poate spune că aceste experiențe au pus, de asemenea, bazele poeziei noastre 
moderne. Dar ce este lirica modernă? Nu este la fel ca poezia clasică?! Nicidecum 
- forma modernă a poeziei lirice diferă de omoloaga sa tradițională în mai multe 
moduri importante. Ceea ce ni se prezintă este un construct care pare a „ofensa” 
literalmente. Luată la rând, poezia modernă:

• E fără rime, metru sau strofe clar definite;
• Nu există teorie și nicio constrângere formală;
• Folosește pauze în propoziții în loc de tranziții de strofe armonice;
• Sunt folosite elemente de limbaj „ne-liric” utilizate, de exemplu într-un 

limbaj aproape tehnic;
• Pare agramată și de multe ori renunță la propozițiile principale și cele 

subordonate ei.
Acest lucru poate părea ciudat cititorului sau ascultătorului. Ne „împiedicăm” 

de aceste cuvinte, similar cu modul în care ne împiedicăm de muzica cu 12 tonuri a 
lui Schönberg. Percepția noastră armonioasă este tulburată, trebuie să ne oprim și să 
citim în alt fel decât suntem obișnuiți. Aceasta este exact intenția poeziei moderne. 
Unde Goethe sau Eminescu aveau nevoie de zece cuvinte, aici poate că sunt necesare 
doar trei sau pentru a exprima ceva.

La fel ca întreaga artă modernă, poezia modernă a făcut din ea unul dintre 
obiectivele sale de a folosi elemente abstracte. O floare poate semăna repede cu un 
Picasso lingvistic, dar nu mai este ceea ce am asocia imediat cu această imagine. 
Metaforele, de asemenea, un dispozitiv stilistic popular în poezia tradițională, sunt 
redefinite aici, un nou limbaj vizual fiind rezultatul acestei literaturi.
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Gheorghe Smeoreanu

Gheorghe Smeoreanu (n. 1954) este un ziarist care scrie 
literatură. A publicat poezie și proză, i-au fost jucate 
piese de teatru. Spune că doar dacă nu ar fi fost ziarist 
ar fi putut fi scriitor în deplinul sens al cuvântului și 
speră că peste un deceniu, dacă nu va fi prea târziu, 
să renunțe la articole și să scrie cărțile pe care le are pe 
conștiință. Poeziile de față sunt inedite, practic, nu mai 
scrie versuri decât atunci când își aduce aminte că a fost 
considerat, cândva, poet.

FEMEIA CARE CITEA TOLSTOI

Se făcea că eram doar noi doi,
şi în camera ta mirosea a Tolstoi.

Tu nu ştiai să scrii, doar să citeşti
Cazacii şi alte poveşti.

Când te-am sărutat pe obraz,
erai plecată în Caucaz.

Ca Adam şi Eva stăteam goi,
dar nu te opreai din citit Tolstoi.

Ai zis că vrei să rămânem amici
deşi muream precum Ivan Ilici.

Citeai Tolstoi de pe o putredă carte,
eram aproape, erai departe.

Citeai infinit, de la pământ la cer
şi te-am ucis, ca în Sonata Kreutzer.
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Apocalipsă

Pe un tărâm mai îndepărtat decât îndepărtata Africă,
adevărul se fabrică la fabrică.

E împachetat precum ţigările Kent
și vândut la hypermarket în Occident.

La un preţ de nimic, folosind cardul Visa
cumperi adevăr cât să-l cari cu valiza.

Și pleci acasă entuziast
cu pachetele pe care scrie Ecleziast.

E un brand vechi și ciudat
ce apare și pe ecranele de la bancomat.

Cumpăraţi când vă este frică
adevărul ce se fabrică la fabrică.
Puneţi-l la frigider, să nu duceţi lipsă,
așa cum scrie la Apocalipsă.

Scrie, scrie, Constantine!

Când trece lună prin văzduh sfânt,
îl simt pe Eminescu scriind sub pământ.

Parcă aş fi, totuşi nu sunt,
îl simt pe Nichita scriind sub pământ.

Când plâng sau cânt,
îl simt pe Păunescu scriind sub pământ.

Toţi scriu acolo, cuvânt cu cuvânt,
ce se întâmplă la noi, pe pământ.

Dar Constantin Preda, în ploaie și vânt,
a rămas lângă mine aici, pe pământ.
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Scrie, scrie, Constantine,
cât pământul ne mai ţine.

Cititorul 

Cititorul a murit citind,
apoi s-a produs miracolul,
cartea îl aștepta, deschisă,
pe cealaltă lume.

Ori el fusese un om credincios,
ori cartea era prea bună,
nu știu ce să spun.

Cititorul a continuat să citească
de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat,
era și nu era moartea.

Cu cititul pe moarte călcând,
așa murmura omul acela
dând pagina fără să ridice ochii
spre Dumnezeu.

Stai cu mine

Când voi muri, voi fi tot eu,
cel care privește acum pe fereastră?

Nu, e imposibil, în clipa aceea voi fi altul, altcineva,
cineva pe care nu îl cunosc și nici nu vreau să îl cunosc.

Îl urăsc pe omul acela, lasă-l în plata Domnului,
ce-mi pasă mie de ceea ce i se întâmplă?

Ba nu, îmi pasă, am glumit.

Hai, omule, ia-ţi privirea de pe fereastră,
stai cu mine la masă, aici.
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Corina Vlădoiu
***
soarta e o anexă a infinitului în care poposim (uneori) 
câte doi
ca să ne amintim de un adam și-o evă (contemporani)
alteori e o capcană pentru cei care încă mai cred că 
poate fi paradisul
nu năvăliți chiar așa
vă puteți ciocni de războaie
intrați în vârful degetelor
sunteți balerini stângaci
trupuri schilodite din lipsă de iubire
pe porțiunea dintre ieri și mâine
vă tociți azi
așa că easy
dacă vă apucă amețeala nu vă mai rotiți
plăcerea marilor înscenări v-a blocat sub roata soarelui
aveți nevoie de o bucată de hârtie pe care să (ad)notați primele cuvinte și să învățați 
să răspundeți
la întrebarea:
ce soartă căutați?

***
roua sărată bandajează bolovanii crăpați de dor
timpul e atât de obosit încât a adormit chircit îmbrățișat pe pământ
ghid ambulant - soarele -
se strecoară fraudulos în potcoava întunecată a teatrului în care nu joacă niciun actor
toți au coborât în culisele anilor
scena a rămas singură
țipătul cucuvelei trezește moartea sau amintirile
nici eu nu mai știu

decupaje ilogice

***
din rochia de mireasă mi-am decupat păsări de hârtie
în dansul alb al zilei pășesc în iureșul lumii
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la magazinul din colț se aud ritmuri amestecate de manele și rock agresiv
frânturi de vieți zgribulite se strecoară pe lângă biserica tăcută
în băltoace mai cade câte o lacrimă tulbure
zilele sunt variațiuni pe aceeași temă
care se rodează cu fiecare clipă

***
vântul dansează cu frunzele sub felinare
iubirea umblă pe străzi cal nărăvaș scăpat din chingile timpului
îndrăgostiții întârziați se plimbă zgribuliți
octombrie se trece în iureșul inimilor de mătase
ademeniri în balansuri suave (piruetă după piruetă)
mângâieri rebele
zâmbete cu aromă de cafea turcească și scorțișoară și gutui
amețitoare parfumuri de toamnă

***
ți-am dăruit inima frumos împachetată
un cadou pe care nu l-ai deschis (era de ziua ta)
a trecut un an
azi nu mai are rost să-l deschizi
mulțumesc că mi l-ai returnat
curierul mi-a zâmbit când a scuturat cutia
se auzeau cioburile
nu-i așa că e mai bine?!
între timp mi-a crescut alta
mi-am propus să fac dragoste în fiecare zi cel puțin 30 de minute cu inima mea cea 
nouă
nu mi-e frică
ea nu se sparge
e din plastic (de ultimă generație)
rezistă la orice șoc
are și garanție: până când moartea ne va despărți...

***
un ursuleț de pluș, murdar își odihnește fruntea maronie de piatra rece a zidului pe 
care a urinat cățelul vecinei de la doi (ostentativ un zuluf de vată albă i se răvășește în 
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rafalele de octombrie plângăcios)
lângă el pe un scaun de metal ruginit trăncănește un oarecare
uneori bolborosește întortocheat despre ce a deocheat, scuipat, mâzgălit, săpat, cules, 
ratat
îmbrăcat într-un costum albastru scrobit
el crede că știe să se vândă, are inspirație
în văzduhul mirosind a mucegai ciorile croncănesc batjocoritor deasupra lui (din 
când în când îi mai trimit câte un suvenir... mirositor)
chiar dacă i se aprinde beculețul
e penibil
discursul lui e tragicomic
răsturnat cu cracii în sus, cu poalele-n cap i se încântă visele
cineva să-l oprească!
cuvintele lui nu încap pe liniile astea galbene
desculțe se încurcă din doi în doi
ce minuni ar face acum un zâmbet... și ar fi suficient!

Cum să iubești o femeie?

cu atenție și înduioșare
cu sufletul și mai puțin cu mintea
cu temeinicie și fără regret
cu puțin chin și multă bucurie
sau invers (cine știe?!)
cu înțelepciune
(deși... ce rost are înțelepciunea în iubire?!)
Femeia...
ascultă-i vibrațiile, gânguritul, pălăvrăgeala
ascult-o... ea vorbește atât de mult
din prea multă iubire
de oameni, de flori, de păsări
de toate și de tine.
Ea simte că trebuie să-ți comunice despre tot ce mișcă sau nu
tu nu trebuie decât să o asculți...
să nu te prefaci
Ferească Sfântul!
ea simte când te prefaci.
ai grijă să nu te lectureze ea
că ai încurcat-o.
Atenție!
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citește-o printre rânduri,
printre ronduri cu flori
(îi plac florile, să știi!)
printre discuri cu Aretha Franklin sau Janiva Magness
între răsărituri și mai ales la apus de soare
să nu te aștepți să ți se deschidă cu fiecare filă
ai să aștepți mult și bine!
dă filele cu grijă să nu se rupă
mângâie și răsfață
fiecare față
vezi să nu uiți
să te uiți drept și firesc în ochii ei
că altfel ai încurcat-o! (din nou!)
dacă ai ales cartea potrivită
vei avea o viață fericită
de nu...
ai să vezi tu!

fapt divers

femeia-vioară cânta în fiecare zi piese de Bach.
în timpul acesta secundele au trecut ca un fulger prin staţia în care ea cânta.
majoritatea oamenilor în drum spre serviciu, spre piață sau spre nicăieri nu s-au oprit 
nici măcar să-i arunce o privire.
mânat probabil de instinct, un bărbat i-a aruncat (totuși) o ocheadă în cutia viorii.
patru minute mai târziu: femeia a primit primul zâmbet, o bătrână i l-a aruncat (fără 
să se oprească) mai mult în scârbă.
după alte șase minute: un rocker tatuat s-a rezemat de perete ca s-o asculte, s-a uitat 
la ceas și a plecat în trap ușor spre alt peron.
în zece minute: o fetiță de cinci ani se oprește în fața ei și-i întinde mânuțele. (lucrul 
ăsta se repetă cu mai mulţi copii/ părinţii îi împing de la spate/ îi forțează, supărați 
și grăbiţi, să nu mai îmbrățișeze muzica sufletelor).
după o oră: femeia a colectat (în total) o ocheadă, un zâmbet și o tentativă de îm-
brățișare.
a terminat de cântat și s-a lăsat tăcerea.
nimeni nu aplaudă...
nimeni n-a remarcat că ea era una dintre cele mai bune muziciene ale lumii: ea ar fi 
putut umple orice sală, cu iubire, cu zâmbete și îmbrățișări, gratis.
povestea este adevărată.
trecem în fiecare zi pe lângă ea și o ratăm.
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Costel Avrămescu
Algebra vieții

Chiar dacă aduce numeroase satisfacții,
Înțelegerea,
Lașitate delicată,
Este obositoare.

Chiar dacă nu-i o stare plăcută,
Îndoiala, 
Dezertare subtilă,
Este liniștitoare.

Interesecția înțelegerii cu îndoiala,
În pofida realității,
Iluzie persistentă,
Este asimpto(ma)tică.

Aproximația,
Formă delicată de ambivalență,
Este modelul din care se bănuiește
Matricea destinului.

Autoportret

Sunt o clepsidră
Cu silabe cuantice
Care ticăie continuu
În despicătura tăcerii
Din arcada ochilor verzi.

În hârjoneala timpului,
Mă reazem de suflet,
Locuiesc intuitiv în mine
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Și, de cele mai multe ori,
Trăiesc împotriva mea.

Înrâurire

Nu am decât o singură inimă și
Sentimentul apartenenței la Univers,
Dar...
Pe dinăuntru,
Sunt plin de sclavi;
Năzuința lor spre libertate
Mă împinge înainte
Când picioarele sunt ostenite.

Cuantica gândului

Când zgomotul vieții devine ecou,
Mă ascunde de mine în mine.
Între pierderi și regăsiri,
Își definește căutările cu profunzimea tăcerii.
Apoi, mă sărută cu buzele dorinței,
Mă lasă mai sărac cu un gol nedefinit,
Dar mai aproape de întâlnirea sinelui cu mine
Și mai bogat cu o împlinire.

Desiderium

Pe ape zbuciumate ce mi-au lipit sarea de buze,
Am despletit realități și împletit vise;
Într-un final,
Toate îngrijorările mele s-au dovedit profitabile,
Nicio taină ascunsă mai acătării
Nefiind departe de suspin.
Cu pași de lacrimi diamantine,
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Amurgul se strecoară-ncet în ecoul amintirilor.
Retrovizându-mi viața,
Am observat că inima a fost singurul meu prieten.
În semn de reverență,
Am încălecat mareea interioară
Și am acostat lângă ecuatorul ei.

Logică imanentă

Între libertate și înrobire,
Tăifăsuind cu tăcerile,
În miezul de foc al trăirilor mele,
Caut o ocupație profitabilă:
Încerc să-mprietenesc liniștea nopții
Cu strigătul înaripat al cuvintelor
Într-o comunitate de interese.

Filon de suflet

Chiar de n-am călăuzit
Ca un far de aterizare
Pe marea vârtejită a timpului
În care înotăm,
Sunt mulțumit;
Chiar de n-am luminat
Ca o făclie preacurată
Într-o zi de sărbătoare,
Sunt la fel de mulțumit;
Chiar dacă am fost
O simplă scânteie,
Cred că e de-ajuns,
Fiindcă m-am străduit
S-aprind lumina
Și să-ntrețin o candelă de viață.
Sper să nu fie prea puțin
Ca să fie folositor!
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Costel Stancu

* * *

toate sînt la locul lor
în conturul magic al zilei
nimeni nu și-a deznodat buricul
 
muști dintr-o piatră
să simți că ești viu

speriat de atîta perfecțiune
Dumnezeu
lasă pentru o clipă
cheile de la poarta raiului
la îndemîna unui copil

* * *

E dimineață. Pe căpățîna de zahăr a lunii
se adună furnici. Firimitură cu firimitură,
o vor căra de aici. Din desenul peșterii,
se desprinde și fuge un cîine. Timpul fură din
el însuși, dar tot întreg își rămîne. Se așază,
pe oiștea lumii, o pasăre sură. Sînt viu și
mort în egală măsură. Trezește-te, îmi
strigă iubitorul de rouă, astăzi ți se aduce
o inimă nouă! El nu știe, naivul,
că-i zadarnic să speri: săgeata
a fost trasă încă de ieri.
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* * *

oare mai trăiești suflete
mă întreb amintindu-mi cum
altădată mă odihneam
sprijinit de un tren în mișcare
din ferestrele lui rîdeau clauni alb-negru
Doamne cît de speriat erai cînd ți-am spus
că începînd din ziua aceea fiecare
va trebui să își păzească singur
îngerul

* * *

sfîrșitul lumii o să vină cînd înțeleptul nu se va
mai îndoi de nimic iar nebunul își va pierde
cercul imaginar pe care îl rostogolește prin oraș
pînă atunci hai să trăim femeie să alungăm
umbra fricii dintre noi vino tu cu un măr
în palmă eu voi aduce cuțitul să-l împărțim
ca și cum n-ar fi fost niciodată întreg vino tu
cu ulciorul eu voi săpa o fîntînă acolo să ne
odihnim la asfințit după ce soarele e îngenunchiat
de tăunul uriaș al nopții eu să îmi pun sub cap
sabia cu care am tăiat buricul pămîntului
tu pieptenele alb și visînd cum dansează
un copac în flăcări să așteptăm dimineața

* * *

Dușmanul tău poate fi în adîncul fîntînii.
El îți umple găleata cu pietre, să însetezi
și să mori. În muștele ce-ți aleargă, pînă la



Vâlcea literară34

sîngerare, turma. În mintea femeii care îți rupe
pîinea pe masă și îți umple cana cu vin.
În cel ce îți dezleagă funia din jurul gîtului,
te vindecă și te face sclavul său.
În prietenul a cărui sabie rămîne în teacă.
În cîinele ce-ți mușcă mâna, după ce l-ai hrănit
cu resturi împărătești. În cel ce aduce ploaia.
În zîmbetul călăului ce se întoarce, seara,
acasă și își sărută pe frunte copiii adormiți.
În martorul mincinos, căruia îi cumperi,
cu ultimele monede, tăcerea. În cel ce
dă foc șirelor tale de paie, să-și încălzească
oasele ori îți otrăvește heleșteele cu pești.
În animalul eliberat din capcană, în cuibul
de sub streașină al păsării. Dușmanul tău
se poate ascunde oriunde, dar mai ales în
tine însuți. De acesta să te ferești!

* * *

Umblu prin oraș cu propria-mi fotografie
în mînă. Opresc trecătorii și îi întreb:
l-ați văzut, vreodată, pe omul acesta?
Ei dau din cap că nu. Mă privesc în ochi și o
spun cu atîta convingere de îmi vine să cred că
m-am născut în ziua de odihnă a lui Dumnezeu.
Nici mama nu mă recunoaște, nici prietenii,
nici femeile care au dormit cu ea sub pernă,
nici fotograful care mi-a făcut-o,
mirat că aerul se colora împrejurul meu.
Pînă și cîinele mă latră ca pe un străin.
Copiii vor să-mi deseneze ochelari și mustăți,
poate așa își va aminti cineva de mine.
Doar groparul se arată interesat. Miroase cîștigul.
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(Pentru el, toate fotografiile sînt bune
de pus în rama unui mormînt.)
Dar nu renunț. Umblu prin oraș cu propria-mi
fotografie în mînă. Nici eu nu mai sînt sigur dacă
l-am văzut vreodată pe omul ce îmi zîmbește din ea.

* * *

după ce termin poemul scot o pasăre din colivie
mă iscălesc cu gheara ei apoi o eliberez am scăpat
multe păsări din captivitate drept recunoștință
găsesc în fiecare seară la fereastră cîte o pană
și uite așa nu mă pot opri niciodată din scris
vînzătorul de colivii mă urăște îmi propune
o parte din cîștigul său fă și tu poezii mai puține
cui folosesc îmi strigă supărat eu nu îl ascult mi-e
teamă să nu se răcească ouăle în cuiburi să nu
rămînă cerul gol scriu înfrigurat chiar și după
moarte voi scrie pe a treia față a foii de hîrtie

* * *

cu îngăduință îți dezleagă lanțurile de la mîini și picioare
îți scot din gură călușul primești înapoi femeia copiii
cîinele care a refuzat hrana cît ai stat în sclavie
casa și grădinile sînt din nou ale tale ai voie să vorbești
în piața orașului să călătorești în țări îndepărtate să te
rogi nestingherit Dumnezeului tău astfel ei se simt
mărinimoși nu știu că tu nu ai fost niciodată al lor
(regele e stăpîn peste corăbiile sale dar
nu și pe aroma boabelor de cafea aduse din colonii)
ești liber din ziua cînd ai privit de pe mal cum
trupul tău ce plutea pe rîu în jos era devorat
de pești și nu ai simțit nici o durere
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Cristian Ovidiu Dinică
Comemorare Anton Pann

Anton Pann, logofătul cuvintelor

Cu Anton Pann istoria literaturii române este 
darnică. Sunt mărturii despre el și opera sa, în măsura 
în care acesta s-a bucurat de viaţă, ştiind să preţuiască 
atât tumultul acesteia, dar şi împlinirea spirituală. Anton 
Pann, fiind pentru epoca sa un creator autentic, membru 
de seamă al lumii bisericeşti ortodoxe, dar și laice, va fi 

consemnat în toate istoriile literaturii române. Primul articol important îl publică V. 
Alecsandri în „Convorbiri Literare” la data de 01.02.1872 cu titlul „Cântece de stea 
și Povestea vorbei”, unde îi consideră opera ca fiind foarte valoroasă şi având caracter 
naţional. Primul biograf este G. Dem Teodorescu care în 1893 publică operele şi 
viata lui Anton Pann. Aceasta realizează meticulos un prim rezumat pitoresc din care 
lipsesc însă unele elemente inedite ale vieţii menestrelului.

Anton Pann, artist al deșertăciunii umane, a însoțit cu versuri și cântece 
armonioase clipele de desfătare ale curtezanelor, a fost admirat la curți boierești, 
acceptat la petrecerile clericilor. Poetul ne încântă părăsind ritmul cântărilor 
bisericești, transcriind muzica și poezia vremurilor sale. Ca profesor de muzică 
psaltică, compozitor, folclorist şi scriitor, Anton Pann contribuie prin personalitatea 
sa complexă la constituirea culturii noastre, rămânând atât în istoria literaturii, cât şi 
în cea a Bisericii Ortodoxe Române.

Data naşterii sale este nesigură și se situează între 1793-1797, la Sliven, în 
Imperiul Otoman, azi Bulgaria. Decesul este consemnat la 2 noiembrie 1854, la 
Bucureşti, Ţara Românească. Anton Pann se naşte în familia lui Pantoleon sau 
Pantaleon Petrov, acesta fiind numele tatălui său („vreun Pandele sau Pantelimon”, 
cum sugerează într-un studiu Tudor Vianu) care era de meserie căldărar sau arămar. 
George Călinescu afirmă că prin tatăl său, Anton Pann era român de origine: 
„Cunoaşterea miraculoasă a limbii noastre e un semn că era sau român (valah curat 
ori cuţovlah), sau că venise aici în fragedă copilărie”. După numele tatălui, viitorul 
autor se va semna pe manuscrisele primei perioade de creaţie cu Antonie Pantoleon 
Petroveanu.

Izbucnirea unui nou război ruso-turc în 1806, care coincide cu anul morţii 
tatălui său, face ca Anton Pann, împreună cu mama şi cei doi fraţi, să ia drumul 
pribegiei, la Nord de Dunăre, în căutarea unei vieţi mai bune. De aici, însoţeşte 
trupele ruseşti, trece în Basarabia şi se stabileşte la Chișinău, unde Anton Pann este 
acceptat la vârsta de 10 ani în corul bisericii mari din această localitate, datorită vocii 
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sale frumos timbrată. Astfel îşi află vocaţia de psalt şi învaţă limba rusă. Fraţii săi, 
înrolându-se în armata rusească, sfârşesc eroic în 1809, la asaltul Brăilei, împotriva 
turcilor, fapt ce va conduce la dezvoltarea simţământului patriotic, reflectat în creaţia 
sa viitoare.

În iarna anului 1812, la vârsta de 16 ani, tânărul Anton Pann cunoaşte 
Bucureștiul, cu farmecul unui oraş balcanic, cu mahalale, târguri şi iarmaroace 
mustind de gusturi orientale şi mode venite de la periferia lumii apusene. Mai toţi 
călătorii străini care au trecut prin oraşul de pe malul Dâmboviţei la începutul 
secolului al XIX-lea, definesc Bucureştiul ca pe o urbe a tuturor contrastelor: „sat şi 
oraş, mizerie şi lux, arhitectură primitivă şi case în stil constantinopolitan”. Supusă 
istoriei la intersecţia civilizaţiilor şi epocilor, viitoarea capitală împletea graiuri şi 
obiceiuri ale diferitelor naţionalităţi ce tranzitau oraşul. În acest amestec balcanic 
de tradiţii şi tendinţe novatoare se formează şi creşte viitorul autor. Era o perioadă 
de letargie şi uşor avânt al modernismul european, însă suferind şi de impactul 
balcanismului combinat cu tradiţiile și jovialitatea locuitorilor autohtoni, pentru 
care la mare preț erau sărbătorile câmpeneşti de la care lăutarii nu lipseau.

Anton Pann cunoştea destul de bine limbile: română, greacă, bulgară, turcă 
şi rusă. Acest lucru îl va ajuta la culegerea de texte populare şi îi va fi de folos şi la 
învăţarea tainelor muzicii bizantine, avându-i ca profesori pe Dionisie Fotino, scriitor 
şi compozitor muzical, cunoscător perfect al muzicii orientale, iar din 1816 pe Petru 
Efesiul, unul din grecii pricepuţi în muzică ecleziastică, care i-a transmis nu numai 
cunoştinţele de bază ale artei muzicale, dar şi dorinţa de perfecţiune. Şcoala acestuia 
a funcţionat pe lângă biserica Sf. Nicolae Şelari. Aici învaţă şi meşteşugul tiparului, 
în tipografia aceluiaşi Petru Efesiul, iar în 1819 ajunge „director” al tipografiei şi 
tipăreşte pentru întâia dată un Axion în româneşte, care, din nefericire, nu s-a păstrat.

Perioada sa de debut muzical corespunde campaniei de autohtonizare a vieţii 
ecleziastice. La numai 23 de ani, Anton Pann este numit de mitropolitul Dionisie 
Lupu în comisia pentru traducerea cântărilor bisericeşti din greceşte în româneşte, 
folosindu-se de noua semiologie hrisantică. În anul 1821 fiind refugiat la biserica Sf. 
Nicolae din Şchei, unde cântă la strană, îl cunoaşte pe Ion Barac, celălalt traducător 
şi tipograf de cărţi populare cu care leagă o frumoasă prietenie de creaţie. La revenirea 
de la Braşov o cunoaşte pe Zamfira Agurezean, de care se îndrăgosteşte şi cu care 
întemeiază prima căsnicie, fără a avea însă mulţumire deplină. Din această căsătorie 
are un fiu, Lazăr, care va deveni preot. După o perioadă de şapte ani biserica ortodoxă 
acceptă despărţirea lor. Lazăr îl va condamna tot timpul pe tatăl său și totuşi lui, prin 
testament, Anton Pann îi va lăsa viitoarea sa tipografie.

Prima etapă a şederii sale în Râmnicu Vâlcea a fost scurtă şi cuprinde anii 
1826-1828. Documentele vremii îl găsesc stabilit dascăl de muzică la şcoala de pe 
lângă Episcopia Râmnicului şi cântăreţ la biserica „Buna Vestire”. Colaborarea sa cu 
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Episcopia are ca motiv principal românizarea şi modernizarea muzicii bisericești, 
dovadă fiind manuscrisele redactate cu scrisul fin al psaltului, constând în cântări 
specifice cultului ortodox: polieleuri, axioane, doxologii. În acelaşi timp, predă 
lecţii de muzică maicilor de la mănăstirile Dintr-un Lemn şi Surupatele, care erau 
încântate de glasul său deosebit. Din opera muzicală bisericească a lui Anton Pann 
amintim: Noul Docsastar, Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericești sau Gramatica 
melodică, Heruvico-Chinonicar, Paresimier, Noul Anastasimatar. Precum personajul 
Rică Venturiano din piesa de teatru „O noapte furtunoasă”, are o aventură galantă 
cu Anica, nepoata stareţei de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, cu care fuge la Braşov, 
ea fiind travestită în flăcău. Acest concubinaj a durat 10 ani, fiind întrerupt de 
influenţele rudelor fetei și sub porunca bisericii. Din această relaţie au rezultat doi 
copii: Gheorghiţă, mort la o vârstă fragedă, şi Ţinea.

În 1828 se întoarce în Bucureşti, după încetarea colaborării cu Episcopia 
Râmnicului. Aici Anton Pann îşi manifestă talentul interpretativ de cobzar iscusit, 
cântând în diverse tarafuri ale perioadei, notabil fiind cel al lui Năstase Ochialbi. În 
acest taraf este activ câteva luni, ziua fiind cantor la şcoala de pe Podul Mogoşoaiei, 
iar noaptea lăutar. În 1830 este numit profesor la Şcoala Naţională de Muzică. 
Îmbinând motivele muzicale cu prelucrarea şi culegerea textelor, el realizează pentru 
prima dată alăturarea celor două elemente ale muzicii, textul şi melodia. Astfel 
George Sion, în proza memorialistica „Suvenire Contimpurane”, relatează despre 
minunatele sărbători din casa unchiului său care era prieten cu Anton Pann: „Un 
singur om era pe atunci în Bucureşti care mai cunoştea muzica orientală, profană 
şi religioasă ca unchiul; acesta era Anton Pann, care se distingea prin aceea că el 
ştia a scrie muzică şi mai ştia a compune cîntece de lume care ajungeau populare.” 
Printre culegerile şi creaţiile muzicale ale sale sunt numeroase „manele”, romanţe şi 
cântece de lume printre care: „Bordeiaş, bordei, bordei”, „Inima mi-e plină”, „Mugur, 
mugurel”, „Până când nu te iubeam”, „Nu mai poci de ostenit”, „Leliţă săftiţă”, „Şi 
noi la Ilinca”, „Unde-auz cucul cântând” sau „Sub poale de codru verde”.

Etnomuzicologul Gheorghe Ciobanu descrie însuşirea lui Anton Pann de a 
lega muzica de text ca o preocupare a acestuia de a considera muzica un limbaj 
prin care omul poate comunica semenilor, sentimentele, ideile, trăirile sale. Aflat 
sub influenţa folclorului balcanic, dar și oriental, Anton Pann devine popular prin 
polivalenţa sa lingvistică, fiind un corespondent local al muzicii de largă inspiraţie 
europeană, aflată la graniţa dintre balcanism și spiritualitate orientală. Unele piese, 
cum ar fi: „Sub poale de codru verde” şi „Unde-auz cucul cântând”, îşi dezvăluie 
originea ţărănească. Altele se dovedesc a fi create la oraş, de către compozitori ai 
timpului, legaţi de cântecul popular, probabil chiar lăutari. Melodii ca „Bordeiaş, 
bordei, bordei”, „Nu mai poci de ostenit” şi „Până când nu te iubeam”, vădesc o 
puternică influenţă a muzicii orientale. Prezenţa unor cântece cu influenţe atât de 
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diferite în colecţia lui Anton Pann, atestă existenţa unor bogate curente muzicale 
diverse ca provenienţă.

În 1831 unele dintre creaţiile sale apar în volumul „Poezii deosebite sau 
cântece de lume”, în care Anton Pann prezintă culegeri de poezii devenite mai apoi 
cântece, din care, unele sunt culese de alţii, iar altele originale de Anton Pann: „Crez 
că la mulţi va aduce mirare pornirea mea spre a da prin tipar la lumină nişte poezii 
ca acestea. Ştiut fiind însă la cei mai mulţi din obşte că aceste poezii de multă vreme 
avându-le manuscrise, unele adunate de la alții şi altele chiar de mine compuse, mai 
totdeauna aveam silă de către prieteni, a le da izvoade, şi cu aciasta mi se pricinuia 
zăticnire de la alte lucruri mai folositoare. Pentru uşurarea mea, dar şi pentru a 
prietenilor mulţumire m-am îndemnat a le tipări. Primească, mă rog, deocamdată 
aceste şi văzând că sunt primite cu dragoste mă voiu îndemna a le da şi altele”.

Mama autorului, Tomaida, va muri în 1838. În „Istoria literaturii române 
de la origini până în prezent”, găsim notat, probabil dintr-o regretabilă inversare a 
cifrelor, ca an al decesului, anul 1883.

Cel mai pitoresc personaj al epocii paşoptiste a fost, Anton Pann. Cu o puternică 
influenţă asupra publicului larg, este legat simultan atât de lumea veche, fanariotă, cât 
şi de cea nouă, romantică. Anul revoluţionar 1848 se regăseşte ca realizare muzicală 
în imnul Deşteaptă-te române, care are la baza melodia romanţei „Din sânul maicii 
mele”, a cărei notaţie psaltică a făcut-o Anton Pann încă din 1839, şi versurile poeziei 
„Un răsunet”, compusă de Andrei Mureşan în 1842. Modul în care s-a petrecut 
simbioza dintre cântec şi versuri se găseşte în amintirile lui Gheorghe Ucenescu, elev 
al lui Anton Pann şi unul din admiratorii acestuia. Acesta relatează: „Am cântat multe 
cântece de probă, iar sosind la următorul cânt, «Din sânul maicii mele» şi cântându-l, 
a rămas poetul (ANDREI MUREȘAN) pe lângă această melodie, obligându-mă ca, 
pe Duminica viitoare, să mă aflu şi eu împreună cu oaspeţii invitaţi la grădină ca 
să cânt după melodia aleasă poezia ce o va compune până atunci. În Duminica 
hotărâtă, iată că vine poetul împreună cu 4 Domni români şi şezând cu toţii pe iarba 
verde şi cu ceraşe înainte - îmi dete D. Andrei Mureşan poezia făcută «Deşteaptă-te 
Române», îi probăm puţine rânduri şi văzând în tot melosul este de minune potrivit, 
l-am cântat cu vocea mea tânără şi puternică până la fine. Mai repetându-l odată, 
toţi Domnii învăţând melodia din auz, cântau împreună, mulţămind şi urând multă 
viaţă şi sănătate marelui poet. Din ziua aceia cântul «Deşteaptă-te Române» s-a făcut 
cel mai plăcut şi familiar, iar eu eram poftit în toate părţile ca să-l cânt şi să învăţ 
tinerimea a-l cânta mai bine şi regulat”.

Anul 1848 l-a găsit pe Anton Pann la Râmnicu Vâlcea. Părăsise Bucureştii 
din pricina molimei de holeră. Gheorghe Dem Theodorescu scrie în legătură cu 
acest eveniment că: „Anton Pann lucra peste Olt pentru realizarea ideilor naţionale 
şi cânta triumful revoluţiunii printr-un imn, de care s-a vorbit în organele de 
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publicitate ale epocii”. Este vorba de un document, Nr. 1184 din 30 iulie 1848 
şi publicat în „Monitorul Român” Nr. 14 din 26 august 1848, în care, la 30 iulie 
1848, comisarul de propagandă al districtului Vâlcea, Dumitru Zăgănescu, raporta 
Ministrului Treburilor din Lăuntrul Ţării Româneşti, cadrul în care fusese sărbătorită 
revoluţia în oraşul Râmnicu-Vâlcea şi care menţionează şi participarea lui Anton 
Pann: „Într-acest pompos constituţiu, aflându-se şi d-lu Anton Pann, profesor de 
muzică, împreună cu câţiva cântăreţi de aceeaşi profesie, au alcătuit o musică vocală 
cu nişce versuri prea frumoase puse pe un ton naţional plin de armonie şi triumfal, 
cu care a ajuns entusiasmul de patrie în inimile tuturor cetăţenilor”. Evenimentul se 
petrecea joi, 29 iulie 1848, „într-o câmpie înconjurată cu arbori, ce este la marginea 
cetăţii”, adică actualul parc Zăvoi, prilej cu care s-a depus jurământul pe Constituţie, 
s-au sfinţit steagurile revoluţiei şi s-a cântat pentru prima dată în Ţara Românească, 
„Deşteaptă-te, române!”. Tot în anul 1848 Anton Pann cumpără pe numele celei de 
a treia consoarte, o casă pe strada Taurului nr 12 din mahalaua Lucaci, unde mută 
şi tipografia.

Două momente foarte importante pentru opera sa literară se disting. Primul, 
în 1847, este apariţia lucrării Povestea Vorbei, aceasta fiind capodopera sa, continuată 
în 1852 cu volumul al doilea, ulterior reeditată. Al doilea moment marcant se 
produce în 1850 când se tipărește primul volum din culegerea Spitalul amorului, 
ce se compune din şase broşuri care conțin 293 cântece și 167 melodii. Majoritatea 
textelor nu aparţin lui Anton Pann, însă melodiile sunt adaptate sau compuse de 
el. Această mare lucrare reprezintă prima antologie a cântecului de lume de la noi. 
Cântecul de lume stă la baza romanţei, îndrăgită de mari poeți precum Mihai 
Eminescu.

Anton Pann moare la 2 noiembrie 1854, de tifos, în casa sa din București, de 
pe strada Taurului, numărul 12 (azi strada Anton Pann, numărul 20). Dorința lui a 
fost să fie înmormântat la mănăstirea Viforâta, însă a fost îngropat în curtea Bisericii 
Lucaci, din apropierea locuinţei sale din Bucureşti. După moartea sa, văduva Tinca 
devine soţia lui Oprea Dumitrescu, ucenic apropiat autorului, care mută tipografia 
la Râmnicu-Vâlcea și preia restul manuscriselor, publicând postum Paraclisul comun.

George Călinescu apreciază la Anton Pann originalitatea lingvistică în 
culegerea şi prelucrarea textelor populare, care reprezintă o împletire de occident 
cu orient, de fabulaţie populară şi imaginaţie a autorului. El este primul culegător 
autentic de folclor, la care puternica educaţie muzicală a fost sprijinită de inteligenţă 
şi rafinament. La Anton Pann literatura naşte istorie, iar istoria face literatură.

În epitaful compus de autor pentru crucea sa, ne spune: „Aici s-a mutat cu 
jale/ În cel din urmă an/ Care în cărţile sale/ Se citeşte Anton Pann./ Acum mâna-i 
încetează,/ La lumină cărţi să dea./ Împlinindu-şi datoria/ Şi talantul ne-ngropând,/ 
S-a făcut călătoria,/ Dând în lume altor rând”.
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Dan Mitrache
Poetul

despletite
pădurile îl vizitează adesea
să-i înfrunzeacă lumina din ochi

uneori
câte o ciută
îşi întinde ezitant grumazul
pe inima lui
mestecând molcom din ieslea ad-hoc
fânul cu vise

la plecare
el primeşte invariabil în păstrare
tabloul norilor de catifea
din ultima privire împărtăşită

furtuna implicită
îi cuprinde aleanul
în cataracte de gânduri

singur pe plajă
în ţiuitul asurzitor al tăcerii
începe a desena pe nisip
cu penelul minţii
noianul de imagini din sufletu-i rebel

apoi aşteaptă impacientat
înfrigurat
următorul val

Când ziua creşte

Pălesc felinarele în alb,
erosul îşi începe rondul
în regatul albastru…
Angajată permanent,
roua spală florile grădinii
cu primul element.
Şoaptele explodează în zumzet,
linişte sfâşiată obsesiv
în travaliul zilei.
Greierii au adormit în fa diez,
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doar furnicile mută surd
câte un munte.

Timpul pictează în 4D
tabloul existenţial
cu nonşalanţa eternităţii,
numai tuşa penelului
îi trădează tremurul clipei
din faste întâlniri
cu stele atee
din Calea Lactee.

Şi umbra iar pierde un cleşte
când ziua creşte…

Printre dimensiuni

Matinal,
prin fereastra cât un perete,
înfruntă nordul
cu verdele-i lipit în naştere acolo,
pe câmpul cu lumină.
Crescuse cu răsăritul în sânge,
vremelnic prizonier ingenuu
în infraroşul fără perdea…
Spre stânga,
uşa din colţul casei,
precum o diafragmă,
perindă secvenţe umane
à la Lumière.
Măsoară cu ochii personajele,
fixează repere geometrice,
adună în vârful acului învelişul.
Plămădeşte frumosul,
frumos din orice
frumosul vizibil.
Invariabil,
se înţeapă în emoţia viului
cu setea unei iubiri
niciodată îmblânzite.

Ploaie şi lacrimi

Uneori plouă,
atunci copacii se numesc între ei,
cu importanţă, numărându-se.
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Atunci când plouă
peste lacrimi de toate felurile,
neuscate de vânt,
ele se contopesc în fluviul vieţii,
peregrini spre oceanul cu vise.

Plouă peste pământ,
şi pământul îşi dansează în ploaie
tina mirabilă
a viitorului rod.

Plouă cu picuri
şi plouă cu lumină,
iar firul de verde
îşi curge lacrima
în rădăcină.

Alb

nu mi-a spus nimeni despre lumină
prima dată am plonjat în alb
aveam să aflu mai târziu
că era o rădăcină
din ceaţa lăptoasă
a apărut un cer
primul
cu un zâmbet de fragi
și doi sori
apoi un alizeu m-a zburat
prin vârfuri de iarbă

o floare albastră a zâmbit
cu un buchet de răsărituri
atunci mi-am crescut palmele
să o cuprind a mângâiere
ea și-a unduit aurul grâului
în trei luminiţe

acum știu despre cromatic
pictez în minte câteva tușe
cu alte rădăcini
înainte de a plonja în alb
în timp ce
inevitabil
îmi ruginesc frunze
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Daniel Constantin Dumitru

Cum s-au dus Joița și Măria lu’ Crudu,
 de s-au întors strigoaice, și nimeni nu știa 

ce-i cu ele1

„De mă cauți, ia aminte
Sunt la Ioana lu’ Melinte,

Trei morminte mai-nainte.”
Cuvintele „mortului” către soția sa, Floarea

Treaba asta de v-o spui a fost prin cincizeci și 
șase. Iarna, cam pe la mijlocul lui ianuarie.

Deși trecuse de Bobotează, gerul nu slăbise 
neam, satele din sudul Olteniei, mai ales pe cele din lunca Jiului. Ger de crăpau 
pietrele, nu altceva.

Joița, nevasta lui Mărin de-i zicea lumea Crudu, și fie-sa Măria, locuiau în 
Gângiova, mai încolo oțâră de Valea Stanciului; cam la vreo șaizeci de kilometri de 
Craiova, mai încoa și mai la deal2 de Bechet. Harnice cum nu s-a pomenit, mamă 
și fiică nu stăteau o clipă locului, de ziceai că-s picate cu ceară, ori ceva, că prea nu 
aveau astâmpăr cu lucratul: să dea la vaci, la găini, la rațe, să deretice prin casă, să 
gătească, să coase, să împletească... mai ales să împletească.

Cam așa se duceau serile: lângă focul din sobă și-n în fața difuzorului - care 
avea - tricotând, cusând ori cârpind ceva țoale de iarnă, ori de vară.

Și-apoi să te ții fudulie când s-arătau muierile una alteia cu ce lucraseră cu 
andreaua, una pe față, una pe dos și-n tot felul de modele încâlcite, cu șerpi, bumbi, 
colăcei sau Dumnezeu mai știe ce împletituri din fir de lână. Aia era mândria: să se 
mire toate de cât de meșteșugit și de întortocheat era modelul de pe flanela cea nouă, 
mai ales dacă nimeni alta din sat nu mai știa să îl facă.

− Auzi, fa, da’ asta cum de-ți ieși? era întrebarea care le ungea pe suflet de nu 
mai încăpeau în propria piele de mândre ce erau s-o audă.

S-o audă și să le vadă pe invidioase pipăind și întorcând pe toate fețele modelul, 
încercând să-și deie de unele singure seama de felul în care se mânuiau andrelele 
pentru o așa mândrețe de împletitură.

1 Întâmplările relatate în această povestire au la baza evenimente petrecute în 
realitate. Numele persoanelor implicate a fost însă schimbat (n. aut)
2 La deal = expresie semnificând spre apus, conform tradiției populare din zona 
Olteniei



45

Asta se întâmpla cam cum era pe vremuri cu lămpașele.
Înainte vreme, vara, când încă nu era curent electric, femeile harnice din sat 

se trezeau cu noaptea-n cap să se apuce de lucru. Se trezeau și prima grijă ce-o aveau 
era să aprindă lampa, să vadă încotro se-ndreaptă. Alea mai puturoase - care n-ar fi 
recunoscut în ruptul capului că-s leneșe și nu prea li se potrivește hărnicia - se trezeau 
și ele devreme, ba chiar mai devreme decât celelalte, vrednicele, da’ în loc să se ocupe 
de ale casei, aprindeau lampa, o așezau în fereastră - așa, ca să se vadă de la o poștă că 
sunt treze și gata de lucru - și se trânteau la loc în pat, unde mai furau o oră sau două 
de somn înainte să se crape de ziuă.

Câtă vreme lampa era aprinsă...
Așa și cu modelele tricotate prin cincizeci și șase: ăl mai al dracu’, mai nou și 

mai neștiut de nimeni era îndeobște al celei mai harnice gospodine din sat.
Și câte nu făceau muierile să afle vreun model despre care altele habar să nu 

aibă! Scriau rudelor, luau seama la ăi de erau doar în trecere prin sat - cu ce sunt 
îmbrăcați; au vreo flanea făcută de mână; de unde o au; știu cum se face - ori întrebau 
încolo și-ncoace prin satele vecine, doar-doar or afla de vreo împletitură mai acătări.

Joița lu’ Crudu, harnică dar și mândră nevoie mare, nici ea nu era mai prejos.
Cum, necum - nu se știe - aflase Joița că prin Măceșu de Sus ar fi una de-i zicea 

baba Leana, care se pricepea la împletit ca nimeni alta. Și cică făcea Leana asta niște 
modele!... Cu flori, cu frunze, da’ cu ce nu făcea, de ziceai că-s vii și nu din fir de 
lână. Te cruceai, nu alta!

– Mă, fato, eu m-aș cam duce până colea la Măceșu, să văd ce-i cu baba asta, 
de-i așa de vestită cu andreaua, i-a spus într-o dimineață Joița lu’ fie-sa, Măria.

Colea, pe dracu!, i-ar fi zis cineva mai cu scaun la cap, căci Măceșul de Sus 
era la vreo doisprezece kilometri depărtare de Gângiova, iar iarna era grea, gerul 
năprasnic... I-ar fi zis și poate ar fi oprit-o din trăznaia ce-i trecuse prin cap. Dar așa, 
cu Măria - tânără și vorba aia: poale lungi și minte scurtă, judecată mai măruntă - 
cine s-o potolească?

– Hai că mergem! a spus fie-sa, cântându-i în strună mai mult ca să iasă și ea 
la plimbare, pe undeva.

Și s-au dus.
S-au pornit la drum dis de dimineață, după ce au ciugulit câte ceva, la repezeală, 

de prin bucătărie. Joița i-a strigat din poartă lui bărbatu-său:
– Mărineee, vezi că plecarăm până ici-șa, la Măceșu!
– Până ici-șa!... a strigat și Măria, făcând un semn de ducă înspre încolo, la 

vale3.
– Mă, cum de nu-mi dădui eu sama ce prostie aveau de gând să facă!... s-a 

3 la vale = expresie semnificând spre răsărit, conform tradiției populare din zona Olteniei
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tot văietat câteva zile mai târziu Mărin. Să mă ia naibii dacă pricep cum de nu-mi 
dădui eu sama!... Auzii încotro le mâna Necuratul, da’ parcă fix atunci îmi luă și 
mie mințile, că nici acum nu știu de ce n-am zis nimica. De auzit, io le auzii! Da’, 
ce făcui? Mi-aprinsăi o țigară și-mi văzui de vaci, că de ele vedeam când îmi plecă 
muierea de acasă; râneam la vaci.

Oamenii au căutat să-l îmbuneze, zicându-i să nu se mai amărească, că n-a 
fost vina lui. „Că numai bunul Dumnezeu știe cum e soarta omului” i-au mai zis 
consătenii „și ce ți-e scris în frunte ți-e pus.” Însă el nu și nu.

– Mă, cum de nu-mi dădui eu sama!... a continuat să se dojenească, înecându-
și amarul într-o litră de țuică, ori o vadră de vin.

Săracu Mărin! Până când cu pățania asta era și el ca tot omul, harnic, gospodar 
- om de omenie, ce să mai!, însă de când își pierdu nevasta și fiica... S-a dat de tot 
la băutură. Nu de la început, ci abia când toate strădaniile gângiovenilor de a le găsi 
pe Joița și Măria s-au dovedit în zadar. De atunci, mai rar să îl găsească omul treaz. 
O lua așa, de dimineața, cu un păhărel pe stomacul gol. Cică să uite de necazuri. Și 
dăi!... Dăi cu băutul, dăi și cu tutunul, că de!, unde s-a mai pomenit tuse fără junghi?

– Mă, cum de nu-mi dădui eu sama!... era tot ce știa să zică atunci când cineva 
încerca în vreun fel să intre în vorbă cu el.

Consătenii făcuseră tot ce le stătuse în putință ca să îl ajute. Bătuseră drumul 
de la Gângiova la Măceșu de Sus de nu se știe de câte ori. Joița și Măria însă, ia-le de 
unde nu-s! Întrebaseră în stânga, întrebaseră în dreapta, nimic. Unii de prin Măceșu 
ziceau că le văzuseră... Parcă!... Parcă așa să zică: la un moment dat le văzuseră, da’ 
încotro dispăruseră.... Asta chiar că nu putuseră spune. Trecuseră așa, pe uliță, ca 
două năluci, zorite să ajungă mai iute la casa babei Leana, aia se pricepea cu andrelele.

Baba Leana a zis că da, au ajuns la ea cam pe la prânz și au stat un ceas, nici 
atât. Doar cât au prins cum se împletește un afurisit de modelul de tricot, apoi au 
plecat într-o fugă, nu carecumva să le prindă întunericul pe drum.

– Nici de mâncat n-au vrut să ia nimica, a mai zis femeia. Abia-abia ce le 
convinsăi să ia câte o bucată dintr-o azmă, pe care doar ce o copsesem mai nainte. 
Să n-aibă și ele stomacul gol, că, de!... E mult de umblat de la Măceșu și până la 
Gângiova.

– Grăbite, care va să zică!... s-au mirat cei ce s-au interesat de dispărute.
– Foc, nu altceva! Eu le zisăi: mai bine nu plecați. Stați aci până dimineață, că 

ceru-i negru, iar vântul bate al dracului de tare. Dar ai avut cu cine te înțelege?
– Tot s-au dus!
– Tot, maică, tot!... a spus oftând baba Leana.
Și duse au fost, căci nici acasă n-au ajuns și nici de găsit nu erau de găsit. 

Viscolul pornit în după-amiaza aia le-a înghițit, căci altfel unde să fi dispărut așa, 
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dintr-odată, două muieri în toată firea, înalte și zdravene cum erau Joița și Măria?
– Mă, cum de nu-mi dădui eu sama!... a continuat să se jelească Mărin, surd la 

oricare din încurajările sătenilor.
Gândul că doar din vina lui se întâmplase întreaga nenorocire îl mistuia.
La vreo două săptămâni de când rămase fără muiere și fără fată, Mărin dădu 

buzna pe ușa birtului4 din sat și, speriat nevoie mare, îi strigă cârciumarului:
– Vaisile, tată, dă, mă o cincizeacă de prună, că mor!
Venise într-o fugă și părea era atât de îngrozit încât Vasile s-a grăbit să-i umple 

un țoi cu răchie, pe care l-a așezat degrabă pe tejghea, în dreptul lui.
– Aolică, Mărine, da’ ce mai pățiși?! a vrut să știe cârciumarul.
– Vai de capul și de zilele mele! s-a jelit omul apoi a dat pe gât toată băutura, 

de parcă nu i-ar fi ajuns nici pe-o măsea.
Așa că a cerut din semne încă una. Tot așa.
– Vai de capul și de zilele mele! s-a văietat mai apoi și mai tare, stârnind de-

acum atenția tuturor mușteriilor localului.
– Zii, mă care-i treaba și nu ne mai fierbe! a izbucnit Fane Bogărcea, ăla de stă 

în capu’ satului și de i se mai zice și Bolea, după cât e de speriat de boli, spitale și de 
doctori.

– Azi dimineață, când mă sculai, ce să vezi?!... a început Mărin să povestească 
apoi, parcă voind să mai prindă puteri, a mai cerut o cincizeacă.

– Ce să vezi?!... a strigat unul, mai nerăbdător.
– Te pomenești că veniră Joița și Măria! s-a băgat în vorbă Gheorghe Ciocan, 

care după vreo două tării de le luase mai înainte, avea acum limbariță.
– Așa mi-am zis și eu, a spus Mărin, vorbind mai mult în șoaptă. În afara Joiței 

și Măriei, zău că nu văd cine să-și fi făcut de lucru azi noapte prin casă.
– Adică, ce vrei să spui, Doamne iartă-mă!, că s-au întors strigoaice? s-a mirat 

Bogărcea.
– Spui, ce spui! a explicat în felul lui Mărin, neîndrăznind să zică lucrurilor pe 

nume. Iar de beut, nu beui nici gram până acu’! Ca să știți!
Ăia care erau atunci în local, au amuțit pe dată.
Era, cum ziceam, în cincizeci și șase, într-o vreme în care treaba asta cu strigoii 

și alde astea se cam lăsa cu cântec, ca să zic așa. Unii mai credeau în ea, deși se cam 
fereau s-o zică, alții - cei mai mulți - ba. Mărin ar fi fost cică unul dintre ăștia din 
urmă, care nu prea se dau în vânt după povești cu morți care se-ntorc din morminte. 
În dimineața aia însă, când s-a trezit cu gospodăria lună, gândurile i s-au schimbat 
dintr-odată.

„Hait, c-am încurcat-o!...” și-a zis, știind că nu făcuse niciuna din treburile pe 
4 Birt = local mic și modest (n. aut.)
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care le găsise gata făcute.
– Ce dracu’ mă, Mărine, a îndrăznit până la urmă Gheorghe Ciocan, că te știu 

om în toată firea și cu scaun la cap?... Cum adică să se întoarcă strigoaice?!
– Ie-te așa, cum auziși! o ținea pe-a lui Mărin.
– Le văzuși, tu, azi noapte bântuind prin bătătură? a vrut să știe Bogărcea zis 

Bolea.
– De văzut, ce-i drept nu le văzui.
– Păi și atunci de unde știi că veniră strigoaice?
Mărin a mai cerut una de prună.
– Păi dacă nu ele, altcineva cine să fi dereticat prin casă? Io?!... a spus după ce a 

dat pe gât și-al patrulea țoi. Cine a spălat străchinile și cine le-a chitit, linie, în dulap? 
Cine a dat de mâncare la vaci, la găini?... Că eu, unul, nu mi-amintesc să fi făcut 
niciuna din treburile astea!

– Mă, tu ai fi băut cam mult asară!... a fost de părere Bogărcea, iar Mărin, care 
se cam știa cu musca pe căciulă, l-a lăsat în plata Domnului.

Băuse, ce-i drept cu o seară înainte; cine n-ar fi băut să fi fost în locul lui? s-a 
întrebat ridicând din umeri. Apoi a mai cerut o răchie, de data asta să-i treacă gândul 
ăl rău.

– Hă, hă!... Ai fi băut și te-ai fi speriat de umbra ta, ca Ion a lui Vijulie, când 
cu priponitul calului pe islaz, s-a băgat din nou în vorbă Gheorghe Ciocan - ăla de 
era cu mâncărime la limbă - apoi au râs cu toții amintindu-și de întâmplarea cu Ion.

Ion a lui Vijulie scosese într-una din serile din vara trecută iapa ce-o avea la 
păscut. A dus-o pe islaz și a priponit-o de un țăruș cu un laț mai lung, apoi s-a pornit 
agale cu hamul pe umeri către acasă. Ca s-ajungă mai repede, ce s-a gândit el cu 
mintea lui de puturos și jumătate.

– Ce să mai ocolesc eu pi colo, pi colo. Mai bine o tai drept pe-aci, prin cimitir.
Trecând prin cimitir, ieșea direct în capul celălalt al satului, adică exact acolo 

unde stătea împreună cu nevastă-sa și cei trei copii ai săi.
Și așa a făcut.
Cum mergea târâș-grăpiș, cărând cam fără chef de drum hamul calului de-l 

lăsase pe islaz, doar ce se prind curelele căpăstrului de una din crucile cimitirului, ce 
sta așa, mai într-o rână.

– Na, să vezi minune! și-a zis Ion în sinea lui, simțind că ceva - nu știa ce - îl 
trăgea înapoi, parcă ducându-l spre o groapă către care nu îndrăznea să se uite.

La început nu s-a speriat atât de tare, dar după ce s-a opintit de vreo două ori 
încercând în zadar să se smulgă prinsorii cu care - în gândul său - strigoiul îl ținea 
nelăsându-l să plece, toată vlaga i s-a scurs dintr-odată, ditamai bărbatul cu nevastă 
și trei copii tremurând ca piftia.
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– Lasă-mă, mă, să plec! i-a zis el ăluia de-l țintuia și pe care nu cuteza să-l 
privească.

Dar „ăla” parcă mai abitir îl trăgea spre mormânt.
– Lasă-mă, mă, n-auzi?! s-a rugat mai apoi.
Tremurau nădragii pe Ion în timp ce smucea de curelele hamului, luptându-se 

cu strigoiul de care începuse să creadă că n-avea scăpare.
În cele din urmă, transpirat și cu inima cât puricele, Ion a lăsat din mâini 

căpăstrul și, țuști!, a rupt-o la fugă strigând cât îl țineau bojocii:
– Săriți oameni buni!... Săriți, că mă ia strigoiul!
Care de pe unde erau, oamenii au sărit cu cazmale, cu furci, cu lopeți, cu ce 

le-a venit la îndemână însă ajunși în cimitir, în loc să dea de strigoi, au dat de hamul 
iepei lui Ion atârnând de crucea lui răposatu’ Cotoi, Dumnezeu să-l odihnească în 
pace!

Nici nu era de mirare că cei de la birt, stârniți de vorbele lui Gheorghe Ciocan, 
au râs de aducere aminte. Cât despre Gheorghe, înfoiat ca un păun că-i mersese cu 
gluma și era, vorba aia, sufletul localului, ce s-a gândit: hai să le-o zic și pe aia cu 
Floarea.

Floarea lui Mitru Boțoi rămăsese văduvă de tânără chiar atunci în toamna a lui 
cincizeci și șase, căci bărbatu-său - un fustangiu fără pereche - se prăpădise de infarct 
în timp ce călărea o poamă din Valea Stanciului, una mai nesătulă. Murise fericit, 
ziceau unii cu nerușinare, fâcând haz de necazul femeii.

Fustangiu, ne-fustangiu, femeia îl înmormântase pe Boțoi creștinește, că așa 
se cade.

Într-una dintre diminețile în care Floarea s-a dus la tămâiat, ce să vezi!? Pe 
crucea de lemn a lui Mitru sta prins cu o piuneză un bilet, vorba vine din partea 
mortului. Iar biletul zicea cam așa:

„De mă cauți, ia aminte
Sunt la Ioana lu’ Melinte,
Trei morminte mai-nainte.”
Care dracului avusese mintea aia să-și râdă în halul ăsta de biata femeie, nu s-a 

aflat nici până ziua de azi, da’ vestea că Mitru a lui Boțoi nu s-a lăsat nici pe lumea 
ailalaltă de curvărisit s-a răspândit ca gândul de iute. Tot satul s-a distrat pe seama 
unei asemenea pozne, care a rămas de pomină.

Gheorghe Ciocan a amintit-o în dimineața aceea friguroasă de sfârșit de 
ianuarie, la birt, iar oamenii au râs de Floarea și de răposatu’ Mitru, cerând încă un 
rând din ce-or fi bând la ora aia, care numai potrivită pentru băutură nu era. Mărin, 
despre care oamenii ajunseseră să creadă că ar fi avut închipuiri, nicidecum că ar fi 
fost vizitat cu adevărat de nevastă-sa și fie-sa în chip de strigoaice, s-a îmbătat turtă, 
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rămânând de unul singur la o masă într-un colț, de unde își răcea gura de pomană 
cu vreun mușteriu al birtului care, venind mai târziu, doar ce-l auzea bodogănind:

– Îți spusei ce pății azi noapte?...
– Ce pățiși? întreba noul venit, apoi Gheorghe, sau Bolea, sau altul care era pe 

acolo încă de dimineață îi făcea un semn a lehamite, iar omul înțelegea să nu-și mai 
bată capul cu Mărin, „că-i necăjit, săracul” părea să spună gestul prins fără știrea lui 
Crudu.

Atâta doar că a doua zi, când s-a trezit după somnul greu al beției, Mărin a 
găsit din nou casa lună. Podeaua era curată, urmele lăsate de cizmele de cauciuc cu 
care intrase de afară în casă dispărând ca prin farmec. Praful era șters, iar strachina 
din care mâncase seara trecută era spălată și rânduită în dulap, alături de celelalte. 
Tacâmurile erau de asemenea spălate, odihnind în sertarul mesei de la bucătărie, 
iar pe fața de masă nu se vedea nici urmă de firimitură de pâine. La cotețe găinile 
ciuguleau de zor boabe din troace, iar în grajd vacile rumegau recunoscătoare fânul 
din ieslele.

Mărin nu făcuse nimic din toate astea.
S-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, frângându-și mâinile de teamă și 

căutându-le din priviri pe nevastă-sa și fie-sa, însă Joița și Măria nu erau pe niciunde.
Așa că iar s-a dus la birt.
Azi așa, mâine așa, vestea strigoaicelor care îl bântuie pe Mărin zis Crudu s-a 

răspâdit până la urmă în tot satul. La auzul unei asemenea drăcovenii, babele și-au 
făcut cruce și au scuipat de trei ori în sân, în vreme ce oamenii în toată firea, unii au 
crezut, alții n-au crezut, dar toți și-au zis mormăind un: „Doamne ferește!”

Gherghița lui Stan, care trecuse și ea cu vreo doi ani în urmă printr-o pățanie 
cu fiu-său care se întorsese strigoi, s-a găsit chiar atunci să spună și ea cum a fost 
cu Florică, care la o săptămână după ce a murit de peritonită a venit să se culce pe 
priciul din prispa casei - ăla de-l construise pe ușa beciului bărbatu-său, ăla de murise 
pe front, la ruși, cu capul retezat de o ghiulea.

– Mie îmi tot zicea Mărioara, fie-mea a mică, s-a plâns Gherghița - c-avea 
două fete, una măritată și la treaba ei, iar alta fată mare, ce stătea cu ea în vechea casă 
bătrânească. Îmi tot zicea ea că ceva cam ca o apăsare, așa, o înăbușe noaptea de n-o 
lasă să doarmă până la ziuă, da’ ce am crezut-o? Cum, moartii, să-ți vină să crezi una 
ca asta?

– Mă, mamă, mi-a tot zis Mărioara, ascultă-mă ce-ți spui că acilea nu e lucru 
curat. Și, dacă stau mai bine să mă gândesc, îmi pare că ăla de mă înghesuie și nu mă 
lasă să dorm nu e altul decât frate-miu, Florică.

– Florică? Fugi, fa, de aici cu prostiile tale!, zisăi eu, da’ numai așa cu o jumate 
de gură, că Mărioara nu mințea. Nu mințea de fel!... Florică e la groapă, Dumnezeu 
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să-l odihnească în pace! Cum poa’ să fie el?
– Iote cum îți spusei! Doar știi că locul de pe prici e locul lui, c-acolo dormea 

săracu’. De la Sânziene și până în sectembrie, tot acolo dormea.
– Mi-au dat lacrimile când am auzit, povestea Gherghița lui Stan, ștergându-și 

ochii cu un colț al basmalei. C-așa era. Acolo dormea, băiatul mamii, Doamne iartă-l 
de păcate!

Oamenii știau povestea - o auziseră de o sută de ori dacă nu mai bine căci 
Gheorghița, dacă prindea vreun nefericit căruia să i-o spună, nu scăpa niciun prilej 
s-o reia de la capăt. Parcă putea cineva s-o oprească atunci când se pornea să turuie 
din aduceri aminte!...

– Așa că într-o noapte, ce-mi zisăi, a spus Gherghița, ia să mă așez și eu colo, 
pe prici, lângă Mărioara și să văz cu ochii mei care-i treaba.

– Și care fu treaba? întreba uneori vreunul, mai mult așa, să nu se supere 
Gherghița că nu-i deloc ascultată.

– Păi, fu, că pe la miazănoapte încolo, doar ce simțirăm și eu și Mărioara cum 
cineva - nu văzui cine - ne împinge mai încolo, mai hacana, spre părete. Ptiu, ptiu, 
ptiu!, scuipai în sân și-mi făcui cruce, apoi mă ridicai în șezut și strigai cât putui de 
tare: mă, Florică, nu ne lași mă și pe noi în pace?!... Hai, du-te, băiatul mamii, du-te 
și vezi-ți de ale tale și lasă-ne și pe noi odată să dormim! Și să dusă.

– Și așa zici, plecă...
– Dus fu. Odată simțirăm ca și cum ne-am fi liberat de o povară și puturăm 

să respirăm și să dormim în voie pe priciul de pe ușa beciului. A doua zi dimineața, 
totul îmi păru c-ar fi fost doar un vis, și de n-ar fi fost ăia doi stobori de gard - rupți 
de Florică cre’ că, atunci când trecu ca gândul prin ei spre mormânt - și-acuma aș fi 
zis tot așa: că fu doar un vis. Dar nu fu. Că de aia vă spui, nici Mărinică Crudu n-are 
freun vis. Sunt strigoaicele de Joița și Măria, care s-au pornit să-i mănânce zilele pen’ 
că le lăsă să se ducă în toiul iernii taman la mama dracu’, la Măceșu de Sus.

– Mă, cum de nu-mi dădui eu sama!... a continuat să se jelească Mărin.
Pe la jumătatea lui febnuarie, Mărin ajunsese de sta ziua întreagă la birt. N-aveai 

cum să-l afli treaz din beție. Seara, pe șaptă cărări, se întorcea fără niciun chef acasă.
Ditamai omul, în floarea vârstei, înalt și spătos ca un brad!... Ți se rupea sufletul 

să-l vezi, cocârjat, împleticindu-și picioarele pe drum și sprijinindu-se de garduri în 
vreme ce se îndrepta anevoie spre gospodăria dereticată lună de nălucile de pe lumea 
ailaltă. Nu și nu, că el e de vină, își zicea urlând ca lupii la lună, altmiteri de ce să fi 
venit nevastă-sa noapte de noapte ca să grijească de odăi și de ogradă?

Deși niciunul n-avusese curaj să stea de strajă o noapte la casa lui Mărin, 
gângiovenii îl crezură în cele din urmă pe cuvânt. Era clar: Joița și Măria - dar mai 
ales Joița, că ea era mai afurisită și mai rea de gură - se făcuseră strigoaice.
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– Și știți de ce? întrebase mai mult ca să se bage în seamă Fănică Bogărcea, ăla 
de i se mai zicea și Bolea Că nu le înmomântă cum se cuvine. Muriră cine știe prin 
ce coclacuri, pe undeva, și rămaseră acolo, pradă jivinelor, și-acum Joița se răzbună 
pe amărătu’ de bărbatu-său, pe care-l cheamă să le găsească și le bage la groapă cu 
slujbă creștinească.

– Adică prin care coclauri, vru să știe Gheorghe Ciocan, că doar plecară pe 
drumul spre Măceșu, nu de nebune, pe câmpii?

– Și care jivine, că-n afar’ de iepuri și vulpi, nu văz să fie alte alea!... s-a băgat 
în vorbă moș Petre căruia, pentru că avea cataractă la ambii ochi, lumea îi zicea și 
Chioru.

– Păi mata ce să vezi! a sărit dintr-odată Fănică, că la mai mult de un lat de 
palmă de vârful nasului oricum nu ți-e clar nimica. Mă, oameni buni, nu zic nu, a 
continuat mai apoi cu glas domol. Eu nu zic că nu s-au dus pe drumul Măceșului, 
da’ cu viscolul ce s-a pus chiar în ziua aia, la amiază!... Cine știe pe unde au rătăcit, 
pierzându-se de calea cea bună.

Ăia de-l ascultau au tăcut și au dat din cap gânditori.
Așa s-ar putea să fi fost, și-au zis în sinea lor, iar a doua zi s-au pornit din nou 

să le caute. Călări, pe sănii trase de cai ori pe jos, au bătut câmpiile din lunca Jiului 
până la Dunăre și înapoi, scotocind prin toate ungherele, strigându-le, fluierând ori 
mânând câini dresați după ele, însă în zadar: Joița și Măria nu erau pe niciunde.

Doar noaptea apăreau, chitite să facă curățenie pe la ele pe acasă.
– Și să mă bage în mormânt cu zile!... bodogănea Mărin între două răchii, 

jelindu-se că-l doare ba una ba alta și că e atât de vlăguit, că abia mai poate respira.
După alte câteva zile de căutări zadarnice, bărbații au renunțat să mai bântuie 

prin pustii, retrăgându-se la birtul din sat, să bea alături de Mărin. Uneori, după vreo 
trei patru țoiuri din ăle mari, mai îndrăznea câte unul să-și dea cu părerea:

– Dar dacă sunt ăăă...
– Taci, mă, că nu sunt acolo! era repezit, iar adevărul era că nu fusese cotlon pe 

unde sătenii să nu fi căutat deja.
Joița și Măria dispăruseră fără urmă.
La un moment dat, pe la sfârșitul lui februarie, când nimeni din Gângiova 

nu mai avea vreun gând de plecat după ele, nea Petrică Chioru s-a găsit să facă o 
mărturisire neașteptată:

– Ascultați la mine ce vă spui, le-a zis într-o zi ălora de stau la masă cu el la 
birtul din sat, că eu știu unde sunt Joița și Măria.

– Nu zău, l-au luat ceilalți în zeflemea, și de unde știi mata unde sunt?
– Pen’ c-avusei io azi-noapte un vis! a explicat nea Petre împungând cu 

arătătorul spre tavan.
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– Avuseși un vis, care va să zică!...
Oamenii erau deja sătui de strigoi, de strigoaice și de alergat după năluci.
– Da, avusei, a continuat nea Petre.
Visul pe care insista să-l povestească i se arătase în puterea nopții, trezindu-l 

de-a binelea și furându-i tot somnul până la ziuă.
– Și-n vis le văzui pe Joița și Măria la rădăcina unui plop, șezând îngropate 

în zăpadă, a continuat aproape imediat Chioru. „Nea Petre”, îmi zise Joița, „zi-i lu’ 
Mărin că stăturăm și noi colea, să ne mai hodinim oleacă, și-aci rămăserăm. Auziși? 
Zi-i mata să vină să ne ia, că ne luă cu frig și obosirăm de atâta amar de drum.”

– Aha, la rădăcina unui plop, zici!... au mormăit oamenii, ascultându-l și nu 
prea.

– Ezact!... Dinspre Măceșu încoa, cam pe la jumatea drumului, unde-i o 
fântână cu ciutură de se vede mai la deal, și-i pământul lui Ududoi, dacă nu mă înșel.

Toată lumea știa unde era pământul lui Ududoi și unde era fântâna de care 
pomenise nea Petre, însă nimeni nu mai avea chef de alungat până acolo. Și-apoi, 
îngropate în zăpadă!... asta după părerea lor, le cam întrecea pe toate.

Și totuși, așa le-au găsit. Chiar dacă nimeni nu a fost dispus să-i dea crezare lui 
nea Petre, pe la jumătatea lui martie, când primăvara s-a arătat sfioasă dăruind lumii 
ghiocei și toporași, Joița și Măria au fost zărite întâmplător de un trecător. Stăteau 
chircite una-ntr-alta, la rădăcina plopului ce se arătase deunăzi în visul lui Petrică 
Chiorul.

Doctorul a spus că femeile suferiseră de hipotermie, care se lasă cu amețeli, 
pierderea conștiinței și în cele din urmă cu moarte. Nevasta și fiica lui Mărin, vai de 
ele!, și-au zis că, istovite de atâta drum, n-ar strica să stea un pic să-și mai revină. Și 
rău au făcut, căci le-a cuprins moleșeala, au leșinat și au murit. Viscolul ce se stârnise 
în după amiaza aia le-a troienit, acoperindu-le de tot de zăpadă.

Acu’, dacă stau bine și mă gândesc la toate lucrurile astea, mai știu și eu ce să 
zic?

Cu strigoii și strigoaicele ceva-ceva o fi, nu zic nu, că prea se adeveriră toate 
taman ca-n visul lui Petrică Chiorul, și prea scăpă Mărin de belele după ce își 
înmormântă creștinește și nevasta și fata, da’ un lucru e clar, vorba aia, ca bună ziua: 
dacă n-ar fi fost modelele alea făcute cu andreaua și dacă n-ar fi fost fudulia aia de a fi 
cea dintâi dintre toate la împletituri, Joița n-ar fi plecat în toiul iernii și cu viscolul la 
ușă de la Gângiova la Măceșu de Sus, să-și găsească moartea pe coclauri, și ea și fie-sa.

Că de aia zic, las-o-ncolo de trufie, că la nimic de-i bun nu te duce.
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Dragoș Călinescu

PARAPETISME

Doar macii au buzele roșii
Ne întrecem
Și atingem toate clopotele,
Venele se cutremură cu fiecare peniță.

Visul unei nopţi de vară (Surâs)
Minciuna este o femeie adevărată -
Nu vreau să fiu cu tine când privesc apusul 
dimineții,
Toate notele din portativ sunt șterse.

Timpul se spală pe dinți
Mâinile prăfuite ale mării
Au adormit în strânsoarea tâmplelor,
Câteva picături de așteptare se hrănesc cu gândurile uitării.

Parapet
Trădarea fiecărei pagini
Mi se citește pe chip,
Norocul meu este că somnul mi-a adormit în brațe.

Din martie
Se vor topi cetăţile sub răsuflarea rece a zidurilor,
Din spatele paşilor de mamă
Pietrele gândurilor vor înflori, azi.

Închis
Noaptea este o ceață
Cu palmele din lapte proaspăt,
Fierbinte în lumina farului.

Elefanții din gând
O porție mare din partea întunecată a lunii
Este mestecată cu gingiile binevoitoare
Ale unui an distanță.
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Falezele somnului
Pot să zbor
Cu inimile în mijlocul Cerului polar,
Toate pendulele ucid.

Cuvânt
Pietrele din mine sunt eliminate
Prin geamurile laterale,
Las trase obloanele retinei.

Mă ofer
ofrandă
unui cui
înghițit
de noroc

Orologii
ascunse în întuneric
ascultă porunca
pietrelor fără inimă
stâlpi de iluminat

Îmi vând viața
o haină
la colțul zilei
mă lovește copilul în pântec
o carte bună cu început și sfârșit

Pescărușii
simple ordori
ale mării
se lasă atinşi
de paratrăsnet

GOGYŌKA
DRAGOŞ G. CĂLINESCU

La etajul meu
moartea s-a născut pentru a doua oară
copii se joacă cu nisipul din clepsidră
aroma ceaiului verde
aprinde ceața luminilor universului

Stelele
mi-au sunat ceasul
pe tălpi
toată liniștea din aer
aștept să adoarmă zăpada

Gândurile mele
suferă
un infarct
la volan
noapte

Crestez cu privirea
Ploile de vară
Linia continuă
A mării de liliac
Timbrul vocii tale.
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Dragoș Silviu Teodorescu
GRAFFITI, DINCOLO DE ZIDURI

- mărturisire -

Au trecut câţiva zeci de ani din aventura mea în 
imensa rezervaţie numită Terra. La fel ca ceilalţi, reprezint 
o ecuaţie în continuă transformare, brăzdată de furtuni 
intense și experimentând situaţii diferite: mă simt trist, 
melancolic, furios sau vesel; merg la serviciu; privesc în 
tăcere frunzele unui copac sau beau un ceai cu prietenii, 
discutând despre fleacuri; petrec timpul necesar cu soţia 
și copiii; mă uit, din când în când, la televizor sau pe 
internet; fac cumpărături; mă duc la meciuri, concerte, 
piese de teatru… Un biped relativ docil și comod.

Din când în când, meteoriţii lucidităţii se înfig în sufletul meu, frământându-l 
și răvășindu-i nisipurile. Atunci, pentru scurt timp, înţeleg. Nu, nu este vorba de o 
percepţie profundă, transformatoare, care să mă ducă, triumfal, spre înţelepciune. 
Acei meteoriţi se dizolvă, încet, încet, iar situaţia se transformă într-o enervantă 
„metafizică de grădiniţă” generată de intelectul oricărui om care citește destul de 
mult. E adevărat, lectura poate deveni un viciu, iar eu am contractat acest microb în 
copilărie și îl voi păstra, probabil, până la capăt.

O carte bună este ca o ploaie de vară, îmi biciuiește neuronii și îmi suspendă, 
temporar, apatia, în timp ce uzina înţepenită a intelectului se mișcă puţin, producând 
anumite scântei. În acele momente, simt nevoia să scriu și, asemenea unei feline 
leneșe care trebuie să își schimbe locul pe care l-a încălzit, mă mișc și eu, cu gesturi 
lente, căutând un „loc” în care să arunc niște cuvinte.

Trebuie să recunosc - umplerea paginii electronice a computerului (în ultimii 
ani, prefer să fac asta, în loc să folosesc pixul și hârtia), în căutare de rimă și sensuri, 
aduce și satisfacţii, iar aceste satisfacţii sunt similare, în anumite condiţii, cu cele ale 
unei activităţi fizice intense. Aș putea spune că mă recalibrez, așa cum un atlet ieșit 
din formă se forţează să facă flotări sau genoflexiuni - articulaţiile scârţâie, mișcările 
se derulează fără prea multă plăcere, dar, după un timp, acest consum de energie 
se dovedește util, contribuind la relaxarea propriului corp. Până la urmă, încălzirea 
pieselor „mașinii” este esenţială, situaţie valabilă și în cazul actului creator.

Recunosc, îmi este foarte greu să rezist multă vreme la birou, nu pentru că nu 
aș avea răbdare să stau pe scaun (la serviciu, fac asta ore întregi), ci pentru că m-am 
obișnuit, pur și simplu, cu starea de consumator, de recipient al trăirilor altora. Ești 
de o superficialitate primejdioasă, îmi spunea, în adolescenţă, un profesor. Poate 
că a avut dreptate, poate că am înotat prea mult în zone sigure, aproape de ţărm, 
refuzând să gust frumuseţea oceanului. Orice gest are consecinţe.

În cazul meu, existenţa comodă a dus, inevitabil, la limitarea experienţelor care 
îmi puteau îmbogăţi sufletul, la o imaginaţie ciuntită, fadă, o buruiană arsă de soare 
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care încearcă zadarnic să imite trandafirii… Uneori, privesc minute întregi ecranul 
calculatorului, simţind că în mine se mișcă ceva care trebuie exprimat, modelat, dar 
pe care nu reușesc să îl torn în tipare.

O frontieră elastică se insinuează în mecanismul care transformă ideea în 
cuvânt, blocând sau fragmentând conceptele, însângerând nobleţea propoziţiilor, 
transformând vocea imperială într-un scâncet jalnic de clovn. Mintea mea dorește 
să clădească palate, dar nu conturează decât garsoniere prăfuite, populate de umbre. 
Imaginaţia își dorește să zboare, însă aripile de ceară i se topesc, icaric, în apropierea 
astrului suprem, împingând-o spre pământ…

Am fost și am rămas un sceptic, un periferic. „Bobul de muștar” al credinţei, 
acea credinţă care poate mișca și munţii, îmi lipsește; de fapt, nu l-am căutat 
niciodată cu adevărat. Mă temeam (cu sau fără motiv) că îmbibarea cu certitudini 
îmi va distruge echilibrul, iar calea de mijloc va rămâne doar o utopie. O îndoială 
constantă, bine dozată, ar fi trebuit, consideram eu, să modeleze spaţiul interior, 
transformând, treptat, „corectul” în „necesar”.

Cei cinci pași către „filosofia eternă” (de la vechii înţelepţi până la Leibniz și 
Huxley) - a fi interesat, a citi/a te informa despre aceasta, a înţelege, a aplica, a trăi 
astfel. De mult timp, sunt suspendat pe această scară a cercetării de sine, balansând, 
incert, între treptele a treia și a patra, sau mai jos (am reușit să înţeleg? poate e 
doar o minciună clădită de citadela orgoliului meu). Continui să ronţăi nutreţul 
spiritualităţii, dar nu mă mișcă decisiv energia principiilor și conceptelor conţinute 
acolo. Rămân pe loc sau înaintez prea puţin.

În jungla propriului psihic, ceea ce este util, la nivel teoretic, riscă să fie 
deformat - îndoiala devine, în acest fel, inerţie, otravă subtilă, descumpănire. Iată 
„Adversarul”, Prădătorul care îmi dă târcoale, înţelegându-mi frica, profitând de 
ezitările mele… Orice bucurie este colorată cu suferinţă, spunea un vechi prinţ 
indian, orice pas spre împlinire are gustul cenușii. Omul se poate salva doar privind, 
în mod just, realitatea. Să te ascult, Siddharta? Ce înseamnă, oare, perspectiva 
coerentă? Cât de solide sunt, Socrate, treptele spre cunoașterea de sine? Aceleași 
întrebări care rămân, în momentele de derută sau de liniște, în apartament, în parc, 
sau în orele dedicate profesiei, mici insecte care bâzâie, înţepându-mi interiorul. 
Din culcușul lui, Prădătorul râde, satisfăcut. Evident, întrebările sunt obstacolul, 
învârtirea stupidă în jurul cozii…

De câte ori am posibilitatea, mă plimb. Îmi place să urmăresc alcătuirea lumii, 
să o privesc topindu-se în asfalt sau în mișcările celorlalţi, ca un cuţit în căutarea 
sângelui - entităţi diverse, umbrele lor, mai scurte sau mai lungi, derulări apocrife, 
feţe care se caută, fără a se putea găsi, defilând în faţa mea, în Grădina dezgolită de 
zei, preocupaţi sau plictisiţi, cu bărbia mânjită de sucul merelor mușcate de strămoșii 
lor.

Îi observ, timid, descoperindu-mă în ei - neliniștit, compulsiv, singurătate 
grăbită, traversând oceanele lăcomiei și spaimei. Aceleași crispări, aceleași voci 
obscure care îmi dictează direcţia. Mă răsucesc în jos, cu voluptate. Călătoria spre 
Damasc nu a fost (încă) făcută, iar eu nu sunt Saul din Tars; rămân în drojdia leneșă 
a turmei, înţelegând cât de repede poţi să cobori și cât de dificil - să mergi mai sus…
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Emilian Marcu

Poeme din volumul Sfera de foc, în curs de apariție la 
editura CARTEA ROMÂNEASCĂ educațional, Iași

Printre manuscrisele vechi

În dimineaţa de toamnă printre ceţuri imense
Arta Grădinarului cu propria-i muncă se confundă.

Hubloane cerești îi acoperă truda:
Miresmele florilor îl înnobilează.

E singurul punct de sprijin în Univers: arta lui.

Acolo între râuri, într-un exacerbat ritual
Îngerul intră în partea vorbită a gestului,
În umbra cuvântului magic, a aurei pe hârtie.

Printre manuscrisele vechi, icoane ale gândului
Grădinarul cultivă seminţe de necunoscute mirodenii.
Le usucă-n pridvor cu respirarea palmelor lui,
Le îngemănează-n mirare să le vânture timpul:
E singurul punct de sprijin în univers arta lui!

În dimineaţa de toamnă, printre ceţuri imense,
Printre manuscrisele vechi, rune de timpuri uitate,
Unde iubirile veșnice, proaspete se lasă ochiului pradă,
Grădinarul cultivă seminţe de mirodenii uitate.

Vânt ușor prin cuvintele manuscriselor,
Clătinare înceată în apa picturilor tulburi
Se simte pulsând în cordul stelelor, în aura de hârtie.

În dimineaţa de toamnă cu ceţuri imense
Din manuscrise, seminţele de mirodenii
Umplu ceriul cu o uriașă explozie.



59

Printre mătăsuri frumos înflorate…

Minune. Rodiul sălbatic,
cu muguri, cu flori și cu fructe.
Etape de timp suspendate în grota de foc,
O fantezie a imaginaţiei noastre,
O stare neprevăzută, o stare de șoc?

Iluminând, printre coșuri încărcate cu tăbliţe de lut,
Mugurii, florile, fructele
Pregătesc atât de rarele leacuri.
Cataplasmă pe rană, magic leac pentru vindecare
Rodiul sălbatec, cu florile roșii aprinde tavanul,
Aprinde pereţii grotei de foc, vindecând,
Vindecând marile armate de ostași și de servitori
Din lut ars încropite cu mare migală.
Rănile lor fosforescente, printre crăpături,
Oblojite se lasă de rodiul în floare.

Printre mătăsuri frumos înflorate,
Printre manuscrise și tăbliţe de lut
Rodiul sălbatec dă viaţă armatelor în descătușare.

Etape de timp suprapuse, o fantezie a imaginaţiei,
O stare neprevăzută.
Incendiu, minune în grota de foc,
Rodiul sălbatec cu muguri, cu flori și cu fructe
Iluminează-n adâncuri, iluminează magicul leac.

Printre coșuri încărcate cu tăbliţe de lut
Grădinarul veghează această minune.
Cu răbdare, ia totul de început.

Rodiul, printre tăbliţe de lut, a leac se supune.

O imensitate de semne cereşti

Pe mătase, pe verdele câmp al imperiului,
Sub misterioasa boltă, Grădinarul
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Priveghează înnoptate mistere.

O hartă imensă, un platou fără nume,
Lumea cometelor pe verdele câmp în plină desfăşurare
Armate într-o luptă imemorială, pictate 
Într-o înşiruire perfectă printre fazele lunii.

O rază de stea, ca o săgeată, printre înalturi,
Pe verdele câmp picturi: spectaculoase asalturi.

În pânza cea verde, pe mătasea în flăcări,
Vopseluri fără de nume
Dau formă definitivă cometelor.

O lume pe câmpul cel verde desăvârşind universul.

Puncte luminoase pe bolta senină,
O imensitate de semne cereşti:
Limbi de foc şi lumină
Prevestitoare de bine spre cele lumeşti.

Asemenea frunzei castanei de apă,
Pe bile rotunde, frunze în mişcare,
Plante încolţite şi gata să crească
Pe verdele câmp sub misterioasa lumină
Planetele se desăvârşesc.

Mătasea, un steag în retragere,
Flutură harta cometelor.

Un platou fără nume printre cronici de rând,
O săgeată printre arborii înfrunziţi
Din mătasea-nverzită se risipește la picioarele noastre.

O hartă fidelă oricărei realităţi:
Lumea cometelor pe verdele câmp.



Vâlcea literară 61

Uitate răni

Uitate răni cenușă-au devenit, îmi pare
Îmi răscolesc tăcerile ce m-au cuprins
Cum pasărea-i cuprinsă în zbor de disperare
În gheara vulturului că-i dusă în abis.

Mă las cuprins acuma de-această răscolire
Tăcut cum Sfinxul noaptea pe înalt
Privind cum vulturul a smuls spre împlinire
Plăpânda viață scufundată într-un salt.

De dragul tău, o noapte și-ncă una
S-au plămădit prin gânduri mii și mii
Intrat până la glezne în rouă precum luna
Mă va scălda-n tăcerea speratelor pustii.

Uitate răni cenuș-au devenit și iată
Lumina-n chingi de sare e rană-ntr-o săgeată.

Mirări din lumi uitate

Mirări din lumi uitate mă caută o vreme
Când printre vise, iată, din nou ai apărut
O undă de lumină încearcă să te cheme
Pe un tărâm ce-mi este demult necunoscut.

Și alte taine, parcă, mi te aduc, știi bine
Din lumi necunoscute în care te-ai retras
Mirările de pâclă, cu teamă, mă-nlumine
Cum înlumină timpul nisipul dintr-un ceas.

Împărății terestre stând toate-n așteptare
Mă mai colindă, sigur, în clipa dintre vise
Pe umerii tăi tandri mitropolii de sare
S-au cuibărit și parcă ți-s sânii sănii ninse.

Din lumi uitate, iată, mirările mă cată
Cum cată lent durerea o rană în săgeată.
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O, cât apus

O cât apus se simte mai aproape
De tot ce e și toate câte au fost.
Lumina umbrei mi-a plecat pe ape:
Abia de-am înțeles al lumii rost!

Abia de știu cum florile-n tăcere
Își plimbă-n cer parfume de eter
Că-albinele își fac un cuib de miere
Când umbra mea se plimbă-n cer.

O, cât apus și câtă lună plină
Am tot purtat pe căile de vis
Că simt în somn o grea lumină
Și aș purta, cu mine, rană de proscris.

Abia de știu ce n-am știut, se pare
Că un copil din visul meu tot moare.

Atâta cât zăpezile

Atâta cât, de-acum, zăpezile-n derivă
Vor poposi, greoi, pe tâmple tot mai des
Voi învăța-n tăcerea asta o eschivă
Precum un floretist fandând în mers.

Voi inventa noi lumi și multe planuri
Sau poate nicio lume nu voi inventa.
Le voi găsi sub pleoape-n reci elanuri
Sălășluind tăcut, tăcut, în umbra ta.

Apoi, pe lungi și taince întinderi
Ca-ntr-un război de veacuri inventat
Voi cerceta un zbor de pasăre-n aprinderi
Ce se întoarce-n ou ca-ntr-un știut păcat.

Atâta cât zăpezile în greaua lor uitare
Sub pleoape vor zidi un turn de sare.
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Atât de-aproape
Poem pentru mama

Atât de-aproape şi tăcerea toată,
Pereţi de rouă înălţaţi la cer,
E umbra ta şi eşti aşa curată
Că m-aş întoarce-n pântec a mister.

Aş locui acolo veşnic, să se ştie
Că nu te pierd din suflet şi din gând.
Pe umeri duci atâta veşnicie 
Că locuiesc cu tine şi-n pământ.

O, cât de simplu, pare, gestul, iată,
Să te sărut pe tâmplă tot mai des!
Vântu-n priviri a obosit să bată
Că umbra ta se clatină în mers.

Dar mama mea, demult e amintire,
Buimac mă prind de baieri de pământ
Că florile-n copaci ştiu să se mire
Și eu prin ele vreau să o sărut

Şi s-o privesc în apa unei stele
Cum pâlpâie, tăcut, ca într-un vis
Şi să o văd făcându-mi calde semne
Iar eu să-i mângâi umbra înadins.

Zăpezile din ochii mei, tot mai subţiri,
Să fie lacrimi calde, gata de-mplinit
Chiar dacă maica mea e amintiri,
Cu ea mă regăsesc mereu în infinit.

Atât de-aproape e tăcerea-i toată
Că prin pământul ei mă-nalţ la cer.
În umbra ta subţire și curată
Eu locuiesc în tainicu-ţi mister.
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O, cât de simplu pare gestul, iată,
Să te sărut pe tâmplă tot mai des.
Vântu-n priviri s-a subţiat deodată
Că umbra mea a obosit de mers.

Dar tu, acum, ești numai amintire,
Pereţi de rouă s-au făcut pământ.
Și florile-n copaci învaţă să se mire
Iar eu, prin ele, tot cu tine sunt.

Buimac mă prind cu baieri de lumină
De trupul de pământ în care stai
Și clătinarea unei stele o-să mă ţină
Cum ea te ţine, pentru veșnicie,-n rai.

Tăcerile, ca munții grei

Tăcerile, ca munții grei de rouă
Se surpă-ncet în clipa de apoi
În gânduri, iată, se aude, plouă
Și gândurile,-au înghețat în noi.

Distanțe reci ca vântul în perdele
Abia se văd sub rouă înflorind.
Tăcerile uitate de veacuri între stele
Surpare sunt, ca pașii de pe grind,

Și nu mai sunt nici norii și nici ploaie
Pe țărmuri rătăcite-n albatroși
Că munții grei de rouă se înmoaie
Pe tot ce-a fost, de vise, lenevoși.

Tăcerile, ca munții grei de ceață
Se surpă-ncet. Uitările ne-nvață.
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Gabriela Ana Bălan
Cer

am lăsat o fereastră deschisă
un pahar cu apă, o călimară, un toc
sper că nu mi-au rămas mici papucii de casă
încap în leagăn, mă recunoaşte maşina de scris
vreau să mă strângă rochia de mireasă o dăruiesc
primului bărbat care îmi trece prin minte
mă gândesc la Kafka deja
îmi bat în geam ca o frunză
petic rupt din aripă de gândac

caut şi nu găsesc un guler, un nasture
din cămaşa care ieri mi-a învelit rănile
o fi vreun semn că eu am rămas
şi Dumnezeu a plecat
am lăsat pe masă un caiet
şi o mână să scrie

mâna îmi picură în călimară
mă întorc în cerneală

Frunza de argint

poeții scriu despre absint oclu alcov
poetele ies din flori cu mitraliere
îndreptate spre istoria literaturii virtuale eu
mă lupt cu o frunză de timp

îmi vopsesc părul nu se vede
că ascund pe tâmple
o frunză de argint 
poeții urcă în Olimp
zeii mă condamnă la Judecata de Dinainte

pregătiți artificii
bateți tobele
nu sunt o poetă cuminte
mai cade o frunză
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trupul meu
atârnă ca o rochie de mireasă pe umeraş

mâna desenează o frunză de argint
zburând prin copacul timpului
nu de zeul poeților mă tem
ci de frunzele pierdute

M-am dus să trăiesc mai departe

lipsesc fragmente importante din viața mea
tăiate la montaj
sau pur și simplu uitate de scenarist
pe o coală albă
prietenii îmi repetă regizorul te-a sabotat

văd oameni triști mă întreb
cum au ajuns ei să poarte pe umeri
fragmente dispărute din viața mea
decorul și casa de producție sunt în regulă
nu mă pot opri din plâns
când știu că nu am motive serioase
și plâng pentru lucruri mărunte

în final am cerut părerea criticului
nu-ți lipsește nimic mi-a răspuns
răsfoind un papirus
ești doar un actor mediocru!
m-am liniștit și m-am dus
să trăiesc mai departe
în culise e casting pentru alegerea moașei
care știe să îmi taie cordonul ombilical

Adio, monotonie

dacă versurile mele ar avea un cal
toți l-ar mângâia l-ar hrăni cu jăratic

scriu într-un oraş străin
nu îmi zâmbeşte nimeni
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unii cred că sfinții au tăiat capete cu sabia
alții se pregătesc să fure cireşe

cum să mă recunoască pe stradă
dacă nu mă ucide cineva
să-mi fure anii să-mi lase doar o jumătate din ei
să mă sărute în public
atunci când plimb câinii trădării

să mă ducă la grădina botanică şi pe cea mai frumoasă alee
să îmi ofere flori de plastic
să-mi văd fotografia trucată în jurnale
cu bandă neagră pe ochi
să vorbesc la tv cu vocea distorsionată despre violatorul care m-a abandonat pe ca-
pacul sicriului
şi a murit fugind ca prostul şi aruncându-se într-un pahar cu apă
după ce mi-a ridicat fusta şi nu a ştiut să citească
m e s a j u l

rugați-mi familia să mă deconecteze de la aparate
administratorii să mă excludă din grupuri
adio monotonie azi îmi învăț calul să scrie
să mă îndrăgostesc ar fi fost mult
mult mai greu

O mască

femeia de sub această mască
s-a împăcat cu sine nu mai fuge
nu se ascunde nu se mai rușinează
de fața pe care o purta până ieri
chiar dacă atunci când se privește în oglindă
nu mai încearcă nicio nuanță de ruj
nu știe cum curge drumul de pe elasticul măștii
până la sufletul ei

nu o căuta, te-a uitat
poate nici ea nu mai vrea să te recunoască și
stăpână pe sine sub noul ei camuflaj
zâmbește ce glumă sinistră
să purtați amândoi același model de mască
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femeia de sub această mască
s-a aliniat milioanelor de femei
a scăpat de povara coroanei de spini
de crucea grea a singurătății
chiar dacă nu mai poate iubi
amintirea defilează fluturând
un steag purpuriu
o mască
pe fața muzei
poezia mai poate zâmbi

Azi îmi duc moartea la film

ce tare doare moartea și codrul ce adânc...
pardon asta cu codrul a zis-o alt poet
nu vreau să trag cu ochiul la moartea lui
aș trage tuturor morților un șut
în coasă
știu că nu se poate exersez cu a mea
o duc nicăieri să vadă nimic
dacă aș încerca să o schimb pe câteva mai mici?
niște morți așa, mai călduțe, mai ieftine
mai nebăgate în seamă
mai puțin dureroase? hmmm
de ce nu m-am gândit mai demult
până nu s-a topit lumânarea și nimeni
nu are morți destule să-mi dea... cred
că ar fi cazul să ne împrietenim
să ne cunoaștem mai bine bună
sunt gabriela ana încântată sunt
moartea ta bucuroasă de cunoștință ce facem azi
mergem la zoo? hai
mai bine la o cafea și tot așa
până o conving să coborâm împreună
de pe acoperișul lumii
pe urmă îmi pot suna orice prieten să-i spun
azi îmi duc moartea la film tu
ce faci cu a ta?



69

BLOG

Omul lichid
Conceptul de societate lichidă îi aparține lui 

Zygmunt Bauman, după cum ne spune Umberto Eco 
în „Cronicile unei societăți lichide”. „Pentru Bauman, 
printre caracteristicile acestui prezent care acum 
se naște se poate aminti criza Statului (ce libertate 
de decizie mai au statele naționale în fața puterilor 
supranaționale?). Dispare o entitate care garanta 
fiecăruia în parte posibilitatea de a rezolva omogen 
diferitele probleme ale timpurilor noastre, iar odată cu criza aceasta iată că apare 
și criza ideologiilor și deci și a partidelor și în general a oricărui posibil apel la acea 
comunitate de valori care îi permite individului să se simtă parte a unui tot care ține 
seama de nevoile sale”, explică Eco.

Cred că o societate lichidă presupune oameni lichizi și, da, îi văd pe mulți care 
se lichefiază din oportunism sau de teama de a fi ei înșiși.

Niciun leu pentru adevăr

Oamenii sunt puși întreaga viață să aleagă între real și ideal. Avere versus iubire, 
compromis versus curaj, condamnare versus milă etc.

Ziariștii din întreaga lume - chiar așa, din întreaga lume - și de la începuturile 
presei - chiar așa, de la începuturi - se află în situația de a alege între bani și adevăr.

Niciodată nu am întâlnit situația în care cineva să semneze cu mine un 
contract prin care să mi se pună clauza de a spune adevărul. Are vreun șef de partid, 
vreun președinte de CJ, parlamentar, primar, consilier curajul de a investi 1 leu 
pentru adevăr? Mira-m-aș. Același lucru este valabil pentru contractele comerciale, 
se înțelege. Nu voi putea promova o firmă de termopane pentru ca în același timp să 
spun că sunt altele și mai bune.

Cum ieșim din această capcană ? Există o variantă. Când distanța dintre bani și 
adevăr devine insuportabilă, când nu te mai lasă să dormi, când nu te mai poți privi 

Gheorghe Smeoreanu
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în oglindă, măcar atunci, în ceasul al 12-lea, trebuie să renunți la bani.
Încă îl aștept pe omul de partid care să accepte un contract cu clauză de adevăr. 

Când voi semna așa ceva, - adică într-o sută de ani - fiți siguri că vă informez și pun 
poza contractului. Până atunci însă, aveți grijă cum citiți presa și cum vă uitați la 
televiziunile de știri, niciun canal media din câte cunosc nu are clauză de adevăr.

Catastrofa vieții prea scurte a posesorilor de biblioteci prea mari

Mă întorc obosit dar binedispus de la Rm. Vâlcea unde am prezentat primul 
număr al revistei „Vâlcea literară”. Vin și mă uit la fotbal, prind repriza a doua din 
Italia - Spania și mă bucur fiindă pariasem 30 de lei pe spanioli. Au învins cu 2-1, 
scor istoric, Spania nu mai bătuse de decenii Italia pe San Siro. În fine, mânânc ceva, 
beau un whisky, vorbesc cu nevasta despre vopseaua pe care o alegem pentru casa pe 
care tocmai o izolăm termic. Fiindcă la casa dinspre sat va fi dimineața șantier, urc în 
deal, la cabană, să pot dormi mult.

E miezul nopții, e nenorocire. Trebuie spus că în cabană, la parter, viețuiește 
cea mai mare parte a bibliotecii, mii și mii de cărți. Amuzat de meci și de paharul 
de whisky, fericit de convorbirea cu cei trei câini lupi avută pe scările spre cabană, 
bucuros că ne-am înțeles cu privre la vopseaua pe care o vom da pe casă, adică alb 
ca la biserici, îmi arunc privirea pe un raft, două, să îmi aleg o lectură. Tocmai 
terminasem, noaptea trecută „Perla” de Steinbeck, primită cadou, cu recomandare, 
de la doctorul Dan Popescu.

Mi s-a mai întâmplat ceea ce vă spun acum, dar nu atât de brutal. A fost șocant, 
înnebunitor, anxietant. Vă zic pe scurt. Dau cu ochii de o carte de două sute de 
pagini despre filosofia lui Pitagora. Deși nu pot vorbi mai mult de 3 minute pe acest 
subiect, n-am chef de Pitagora. Întorc privirea și îmi cad ochii pe „Muntele Vrăjit” al 
lui Thomas Mann. Cu toate că abia dacă îmi mai amintesc de Hans Castorp, n-am 
poftă să recitesc romanul. Apoi, găsesc cele șase sau șapte volume de filosofie inversă 
ale lui Michel Onfray. Aiurea, le-am citit, fără prea mult entuziasm și, ce să vezi, am 
reținut doar câteva idei, materialism dur, sfidare, răspăr, mai nimic.

Mă cuprinde panica, dar una rea, sfâșietoare. Privesc titluri și nu le mai știu, 
ori nu mai rețin bine ce e între coperți, mă uit în stânga, mă uit în dreapta, nimic 
sigur, nicio certitudine a cunoașterii, a recunoașterii mulțumitoare. Adică am citit și 
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nu mai țin minte decât umbre, aș reciti și nu am timp. Cumplit. La ce bun miile de 
cărți, doar ca să mă sperie ca la un Halloween al lecturii?

Trag din raft „Catalogul mișcărilor mele zilnice” de Radu Petrescu. Vreau să 
văd cum s-a descurcat acest om cu biblioteca și efortul de a ieși din abisul ignoranței. 
Unii chiar lasă impresia că au reușit. Vă spun ce voi afla, peste câteva zile.

Am acrofobie, pe bune, și crește odată cu anii. Nu știam însă că am ajuns și 
la bibliotecofobie. Deși dintotdeauna bibliotecile și librăriile m-au tulburat puțin. 
Acum, nu a fost o simplă tulburare, a fost o catastrofă. Catastrofa vieții prea scurte a 
posesorilor de biblioteci prea mari. Ceilalți oameni trăiesc destul.

Planeta conștiinței

Este foarte interesant și chiar tulburător că omenirea a reușit să vadă prin 
telescop cele mai îndepărtate galaxii, să pună piciorul pe Lună și, zilele acestea, să 
trimită o mașinărie pe Marte. Șocant este însă că aceeași omenire nu știe nimic cu 
privire la conștiința omului. Există doar ipoteze, curente de gândire, polemici, în 
rest, absolut nimic, nimic sigur.

Ignorăm ideea că despre darul cel mai de preț, despre ceea ce ne asigură statutul 
de om, despre conștiință adică, nu avem nicio idee, nu știm ce este, cum apare, 
nimic. Opinia publică trăiește cu iluzia că știe ce este conștiința. Știința o contrazice, 
acesta este probabil singurul domeniu al cunoașterii unde cunoașterea este nulă.

O gaură neagră a cunoașterii tocmai când vine vorba despre noi, oamenii. 
Incredibil!

Cățelușa Sașa și Ecleziastul

Zilele trecute, Sașa, cățelușa noastră, a suferit trei operații. Așteptând să se 
trezescă din anestezie și să vină acasă, mi-am amintit spusele Eclesiastului: „Căci 
soarta omului și a dobitocului este aceeași; aceeași soartă au amândoi; cum moare 
unul, așa moare și celălalt; toţi au aceeași suflare, și omul nu întrece cu nimic pe 
dobitoc, căci totul este deșertăciune”. Din fericire, Sașa e bine și soarta ei va mai fi o 
vreme legată de a familiei noastre.
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Cât privește ideea de deșertăciune, „habel habalim” în ebraică, răsuflarea 
răsuflărilor, aș spune că Împăratul Solomon, fiul lui David, a intuit că în constituția 
obiectelor fizice localizate stau protonii și electronii nelocalizați ca o suflare.

Nu vă șocați, marele matematician Kurt Godel îl citea pe Sfântul Grigorie 
Palama.

Nu mai știm să mai murim corect

Nu spun că aș fi uitat de faptul că suntem, eu și ai mei, muritori, dar pandemia 
mi-a spus acest lucru verde în față. Recunosc că nu prea îmi convine să aflu că ne 
poate cineva sufla moartea în gură de la doi metri, dar asta este situația.

Primul obicei care mi s-a perturbat a fost acela de a citi zilnic, de a citi între 
patru și zece cărți în fiecare lună. Nu cred să mai revin vreodată la acest obicei, 
fiindcă după ce afli că moartea e după colț, ai și alte lucruri de făcut.

Pe această chestiune cu cititul aș insista un pic. Cred că în viață nu trebuie să 
faci excese, nici măcar de lectură. Pe de altă parte, e clar că niciodată nu ai citit de 
ajuns. Și atunci? Atunci, aplici măsura care există în toate lucrurile.

Ideea este că nu trebuie să îți faci idol nici din cititul cărților fiindcă idolii nu 
sunt buni. Să nu îți faci idol nici din Sfânta Scriptură. Dacă nu îți faci idol din citit, 
din meditație, din gândire îți poți face? Nu, nici din așa ceva, am stabilit că idolii nu 
sunt buni.

Dar din iubire? Hopa, aici e aici, la prima vedere, dar la a doua, se rezolvă. 
Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți e dumnezeiesc, dacă îl iubești mai mult e 
idolatrie.

Pandemia mi-a spus că am o biblioteacă un pic cam mare și o viață un pic cam 
scurtă. Aflat la răscrucea drumului dintre librărie și pădure, nu voi mai ezita să aleg 
pădurea. Când voi fi la răscrucea dintre citit și vorbit, nu voi ezita să aleg vorbitul. 
De altfel și Platon zicea că ideile lui cele mai profunde nu le-a putut așterne în scris. 
Dar cu scrisul, cu scrisul cum rămâne? Rămâne cum am stabilit, fără idoli.

Pandemia ar trebui să ne spune că dacă nu ne taie cineva voia, precum o taie 
starețul călugărului, trebuie să ne-o tăiem noi nouă înșine, pe cât putem. Recuperăm 
un pic din felul de a fi și de a muri al celor care, în mii de ani, au făcut să fim ceea ce 
suntem. Înapoi la Kant, dar mai ales, mai ales la strămoși. Ce corect știau ei să moară!

Nu, nu mai știm să murim corect.



73

Ioan Romeo Roșiianu
Scrisoare despre o poezie pe cord deschis

Iubito, după ce ai plecat tu am avut atâta loc în 
patul gol
de puteam întoarce ușor un camion
numai în viața mea, Iubito, n-am mai avut loc și 
m-am mutat la periferia vieții
atâta liniște era acolo de mă durea tot zgomotul 
din lume
atâta zgomot era de nu mai auzeam viața 
scurgându-se-n venele bătrâne
prin sângele gros moartea făcea nudism cu 
globulele roșii și albe
beam vin de viață lungă crezând că pot s-o înec
muream puțin câte puțin în fiece clipă și nimeni nu știa
lumina se fărâmița în cioburi de liniște și strigăte
eram gol în sufletul meu și luminam cerul adânc al trăirii mele c-o tristețe flămândă 
de mine.

(Mai știi când eram legat inextricabil de poezia mea?)

Așa a fost, Iubito, și-n ceasul cu secundarele adormite
veșnicia amuțise cu zâmbetul pe buze de vreme și timp
sunt egoist astăzi am spus și m-am gândit numai la fericirea mea
goală-mi era neliniștea arzătoare patima cu care mă bântuiai
n-am să pot uita lacrima din colțul ochiului și sufletul pătat
azi am simțit golul pustiu după ce mi-ai aruncat cărțile în stradă
trecători fără chip și umbră îmi striveau cuvintele ca pe niște chiștoace de vânt
trecători grăbiți se împiedicau de versurile mele
mi se împrăștiau pe asfaltul crăpat amintiri mai vechi și mai noi.

(Mai știi când ștergeam sunetele clopotului surd din inima ta lipsită de credință și 
vis?)

Așa a fost, Iubito, când ți-am spus că Dumnezeu îngăduie
prea mult lemn pentru unii și prea puțin lemn pentru viori crește
iubim viața pentru că este o minciună frumoasă
urâm moartea pentru că ea este un crunt adevăr
acum n-a mai rămas nimic în mine de acuzat și zdrobit
de aceea-ți spun să nu uiți că-n aceeași cutie intră și pionul și regele
ultimul lucru pe care-l vede-un soldat nu e glonțul și pământul sau cerul
ultimul lucru pe care-l simte un om care iubește ca mine e durerea acută.
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Scrisoare despre viața și moartea avută

IUBITO, în Biblie scrie să nu ucizi în porunca divină stă scris să iubești
dar eu am ucis pentru tine, Iubito, pentru liniștea ta am devenit criminal în serie în 
seara aceea
de vis
am ucis cei doi păienjeni ce-mi țineau companie în clipele goale și triste, Iubito,
de pânzele lor îmi aninam amintirile de-acum și ele cărunte ca la uscat șoapte în 
soare stăteau
cu ei mă distram și jucam de-a v-ați ascunselea printre cărțile multe
eroii din cărțile mele metaforele mele epitetele toate complotau împotriva mea atunci
stăteau la rând până și razele de soare cărora să le fi permis să-i mângâie vara aceasta
și ai venit tu, Iubita mea cu spaima de moarte în tine cu nesiguranța femeii de-a fi
și am venit eu orbit de dragostea ta și-am ucis pentru tine în seara aceea pentru 
liniștea ta
ca-ntr-o repetiție surdă a fost ca o recondamnare la moarte.
(Mai știi că ți-am zis că fiecare secundă trecută marchează-n eter apropierea de moarte 
și depărtarea de viață)
Așa a fost, Iubito, și de la televizor filmul acela cu monștri părea că a coborât în 
camera noastră cu tablouri și cărți
mă simțeam un monstru mai mic, Iubito și tu te simțeai un monstru și mai mic
de la marginea lumii Dumnezeu ne făcea cu mâna stângă
cu mâna dreaptă degetul Lui arătător scria istoria trecerii noastre prin lume
eram mici, Iubito, în fața măreției Lui în fața măreției lumii la fel
era inutilă încrâncenarea cu care apucam viața de-un picior și luam lumina la trântă.
(Mai știi că atunci când am mângâiat pe crupă caii cerului norii răzleți s-au ascuns 
de ploaie în sufletul meu?)

Așa a fost, Iubito, în seara în care te-am chemat să-ți înnobilez degetul cu sclipirea 
iubirii
eu ți-am dat iubire, Iubirea mea și tu mi-ai cerut să plătesc tributul de moarte atunci
suntem datori măcar c-o singură moarte ți-am zis și-o lacrimă veche s-a prelins pe 
obrazul
proaspăt ras
am ucis păienjenii mei prietenii mei din clipele desculțe în timp ce din tăcerile mele 
bolnave,
Iubito,
ți-era frică de ei mai mult decât de neputința rămânerii tale-n istoria firii
mi s-a făcut frică pentru tine mai mult decât pe frontul din Golf unde mi-am plătit 
cu sânge
maturitatea
așa a fost, Iubito, când noaptea și liniștea au dat năvală în singura inimă avută.
(Mai știi că dintre toate razele lunii am ales-o pe cea care mi-a străpuns privirea și 
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inima?)
Așa a fost, Iubito, și-n ceasul de noapte l-am văzut pe Manole zidindu-și iubita.

Scrisoare despre viaţa mea şi sfârşitul aproape

Iubito, aşa de pustie a fost inima mea astăzi încât visele au fost mai negre decât 
realitatea
tristeţea creştea direct proporţional cu golul din suflet în ceasul rănit
de printre norii cenuşii lumina refuza să-mi mai încălzească trăirea
aveam atâtea de spus lumii şi lumea îmi întorcea spatele printre nămeţii zilei
eram pustiu în ceasul acela de viaţă scursă nimeni nu mai stătea de planton în crucea 
timpului
la liziera pădurii lupii tineri ai sângelui meu atacau infinitul în haită
în haina subţire mi se făcea cald de atâta frig
mi se făcea frică de atâta viaţă trăită degeaba
e trist să invoci moartea şi ea să nu vină la raportul de gardă
e trist să fi înconjurat de oameni şi totuși atât de singur acum.
(Mai ştii când ţi-am spus să nu mai risipeşti apusuri cu oameni care te vor părăsi la 
răsărit?)
Aşa a fost, Iubito, când sfârşitul era la numai o respiraţie distanţă
aşa e de atunci de când am văzut cum mi se termină de numărat stelele pe bolta vieţii
de când dorul de moarte e infinit mai contagios ca şi râia
de când înveţi că ai o singură inimă şi că ea nu mai vrea s-o simţi bătând
un suflet pe care nu-l simţi murind pentru depărtarea din tine
plătesc tribut morţii cu singura viaţă avută vieţii plătesc tribut cu toate morţile avute.
(Mai ştii când ţi-am spus că pe scenă actorul poate fi orice, dar nu şi în singura viaţă 
avută?)
Aşa a fost, Iubito, şi ştiu că ştii că adevărul e unul singur în povestea aceasta fără 
lacrimi şi sfinţi
pe caldarâm zăpada a şters urmele paşilor mei către casa pierdută
eu m-am apucat inutil să fac focul în inima mea ca să se încălzească timpul acesta 
vremelnic
inutil demersul meu scurgerea lui spre niciunde ca o pasăre uitată în zbor
atunci am ştiut că poezia mea e ca o rană care musteşte de prea multă durere
are propria ei durere chiar rana mea adâncă din sufletul gol
are propria ei durere poezia mea rănită de dor.
(Mai ştii când ţi-am spus că ai pierdut cheia de la inima mea şi că trebuie să descoperi 
acum intrarea prin efracţie?)
Aşa va fi, Iubito, când vei veni la amvon şi vei vedea silabele frumos aranjate-n  
cuvinte
tăcerile în şoapte la fel vei şti că mă pregătesc să fac din nou dragoste cu moartea.
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Ioana Burghel

N-am avut niciodată idoli!

nu mi-am tapetat pereţii cu
fotografiile iubiţilor
actori sau cântăreţi
de aici sau
de aiurea
n-am aşezat busuioc
sub pernă în
speranţa unui vis cu
Făt-Frumos
am privit mereu

lumea
cu detaşare
aşa
cum îmi privesc mănuşile
din lână
aşa
cum îmi privesc mănuşile
de gală
cu aşteptări potrivite

am creat
însă
în mine
un spaţiu cu
ferestre rabatabile
să intre
din tot ceea ce am citit
din tot ceea ce am privit
lumina
în oase
şi
să circule
precum o flăcăruie
într-o pădure
opacă
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De-mi va fi toamnă

De-mi va fi toamnă, inima mea
va rătăci ca o pasăre
despicându-și singurătățile.

De-mi va fi toamnă,
în cerul dimineților tale
voi înflori
albă lumină a unui joc hărăzit
să nu sfârșească
aici.

Negoț

Atenție, se negociază oameni!
pâinea și sarea
aerul și apa
cei doi metri de pământ cu fața întoarsă

pe tălpile goale

moartea scrijelește
speranțe
patriile voastre îngenunchează patrii!

cu sârmă ghimpată am îngrădit
lumina ochilor
mă furișez dincolo de gard
unde mama
a uitat cum se alege grâul din pietre

facerea asta, a lumii
e un turn de fildeș fără ferestre
îngenunchează conștiințele și
se închină unui răsărit cu
flamurile îndoliate

cât de puțin pentru o viață!
Doamne, cât de puțin!
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Fantasme

Tu veneai de nicăieri
fantasmă a sufletului
acesta
pierdut

dincolo de pragul nopților mele
luna
sculpta în miezul unei piersici
povestea fără sfârșit a
cerșetoarei de nimicuri

mă adun în
durerea unei eșarfe albe
ca norul în
cel mai îndepărtat colț al
ochiului

peste toate
tu
cu fericirea mea ascunsă în
mâneca unei scrisori
nedeschise

Cine?

Cine vânează suflete albe?
În pieptul cui s-a-ntunecat?
Sabia cu o mie de lame
a cui lumină-a-nsângerat?

Cine vânează zilele calpe?
De pe buze, surâsul confuz?
și-n flautul lui Euterpe
versul cui se aude, difuz?

***
dacă te întrebi ce au în comun toate pisicile
atunci
trebuie să știi:
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numai lor le aparține dimineața
în care
după o noapte de beție și
iubiri clandestine
traversează
neregulamentar

pete umede pe asfaltul jilav
oricine ucide ce poate
fiecare omoară pe cine poate

dimineața pisicilor moarte e
numai un vers
care
mă
torturează

Lumea noastră

această șandrama cosmetizată
chirpici cu straturi groase de
ipocrizie
cu tencuieli contrafăcute
fundație șubredă ca
o femeie cu prea mult silicon și
botox
mâine te-aș prăbuși
până la ADN
peste toate
mizeriile tale
dacă
nu mi-ar păsa de
suferința păsării în
exersarea
zborului

Dimineața începe cu

un zâmbet larg și o întindere de oase,
pastila pentru dușmanul care locuiește în corpul tău,
fără chirie, fără permisiune,
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apa cu lămâie, despre care ai citit că ajută digestia,
dacă n-o ajută, nu face nici rău,
alergarea într-un picior către dușul obligatoriu,
- papucii nu se împerechează niciodată dimineața -
eterna întrebare: ,,eu cu ce mă îmbrac azi?”
cu eternul răspuns la îndemână: pulover și blugi,
săritura peste micul dejun, mai târziu, o să bei,
o cafea, două sau mai multe și o să mănânci
un covrig cu tărâțe, ca să fii în trend,
drumul către autobuz,
drumul către fabrică,
pisoiul și câinii pripășiți pe lângă,
bucurându-se de re/vederea ta,
freamătul noii zile,
salutul prietenos și întrebările de rutină,
laptopul din spatele căruia
ziua-și pândește desfășurătorul,
melodia fredonată în falset, spre disperarea colegei,
mărăcinii înfloriți la câțiva metri de fereastră,
vântul fluierând prin acoperișul din tablă...

Dimineața începe cu sufletul,
așa cum crezi tu
că trebuie să fie.
Dimineața începe cu o altă dimineață.

Bucură-te!

Undeva, în lume, cineva dărâmă
biserici peste vise,
undeva, în lume,
între sânge și praf de pușcă,
Lumina își naște
sfârșitul!
În inima ta,
un cântec smintit
ademenește lumina.
Ești ca o fântână.
Adâncă.

De ciutura veche,
zeități din alte lumi
atârnă cadavre.
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În nicio altă cetate
nu e atâta liniște.

Ignoră-mă!

Acolo unde
păianjenii țes pânza
orelor vii,
numai acolo,
începe
moartea.

Cântec de ploaie

învaţă să rupi
un cântec de ploaie şi
să-l dăruieşti
picătură cu
picătură
tuturor
furnicilor

învaţă să despici
toate zgomotele
până când
devin
dimineaţa
privighetorii

învaţă să creşti
lent
din puţin
cum cresc
copacii pe culmi

învaţă!
într-o zi
cineva
o să îmbrace o haină cu
numele tău
pentru cel mai frumos
cântec
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Iulian Bitoleanu
REGAL DE INSOLIT, UMOR ȘI NARATIVITATE

JURNAL SECRET. Serie nouă

de Alex. Ștefănescu

Având în vedere epitetul din titlu, autorul 
transcende realitatea, nu rămâne captivul ei, cu 
cronotopul clasic, dimpotrivă, eludează convenția, mai 
brodează câte o faptă în perimetrul verosimilului, la 
conivența cu imaginarul (vital, mai mult decât stringent 
artei, după Sartre - L’ Imaginaire, 1933) și umorul. 

„Într-o noapte, când aveam insomnie, Shakespeare însuși mi-a oferit un volum de 
sonete, dar ne-am luat cu vorba și a uitat să-mi dea un autograf” (Alex. Ștefănescu, 
Jurnal secret. Serie nouă, Ed.Corint, 2016, p. 5). Într-un interval de 6 ani (2009-
15 dec. 2015), criticul se derobează și devine inopinat amicul cititorului relatând 
dezinhibat griul cotidian, cu travaliul nocturn de împătimit al scrisului, lansări 
de carte și spiciuri, implicarea în politică, relațiile cu doi președinți de stat (Emil 
Constantinescu, Traian Băsescu), precum și verdele, adică, agapele cu celebrități 
beletristice, mentoratul, descoperirea de talente literare (Mihai Gălățeanu), relaxările 
scriitoricești de la Neptun, incredibilele-i talente bucătărești, practice, curtoazia 
feminității blonde și ne-, însă teribil de agreabile… Abilul narator conferă o altă 
conotație noțiunii de jurnal, permițându-și escale în Literar (festivaluri de poezie, 
întâlniri cu colegii de breaslă), în Media (redând atmosfera de la reviste precum 
„România literară”, „Luceafărul”, „Cultura”, nominalizându-i pe ziariștii Sorin 
Roșca Stănescu, cu a sa casă pe malul lacului Snagov, C. Stănescu, om de stânga), 
în Artistic (teatru, grație lui Ion Caramitru, Radu Beligan și Eusebiu Ștefănescu, 
un impecabil recitator de poezie; muzică - Tudor Gheorghe, Aurelian Octav Popa; 
film etc), supradimensionând districtele Familial (blând, armonios, necenzurând 
micile libertăți) și Familiar, cu „escapade” amuzante, cadouri (un fazan, un dvd)… 
Harul transfigurărilor, al eternizării expresive a clipei, literaturizarea unor scene, 
evenimente, acompaniate de desene ușor licențioase delectează, pulverizează stresul. 
Rocada narator - actant funcționează, așa că sociabilul Alex proiectat în hiperbolă se 
află adesea în centrul atenției, eclipsându-i pe ceilalți convivi prin vorbele de spirit și 
manierele alese. Pe cât de sever cu pseudoliteratura și impostura, dintr-odată, pe tot 
atât de risipitor de complimente la adresa unor dame (bineînțeles, privilegiate) cu sau 
fără știrea Domnicăi, consoarta cea dinamică, vigilentă, excelent manager de editură, 
catalizatorul energiilor creative ștefănesciene. Să fi contat și deceniile nenumărate 
consumate împreună în facultate, iar după, ca dascăli etc.?! Aproape mereu, galantul 
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bărbat solicită opinia domniței sale, o înțeleaptă, o pacifistă, o demnă purtătoare 
de sceptru (familial). Deloc comunist, ba țărănist sau om de dreapta, dl. Alex. 
Ștefănescu a fost perceput drept un intelectual influent, cu greutatea cuvântului, 
bun de campanii electorale pentru Emil Constantinescu, neostil băsismului, darmite 
simpaticei Elena Udrea?! (Suplimentar, inventivul istorisitor ticluiește unele reverii/ 
secunde erotice).

Bucurii mărunte, savurate sunt acelea în spațiul liber-în tramvai, metrou-, 
când vreun călător oarecare îl recunoaște și „se umflă în pene” că i-a citit cărțile, deși 
nu e pus a le rosti titlurile. În diferite reuniuni semnificative - la Librăria Diverta -, el, 
istoricul și criticul literar, va susține o prelegere despre Petru Popescu, acompaniat de 
Marius Tucă, jurnalistul de la Antena 3. Nu există companioni ce trebuie etichetați din 
start sau de exclus. Dacă seratele se înlănțuie, iar soții Ștefănescu primesc o invitație 
în mondenitate, normal că Alex și Domnica o onorează cu zâmbet inocent, poate 
pudrat nițel, ca să dea bine la public. Iată oportunitatea cu un grup de businessmeni, 
ale căror neveste îl cam caută din priviri pe șăgalnicul fost botoșănean. Acestea „se 
bucură când le curtez. Și slavă Domnului, le curtez!” Probabil că Don Juan are urmași 
de soi în toate secolele. Cu alt prilej, o studentă și-a luat ca temă de licență opera 
criticului sus menționat, așa că o întâlnire face-to-face devine necesară. O altă jună 
prea pasionată de scrisul domnului Ștefănescu i-a promis fericirea palpabilă novicelui 
ei amic doar dacă și-ar întâlni idolul spiritual. Zis și făcut, iar protagonistul din 
Jurnal demonstrează și veleități de naș (sentimental). Partitura ludică va continua cu 
imprevizibile episoade care fac, bineînțeles, deliciul lectorilor fie și scrobiți… De la 
o barieră epicureică, regizată sau nu, la o alta, certamente, adevărată, se translatează 
facil, verbul și mythosul se găsesc din belșug la nostimul literat, așa că în noiembrie 
2009, a fost prezent la Iași, la un festival/turnir de poezie, finalizat cum altfel decât cu 
un banchet la Hotelul Unirea, onorat de laureatul Adrian Popescu, Ovidiu Genaru, 
Liviu Antonesei, Florin Iaru etc. Apropo de actori, a luat masa altundeva cu actorul 
Radu Beligan, un octogenar acompaniat de o asistentă de nici 30 de ani, după care 
mulți întorceau gâtul… Nu ratează, la Onești, un eveniment culturalo-călinescian, 
unde premiul de excelență a revenit unei personalități de talia lui Nicolae Manolescu. 
Evident, relatatorul nostru comută centrul de interes nu pe cel premiat, ci pe sinele 
care a electrizat sala cu un logos pe teme fotbalistice.

Descinderea în zona politicului înseamnă plasarea tenacelui filolog în 
anturajul prezidențial constantinescian, băsescian ori al prezidențiabilului Crin 
Antonescu (ne aflăm prin dec. 2009), afinități cu elita acreditată/ validată de Vest, 
adeziune la ARD (Asociația România Dreaptă), precum și un palier mai jos, în zona 
miniștrilor (Daniel Funeriu, Valentin Ionescu), a consilierilor, a doamnei Zoe Petre, 
a aspiranților la Senat (Victor Ciorbea), amendând orice imperfecțiune, derapaj 
faptic și limbaj neacademic și salutând volontiers rafinamentul comportamental. Din 
peisaj nu este omis marele cârmaci-dictator, rudimentar, incult, dar cu o calitate - 
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sinceritatea. (o antiteză portretistică la fel de expresivă i-a reușit și lui N. Manolescu, 
în policromul dialog inițiat de Daniel Cristea-Enache). În schimb, de la un for înalt, 
Ateneul, Academia, nu se absentează, imens fiind câștigul spiritual pentru asistenții 
la dialogurile dintre Herta Müller și Gabriel Liiceanu, respectiv, Andrei Pleșu vs. 
Adam Michnik, presărate cu întrebări ceremonioase și replici tăioase. Urmează un 
story cu iz detectivistic, căci se pune la cale o vendeta pistolară contra unor briganzi 
profesioniști, act clar de deturnare a dramaticului în comic. Diaristul trece în revistă 
cronica neagră a deceselor lui Sergiu Nicolaescu, Tudor Mărăscu, Adrian Păunescu, 
virând brusc spre filosofic, cultural, la pupitru trecând eseistul Sorin Lavric, extrem 
de simpatizat. Revine bâlciul deșertăciunilor, cu imaginea maculată a unei reuniuni 
poetice de anvergură la Iași, în toamna lui 2010, unde nu puține au fost certurile 
și bârfele privitoare la măsluirea podiumului (pp. 49-50). Periodic, oamenii se mai 
și purifică, se debarasează (în Postul Crăciunului) vremelnic de cele rele și ghiftuire 
stomacală, optând pentru o alimentație vegetariană. Ocazia? Acasă, la Ana Blandiana, 
pe 1 decembrie- covrigei, alune, stafide, fructe și fasole bătută (p. 54). Un pas înainte 
îl constituie și o întrevedere cu un călugăr-poet, Ignatie Grecu de la Mănăstirea 
Cernica.

Dar oaspetele Alex. Ștefănescu știe să fie și un amfitrion (rustic) cu camarazii 
de vază precum Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu, Horia Gârbea, Ioana Horea… 
(pp. 64-65). Din alt unghi, viețuiește normal, modest, nu tinde la opulență, se 
mulțumește cu ce are - 2 televizoare, haine, pantofi, o soție onestă, un adăpost la 
oraș, altul la țară… (fină autoironie). Se șarjează din nou prin ceea ce noi am denumi 
Capitolul Excentricități: Mircea Sântimbreanu și cățelul, Octavian Paler agreând 
înotul, Laurențiu Ulici, șahistul, Mircea Dinescu confruntat cu pisica de mare, Zigu 
Ornea făcând jogging, Manolescu - fotbal pe plajă (pp. 89-90), cele 11 prototipuri 
feminine (plus Lia Faur) pentru cartea Cum să fii femeie, Olimpiada de limba și 
literatura română, faza națională, Arad…

Cu tema Tinerii cei sensibili și sentimentali - liceeni, studenți, consumatori de 
artă, creatori - se evadează dintr-o firească stereotipie a consemnărilor, deschizându-
se o portieră amuzamentului, distractivului. Când vine vorba de tărâmul natal/
copilăriei, Rădăuți, nostalgicul strunit dezvăluie o altă fațetă a hâtrului scriitor 
moldav… Practic, nimic rectiliniu, previzibil, din contră, temporalitatea ascendentă 
devine, zicem noi, un truc al realismului, căci din când în când survine insolitul cast 
ori neverosimil, zig-zaguri publicistice pseudologice, doar de dragul artisticizării… 
(Cică) Niște liceence, admiratoarele omului de cultură, totuși, căsătorit, nu holtei, 
îl invită la discotecă pe jovialul redactor de revistă literară, iar acesta se străduiește să 
nu cadă în ridicol la dans, ca pe urmă, acasă, să mulțumească Domnului că a ajuns 
teafăr, că a supraviețuit iadului epicureic, scutindu-și urechile de fel de fel de expresii 
licențioase și cam agramate (pp. 200-201). Iarăși bravează domnul filolog? Oricum, 
linia de demarcație registrul grav, serios - registrul ludic, hiperbolic s-a volatilizat 
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subit. Umorul se prelungește lin tocmai la Constanța, la redacția revistei Tomis, 
unde secretara se întreba inocent dacă blondul poet de acolo (Nichita Stănescu), cam 
îndrăgostit de Bachus, mai are luciditatea de a crea (pp. 202-203). Brusc, busola se 
îndreaptă spre nostalgic - și-a visat mama, mărturisindu-i băiatului ei că nu-i greu 
de murit (p. 204) - și spre prozaismul resentimental - aranjatul rufelor pe sârmă 
ce îi declanșează revelația unui cămin liniștit, mulțumit, alături de inteligenta și 
toleranta-i consoartă, „și încă nu ne-am plictisit unul de celălalt” (p. 204). Nici 
adolescentele nu-l uită, nu-l ignoră pe șarmantul autor de la întâlnirile cu public, 
astfel că declarația „m-am îndrăgostit de dumneavoastră” are și un apogeu „mă puteți 
face să devin femeie” (p. 206), chiar îi tulbură gândurile, măcar de nu ar uita de 
medicamente… Căci de propria producție literară de la Curtea Veche, Mesaj către 
tineri. Redescoperiți literatura! nu are nicio grijă. Cât despre latura eroticul, se pare 
că Alex l-a convins pe colegul de clasă din liceu, Vladimir Găitan (actorul) să se 
îndrepte cu Dora și Lili către „relele” delicioase (p. 220). Din modestie, jurnalierul 
(sic!) nu insistă pe actul creației, pe studiu, ci supralicitează travaliul la computer, 
dăltuind un alt chip, o altă imagine sexagenarului decomplexat, nefiresc de sociabil, 
volubil peste limanul intuibilului, în fond, un cineva într-ale literaturii, agreat, 
idolatrizat, căutat mai ales de un anume segment al pasionaților de literatură… Câte 
o ziaristă curioasă de viața privată a personalităților îi întinde o cursă interlocutorului 
privind simpatiile politice de ordin feminin, dar abilul o bulversează prin răspunsul: 
calitatea sărutului la două demnitare pedeliste (p. 235). Ins serviabil și cu anduranță, 
criticul participă în noiembrie la 12 lansări de carte la Gaudeamus... Nu trece peste 
nemulțumirea unui dialog intelectual, se consolează cu pelicula Eu când vreau să 
fluier, fluier, confirmare a apetenței artistice-teatru, muzică, film. Diagnosticul de 
colicistită și internarea la Fundeni nu-i alungă zâmbetul, nu-l pesimizează, doar îi 
arată și fațeta dramatică a existenței, neaducând distanțarea de social sau uimirea la 
apariția unui politician în cătușe… Nu, nimic nu-l va îndepărta de jovial, de aici și 
inventarea scenariului de 1 martie „Ce îmi place să fac cu o femeie” care va învolbura 
mintea cititorilor (pp. 257-263). Ori va produce delectare la înșiruirea ficțională a 
minunatelor meserii femeiești și bărbătești practicate lejer, de la preparatul piftiei, 
mânuirea mașinii de cusut până la modelarea fierului (p. 280 ș.u.). Ion Torcălăul are, 
certamente, un urmaș de soi. Care narează cu har, ca și anticul junimist, imaginând 
scrisoarea de satisfacție a unui cireș plantat cu folos. Aproape un unicat meșterul 
acesta, scriitor, critic și gazetar!, pe deasupra… invitat perpetuu la selecte manifestări 
culturale, inclusiv la o conferință cu un laureat chinez al premiului Nobel, evocator 
fie și minimal/ milimetric al lui Manolescu, Negrici, Cărtărescu, Liiceanu… Volens-
nolens, acest op marca Alex. Ștefănescu are, grație oazelor, divagațiilor - de invidiat! 
- cu eul social, și valențe beletristice. Curat „expresivitate involuntară”!
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Loredana Stan

Izbânda

Te iubesc și când nu mă gândesc la tine
ori când adorm și nu mai știu de mine.
Te iubesc mai ales când nu pot să respir,
deoarece ființa ta mă copleșește și mă dezmiardă
și când nu e cu mine...
Dar totuși - tandru - mă veghează-ntruna.
Te iubesc când îmi dai drumul în neant
și apoi dârz, fericit, mă prinzi în brațe,

în neștire aflând supremul tău sărut.
Te iubesc și când taci, uneori prefăcându-te
că ai uitat de mine, deși atunci îmi privești și gândul.
Iar în sublime rugăciuni te pomenesc numai pe tine...
Iubindu-te, dincolo de orice înțeles măreț.
Mie... Dumnezeu nu mai are ce să-mi împlinească,
în viața asta - magnific învinsă tocmai de iubirea noastră.
Iubirea noastră e însăși izbânda mântuirii.
Da, îți sunt! E firesc să mă iubești... mai mult!

Du-mă acasă...

Nu se mai vorbește de noi la prezent.
De noi nu se mai știe deja la viitor,
Iar trecutul a devenit - tulburător - o utopie...
Așadar, du-mă acasă..., acolo unde nu există
vorbe, gânduri, îndoieli sau mâhniri neînțelese...
Acasă - unde șoaptele s-au zămislit voit
din zâmbete sfinte și lacrimi desăvârșite.
Acasă - unde veșnicia ne îngână - smerită - iubirea...
Du-mă la noi acasă! - unde suntem de-o ființă,
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unde tăcerile noastre înalță - la infinit,
Rugăciuni de mulțumire Celui mai Cel!
Iar El să tot vină - Nerăbdător - acasă...
Întruna să ne admire iubirea, biruința,
suprema Viață ce ne veghează - cu mândrie,
doar pe noi - cei de-o ființă - Acasă...

Plânsul descompus în grandioase utopii

Tăcerile tale tandre îmi intimidează așteptarea îmbietoare,
Crezul tău năvalnic îmi domină simțirea neștiutoare,
Zburdălnicia iubirii noastreîndură realitatea amorțită,
Pe când dorul de noiîmi prevestește singurătatea pătimașă.
Depărtarea taîmi năruie întruna speranța învolburatăîn dorința împlinirii,
Tristețea ta deloc firavăîmi domină plânsul resemnat,
plânsul descompus în grandioase utopii,demult pierdute în neant.
Iar neuitarea îndură despărțirea de firesc,
de neînceputul impunător ce a viețuit în noi...
Întregul nevăzut de nimeni,nici măcar de sfinți.
Și nu e de mirare că viațane îndură pe-amândoi...
până vom afla menirea în timpul ce existădoar pentru noi - spre mântuire.

(Îmi) ești! (Ce-ți) sunt?

Îmi ești gând, speranță și visare,
Îmi ești armonie, obsesie și candoare,
Îmi ești păcatul din Vinerea cea Mare,
Îmi ești și dorul vinovat când mă lași să cred
Că m-ai uitat deja - intenționat!
Pe scurt - Da, îmi ești! Tot!
Și nu e posesivul la care te gândești.
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Îmi ești, adică te iubesc.
Dar eu ce-ți sunt?
Ce sunt eu oare?

Jocul infidel

Cuvintele noastre au devenit
doar un ecou bizar
ce se aude întrerupt 
în colțurile inimilor vulnerabile.
Nici lacrimile nu se mai ivesc
fiindcă le-am amenițat cândva
cu fericirea.
Așa, fără cuvinte,
doar agățându-ne de gesturi
nu renunțăm la jocul infidel,
împărțindu-ne întruna anotimpurile,
dar nu în mod egal, nici gând!
Nouă ne place să trișăm cu ele,
iar eu, mai mereu, am cele
mai multe primăveri.
Tu vrei să mă convingi
să-mi dai în schimbul lor
două ierni și o toamnă,
dar eu tot nu vreau,
sunt hotărâtă să nu accept
niciun fel de compromis!
Între timp, iubirea noastră
a ales să fie martorul nostalgic
al acestui joc ce pare
fără happy-end... doar pare...
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Luiza Rădulescu Ene

Predestinat II - Focul şi Vântul... 
Cerul şi Pământul...

- fragment-

Atunci când auzim despre „poliţistul blând, 
soţul ideal” care într-o noapte și-a ucis soţia și 
copiii fără niciun fel de remușcare, despre „medicul 
respectat” care ani de zile și-a mutilat sau abuzat 
pacienţii aflaţi în stare de inconștienţă, despre „mama” care și-a omorât pruncii rând 
pe rând și i-a îngropat în curtea casei sau i-a depozitat în pod, despre nemernicul 
care a răpit minore una după alta, le-a violat și le-a împărţit cu alţii, iar mai apoi 
le-a ars trupurile firave în cazane, despre conducători tiranici care prin legile pe care 
le adoptă chinuiesc un popor întreg, sau din ordinul cărora mor mase de oameni 
nevinovaţi, oare nu ar trebui să ne fie limpede că astfel de oameni sunt incapabili să 
simtă orice urmă de empatie? Indiferent cum ar fi pedepsit un psihopat, indiferent 
câţi ani ar petrece în spatele gratiilor, atunci când va fi din nou liber va face același 
lucru pentru că unui psihopat îi lipsește fiziologic capacitatea de a iubi, de a simţi o 
emoţie sau alta. Este ceva care nu se poate vindeca. Acești oameni pur și simplu așa se 
nasc. Se nasc cu o porţiune a emisferelor cerebrale subdezvoltată și este vorba despre 
acea parte care, pentru oamenii obișnuiţi, este responsabilă cu dezvoltarea emoţiilor 
și a sentimentelor (iubirea, empatia, supărarea, tristeţea, frica, etc). Psihopaţii nu 
simt aceste emoţii, ei nu au niciun fel de sentimente, însă sunt capabili să le identifice 
la cei din jurul lor și să le mimeze chiar dacă nu le pot înţelege cu adevărat. Studiile 
știinţifice, realizate în laboratoarele de specialitate, au demonstrat că psihopaţilor 
le lipsește amigdala cerebrală, un important centru de reacţie la emoţie, amplasat 
adânc în creier, care influenţează comportamentul la anumite tipuri de frică, de aceea 
psihopaţii sunt lipsiţi de frică de orice natură.

O să continui prin a vă spune că nu este o regulă generală ca psihopaţii să 
ucidă. Asta nu înseamnă însă, că psihopaţii care nu ucid sunt mai puţin periculoși 
decât cei care ucid. Nu, pentru că fiecare psihopat în parte va lăsa în urma lui durere 
și traume greu de depășit familiei lor și a victimelor, apropiaţilor, persoanelor cu 
care intră în contact și pe care le iau în vizor ca potenţiale prăzi. Decizia de a ucide 
victima ţine strict de scopul pe care îl urmărește, de nivelul educaţiei, de mediul în 
care își desfășoară activitatea și de multe alte aspecte, dar în niciun caz de faptul că 
acel individ simte vreo urmă de compasiune vizavi de viaţa sau integritatea victimei 
sale.
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Nu pot să nu fac referire la o remarcă pe care o aud tot mai des în jurul meu 
și cu care nu sunt întru totul de acord... am observat că mulţi oameni tind să creadă 
că răutatea, cruzimea în special, este direct proporţională cu nivelul de educaţie, „că 
întotdeauna un om rău este clar unul prost”, că un om deștept, educat nu poate să fie 
rău. Dragii mei cititori, un om normal și da, cu o bună educaţie, cu principii morale 
solide, nu poate concepe să facă rău, însă condiţia principală este să fie normal. Un 
psihopat, deși capabil de o cruzime de neimaginat, este, hai să-i spunem într-un 
mod paradoxal (ca să fiu mai blândă), înzestrat cu o inteligenţă sclipitoare, cu o fire 
cameleonică cum rar îţi este dat să întâlnești, ceea ce-l face capabil să manipuleze, să 
atragă victimele și să păcălească societatea și persoanele cu care ia contact.

Pe vremea când bunica mea era copil, oamenii erau mult mai credincioși decât 
sunt în ziua de astăzi. Evident acordau o mai mare atenţie lui Dumnezeu și chiar 
raportau aproape totul la religie. Îmi aduc aminte cu nostalgie poveștile pe care mi 
le spunea, îndeosebi pe cele care-l descriau pe diavol și care serveau drept morală 
că diavolii sunt pe pământ și trăiesc printre noi, făcând rău în jurul lor, minţind și 
manipulând, urmărindu-și scopul absolut, acela de a distruge cât mai multe vieţi 
omenești și suflete nevinovate. Mai târziu, când am crescut, când am luat contact cu 
lumea reală și mai apoi studiind și aprofunzând literatura de specialitate în domeniu, 
am înţeles că diavolii din poveţele ei, cei despre care ne învăţa, copii fiind, cum să-i 
identificăm și cum să ne ferim de ei, însumează de fapt toate caracteristicile specifice 
celei mai letale dintre personalităţiile periculoase, respectiv psihopatul, cunoscut și 
sub denumirea de prădător.

- „Ce ţi-am spus, Lucă mamă, că diavolul este înșelător?! Ţi-am spus că este cel 
mai viclean dintre vicleni?! Nu ţi-am spus eu că atunci când se întrupează, se va înfăţișa 
sub forma celui mai mândru dintre feciori?! Că va juca la horă și va câștiga admiraţia 
și aprecierea tuturor astfel încât toţi îl vor crede cel mai blând și mai bun om de pe faţa 
Pământului?! Şi că va purta această mască până când va câștiga sufletul dorit?! Şi că abia 
apoi își va arăta adevărata faţă?!”

Din punctul meu de vedere nici nu poate exista o descriere mai clară de atât a 
psihopatului autentic. Un psihopat este de cele mai multe ori foarte greu de depistat 
tocmai din cauza acestei măști pe care o poartă și pe care literatura de specialitate o 
numește „masca normalităţii”. Purtând această mască a normalităţii a reușit Raul să-i 
păcălească pe apropiaţii Rebeccăi, în copilărie, că este un om blând, îndrăgostit până 
peste cap de Rebecca și că intenţiile lui sunt în totalitate altruiste, pline de dragoste 
și afecţiune. Tot folosindu-se de această mască a normalităţii, a reușit să-i facă pe 
toţi să creadă că victima este el ci nu Rebecca. A fost suficient de inteligent încât să 
nu insiste prea mult asupra faptului că Rebecca este o mincinoasă care inventează 
situaţii și fapte, ci s-a limitat mai degrabă la a-i creiona Rebeccăi portretul unui copil 
râzgâiat și alintat, netrecut prin greutăţile vieţii cum se dădea el a fi, incapabil astfel 
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să aprecieze dragostea adevărată pe care el i-o poartă și viaţa de vis pe care ar putea 
să o trăiască alături de un om ca el, „o dragoste eternă, până la moarte”. Tot această 
mască este cea care, la maturitate îi conferă în ochii societăţii imaginea unui familist, 
om așezat la locul lui, cu o slujbă decentă și cu un cazier imaculat.

Să încercăm acum un exerciţiu de gândire/imaginaţie și să ne îndreptăm 
atenţia către soţia lui Raul din Anglia. Un psihopat carismatic acţionează aproape 
întotdeauna urmând trei etape succesive. Poate că vă surpride, însă lumea este plină 
de acest tip de psihopaţi.

Prima etapă este cea a idealizării. Pentru că aș vrea să ne jucăm un pic, noi am 
putea numi această etapă, etapa divinizării și am păstra astfel linia realist-magică a 
romanului -. Indiferent cum i-am spune rezultatul este același, iar această patologie 
nu poate fi tratată ca o joacă... În această etapă psihopatul, care are deja un scop 
bine definit, își caută victima, persoana potrivită de care să se folosească pentru a-și 
atinge scopul. În ochii unui psihopat, oamenii sunt simpli pioni de care se folosesc 
pentru a-și satisface ei nevoile și de care mai apoi, după ce nu le mai sunt utili, se 
descotorosesc ca de niște gunoaie, fără nicio urmă de rușine sau remușcare. Este în 
natura lor să procedeze astfel.

În momentul în care psihopatul a identificat persoana ideală de care să se 
folosească, începe să reverse asupra acesteia un mecanism de seducţie patologică. Ca 
urmare a firii sale cameleonice, psihopatului îi va fi foarte ușor să se prezinte în faţa 
femeii pe care a pus ochii ca fiind imaginea acesteia în oglindă. Astfel dacă femeia 
este căsătorită sau într-o relaţie, va fi și el la fel căsătorit sau într-o relaţie, dacă femeia 
este fotograf, medic, avocat sau orice altceva va arăta și el un interes ieșit din comun 
fix în domeniul de interes al victimei. Dacă este căsătorit și nu poate ascunde acest 
fapt, se va da o victimă captivă lângă o femeie care nu-l merită și căreia îi va pune în 
cârcă toate faptele comise de el, în niciun caz de biata femeie. Se va apropia de ea, îi 
va învăţa slăbiciunile și nevoile, după care va acţiona strict în direcţia slăbiciunilor 
acesteia convingând-o că el este cel care o înţelege cel mai bine, cel care o poate 
scoate dintr-o situaţie dificilă, cel care îi poate face viaţa împlinită de aici încolo.

Datorită abilităţii incredibile de manipulare cu care este înzestrat, o va 
determina pe acea persoană să se simtă specială, unică, cu alte cuvinte o va idealiza, 
o va face să creadă că în ochii lui ea este pusă pe cel mai înalt piedestal. Dar mare 
atenţie, jocul acesta este doar un miraj, este doar pentru ochii victimei, pentru că 
în realitate psihopatul nu crede și nu simte nimic din tot ceea ce o determină pe 
victimă să creadă și să simtă, ba mai mult se și distrează copios când vede rezultatul 
înșelătoriei lui.

În mod sigur soţia lui Raul a trecut prin această etapă. Cu siguranţă s-a simţit 
specială și unică, a simţit că a întâlnit bărbatul vieţii ei, bărbatul ideal căruia să-i 
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devină soţie și căruia să-i dedice viaţa întreagă.
A doua etapă este cea a devalorizării. Pe parcursul primei etape, cea în care 

psihopatul curtează și seduce patologic, își păstrează în permanenţă acea mască a 
normalităţii despre care am vorbit la început. Păstrarea acestei măști este necesară 
pentru a se înfăţișa în faţa victimei ca o persoană onestă, blândă, iubitoare, cum nu este 
deloc în realitate, dar și pentru a-i fermeca pe cei apropiaţi victimei, determinându-i 
astfel să aibă încredere în el și chiar să-l simpatizeze.

Psihopatul nu se poate dezice de ceea ce este în realitate, astfel că, deși-i absolut 
necesară, nu poate menţine prea mult această mască, motiv pentru care în timp încet, 
încet, încep să apară fisuri până când, într-un final, renunţă definitiv la ea și se arată 
așa cum este în carne și oase. Renunţarea la imaginea falsă pe care și-a proiectat-o 
în ochii victimei, are loc în această a doua etapă, când odată încheiat jocul seducţiei 
patologice, loialitatea și dragostea victimei fiind deja câștigate, psihopatul își pierde 
interesul. Aceasta este etapa în care victima este devalorizată. Noi am putea să-i 
spunem dezumanizată... este etapa în care o face să se simtă, un nimeni, un gunoi, 
etapa în care victima își dă seama că totul a fost un miraj, că omul pe care l-a crezut a 
fi bărbatul ideal nu există în realitate, că toate complimentele și promisiunile făcute 
la început au fost doar parte dintr-un joc meschin, menit să-i satisfacă acestei brute 
egoul patologic.

... ... ...
A treia etapă este cea a abandonului. Abandonul are loc fie prin părăsirea 

victimei și bineînţeles alegerea imediată a alteia noi, fie prin crimă. Eu percep crima 
ca fiind abandonul absolut. Abandonul are loc întotdeauna după ce psihopatul s-a 
convins că nu mai are nimic de câștigat de pe urma victimei și după ce aceasta 
din urmă a pierdut totul. Întotdeauna în această etapă psihopatul se delectează cu 
suferinţa pe care a reușit să o creeze și care pentru el constituie premiul/câștigul 
absolut. ...

Atunci când psihopatul părăsește victima, o face fără să prezinte nici cea mai 
mică urmă de remușcare sau de rușine și de cele mai multe ori fără nicio explicaţie, 
trece pur și simplu cu o ușurinţă degajată la următoarea victimă, care evident va avea 
aceeași soartă ca și precedentele.  ....   ....  ....

Consider că este corect să închei această notă, prin a menţiona că există și 
femei psihopate, nu numai bărbaţi. Studiile arată însă, că există un număr mai mare 
de psihopaţi din rândul bărbaţilor faţă de cel al femeilor, dar motivul pentru care 
am făcut referire la bărbaţii psihopaţi ci nu la femei, se datorează faptului că Raul 
este bărbat și că pe el am vrut să-l analizez. Însă ceea ce se aplică în cazul bărbaţilor 
psihopaţi, se aplică și în cazul femeilor psihopate. Patologia este aceeași, indiferent 
de sexul persoanei în cauză.
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Marian Pătrașcu
HOTEL „GELLERT”*

Motto:
„Pe cine nu lași să moară,

nu te lasă să trăiești”.
(proverb românesc)

I. Budapesta, Hotel „Gellert”, 23 august / 5 septembrie 
1919, ora 12:30:

– Toadere, vez’, bă, că iară te caută copiii ăia gemeni - îi spuse soldatul Mitu 
Teșcuț, cioban din Loviște, lui Toader Baciu, soldat din Ip, sat din Sălaj, care lucra 
la intendența trupelor române de ocupație a Budapestei, știa limba maghiară bine, 
vorbit-citit-scris.

– Adu-i aici, că am să le dau ceva - i-a răspuns Toader și a început să-și strângă 
hârtiile de pe birou, după care, dintr-un sertar a scos trei poze și a prins a se uita cu 
drag la ele…

În 1914, când a început marele război, Toader, un bărbat falnic de 30 de ani, 
însurat și cu patru copii, a și fost concentrat într-un regiment al Armatei 1 - Austro-
Ungare și trimis pe front. După certificatul de naștere părea că era ungur, căci acolo 
era trecut ca fiind… Todor Bacsy. Pe certificatul de naștere al tatălui său era însă 
trecut numele de Toader Baciu. Până la intrarea României în război, în 1916, a fost 
cum a fost, dar după aceea a început coșmarul pentru el, fiindcă, înainte de a pleca 
pe front, tatăl lui i-a spus:

– Tată, tată, îi mare păcat să omori orice om, da-i șî măi mare păcat să omori 
pă cei de-un sânge cu tine. Ia aminte: or’ ce-ar fi, să nu omori români! Uite, ia șî 
certificatul mieu de naștere, poate ț-o folosî cân’va să dovedești că iești român șî nu 
ungur, bată-i Dumniezău să-i bată de papistaș’, că n-or vrut să-m’ deie șî păntru tinie 
certificat ca al mieu, că ieu așe voiem - să te cheme ca șî pă minie…

După intrarea României în război, singura preocupare a lui Toader era cum 
să facă să dezerteze. Știa că dacă n-ar fi reușit să scape și ar fi fost prins, îl aștepta 
spânzurătoarea, asta era pedeapsa pentru dezertorii din armata imperială. La 27 
octombrie 1916, în trecătoarea Tulgheș, a reușit să se facă nevăzut și să se ascundă în 
scorbura unui fag bătrân, punând în fața ei o creangă stufoasă tot de fag, pe care a 
tăiat-o cu baioneta de la pușcă. Când a auzit vorbă românească, a ieșit din scorbură 
cu mâinile ridicate și a început să strige cât îl țineau plămânii:

– Nu trageți, sunt român, mă predau! Nu trageți, sunt român, mă predau!
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Doi soldați români din Armata de Nord l-au escortat până în fața căpitanului 
lor. Unul dintre ei, un loviștean, spuse luând poziția regulamentară:

– Să trăiț’, do’n căpitan! Uitaț’, am prins un inamic, zâce că ie roman, da’ ieu 
zâc să nu-l credeț’, o fi vr’un șpion, că tomnai d-aia vorbește el românește!

Căpitanul, un bărbat bine făcut, puțin mai în vârstă decât prizonierul din fața 
lui, de loc din Călimăneștii Vâlcii, glumi cu el:

– Măi, soldat Teșcuț, dar știi că nu ești prost deloc? Eu m-aș putea supăra pe 
tine că am ajuns să mă învețe diplomație militară taman un cioban din Loviște, da’ 
n-o fac, mă, că ești muntean de-al meu!

Lovișteanul Mitu Teșcuț încremeni și abia mai apucă să zică:
– Păcatele mele, do’n căpitan, păi, cum să-m’ permit ieu să vă învăț pă 

dumneavoastră, am zâs șî ieu după capu’ mieu, fi-mi-ar capu’ al dracu’ să-m’ fie, de, 
dacă atâta m-a dus, acuș, na, ce să fac?

Căpitanul îl liniști îndată, bătându-l afectuos pe umăr:
– Lasă, soldat Teșcuț, capul tău nu are nimic, să ți-l păstrezi așa cum îl ai și 

mulțumește-i lui Dumnezeu pentru asta și pentru că ai scăpat de moarte până acum.
– Ei, do’n căpitan, tare mi-ar plăcea ca, după ce s-o găta războiu’ ăsta nenorocit, 

să veniț’ la stâna mea din Coț’, să mâncăm un berbec fript ș-un cocoloș cu brânză de 
burduf copt pă jar.

– Să te-audă Dumnezeu, soldat Teșcuț, să ne rugăm cu toții să se-ndure de noi - 
mai spuse căpitanul. Apoi, întorcându-se către Toader Baciu, începu să-l chestioneze:

– Și zici că ești român, soldat, nu-i așa?
– Da, să trăiți, sunt român din satu’ Ip - răspunse prizonierul în poziție 

regulamentară.
– Și poți dovedi asta? - îl întrebă căpitanul.
Fără să mai răspundă, Toader Baciu îi întinse căpitanului român cele două 

certificate de naștere, al lui și al lui taică-său.
– Ce-i cu astea? - mai întrebă căpitanul, iar Toader Baciu îi explică ofițerului 

român ce și cum era cu acele certificate.
– Înțelept tată ai, soldat - i-a răspuns căpitanul, după care a continuat:
– Problema e că chiar dacă ești român, regulamentele militare îmi interzic să 

te tratez altfel decât ca pe orice alt prizonier de război.
Toader Baciu a ajuns într-un lagăr de prizonieri din Ungheni, lângă Iași, iar 

după război a fost eliberat…
…În vara anului 1919, trupele maghiare au atacat trupele române, la ordinul 

lui Bela Kun, care, finanțat de Moscova, instalase în martie 1919, la Budapesta, un 
guvern bolșevic și voia să recucerească Transilvania și să unească Ungaria și Transilvania 
cu Rusia bolșevică. Auzind asta, Toader Baciu s-a dus la Comandamentul Militar din 
Cluj și a cerut să se înroleze pentru a lupta împotriva bolșevicilor unguri. Așa se face 
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că a ajuns sub comanda căpitanului din Călimănești și camarad cu Mitu Teșcuț, îl 
cunoșteau și au garantat pentru el.

Comportamentul trupelor române în Budapesta ocupată a fost ireproșabil. 
Toader Baciu lucra, așa cum am spus, la intendență și primul lucru pe care l-a făcut, 
ajutat de alți camarazi, a fost să împartă alimente copiilor budapestani înfometați. 
În mod cu totul deosebit, s-au atașat de el doi copii gemeni, frate și soră, să fi tot 
avut 10 ani fiecare. Zilnic îl căutau la hotel, iar el le dădea să mănânce pe săturate, 
ba, le mai dădea mâncare și pentru acasă. Copiii erau bucuroși să stea de vorbă cu 
el, căci vorbea foarte bine limba maghiară. Au făcut chiar și o poză toți trei, el ˗ în 
spatele lui Marko și Judith, cu mâinile pe umerii lor. Mare a fost surpriza și bucuria 
acelor copii când au primit fiecare câte o poză. Pe spatele fiecăreia, Toader Baciu le 
scrisese, desigur, în ungurește: „Pentru Marko/Judith, amintire de la românul Toader 
Baciu, din Ip, Hotel Gellert, Budapesta, la 15 septembrie 1919”. Băiatul i-a scris, la 
rându-i, pe poza lui Toader: „Cu toată dragostea și recunoștința, pentru Todor Bacsy, 
Marko și Judith Csaba, Hotel Gellert, Budapesta, 15 septembrie 1919”.

II. Ip, noaptea de 13 / 14 septembrie 1940**:

Un vecin ungur i-a indicat caporalului Marko Csaba casa lui Toader Baciu. Pe 
acesta și pe băiatul lui cel mic i-a împușcat cu revolverul, iar pe nevasta lui Toader, 
nora lui și cele două nepoțele de 2 și 3 ani, le-a spintecat cu baioneta. Erau toți 
buimaci, neștiind ce se întâmplă. Cum a ajuns la cazarmă, caporalul ungur, curios, 
a căutat să vadă ce era în sipetul din lemn, frumos sculptat, pe care-l furase din casa 
lui Toader Baciu. A găsit acolo niște scrisori și câteva poze. Deodată, încremeni: 
în una dintre poze era el, sora lui, Judith, și Todor Bacsy, cel care zile de-a rândul, 
în Budapesta, îi hrănise ca pe copiii lui, în urmă cu 21 de ani. Pe spatele pozei era 
dedicația lor, scrisă chiar de el, Marko, în 1919, în Hotelul „Gellert” din Budapesta. 
După câteva minute în care n-a făcut altceva decât să privească năuc și pe o parte și 
pe alta poza aceea, Marko și-a scos rapid revolverul din toc și l-a dus la tâmplă… A 
urmat o pocnitură al cărei sunet a fost puternic amplificat de tavanul boltit și aflat 
la mare înălțime al încăperii în care se afla, camarazii lui nici nu au avut timp să 
reacționeze…

Ca și Iuda, vânzătorul lui Iisus, în loc să trăiască pentru a se căi toată viața 
pentru crimele ce le comisese și a și le ispăși, caporalul ungur, devenit, din ură, 
criminal, a ales să-și pună capăt zilelor…
_____________________________________
*Povestire distinsă cu Premiul al-II-lea la Concursul Internațional de poezie, eseu, proză 
scurtă și dramaturgie „Memoria slovelor”, 01. 07. - 01.08.2016;
** În urma Dictatului de la Viena (30 august 1940), o treime din teritoriul Transilvaniei a fost 
cedată Ungariei. Masacrele de la Ip și Trăznea, la care, ulterior, s-au dedat soldații maghiari, 
au fost săvârșite în condițiile în care România nu se afla în stare de beligeranță cu Ungaria! 
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Marinela Belu-Capșa
Cronicarul

la umbra teiului
cu privirea visătoare
și zâmbetul ironic în colțul gurii
așteaptă trecerea orelor

stoluri de cuvinte se-ngrămădesc
în timpanu-i obosit
de-atâtea discursuri sterile

în ogradă inși îngâmfați
vorbe acide

cafele și fumuri de țigară

pe fața de masă din vinilin
copertele perfect aliniate
strivesc rimele

rătăcit printre poeți
cronicarul oftează

Furtul la olteni

Pe drumul greu ca o amintire
S-așază praful pe anii plecați
Cu lacrimi multe, cu lungi suspine
Acoperite cu vălul dorului de frați.

În sat, la răscruce, plânge fântâna
Cu ciutura spartă, cu fierul ruginit.
La umbra ei fost-a odată
Un mândru flăcău îndrăgostit.

Voalul cu stele acoperea lutul,
După un nor luna privea
Cum bucuros el primea sărutul
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Iiei cu flori și-n brațe o lua.

După refuzuri și rugăminți,
Pe mândră o fura de la părinți
Și-o ascundea în casa lui,
Pe dealul cu vii, cu pruni și gutui.

Trei zile dura în curte negoțul,
Pe fată acasă înapoi să o dea.
Prea îndrăgostit era acum hoțul
Și zău! nici fata să plece nu vrea.

Strigăte, lacrimi, vorbe cu ură
Auzitu-s-au între părinți și copii,
La fată sau la flăcău în bătătură...
Cearta se termina... cu cununii...

Nunta se făcea toamna târziu
cu lăutari și cu vin rubiniu.

Liană pe trunchiul tău

umărul tău
odihna mea
eu liana
subțire și gingașă
cerul ne luminează calea
pământul ne sprijină pașii
falnic în mijlocul poienii
te-nalți privind peste lume
cu tine văd
aud
și înțeleg
inima ta mă ocrotește
înlănțuiți înfruntăm ploaia și vântul
luna și soarele ne mângâie
în hora timpului
ca Ram și Sita hoinari
prin păduri cu frunze aurii
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în toamna tinereții
lumină din umbra ta
liană pe trunchiul tău
sunt eu

Dincolo de ramă

cei plecați
pe drumul cu unic sens
privesc ocrotitor
din rama pereților
mai întâi a dispărut umbra
apoi au dat hainele de pomană
pentru sufletele lor se zice

ceasul tatei
un Pobeda obosit
nu mai măsoară timpul
în lada de zestre șorțul mamei
miroase a ciorbă de curcan
și a cozonac
în rest tăcere și uitare

eu sunt dovada că au existat
că au râs și au plâns
că au zidit o casă
că au crescut copii
că au trecut cu sudoare prin timp

secunda bolnavă
le-a sărutat lacrima ochiului stins
culcându-i în negrul adânc
curtea-i goală acum
plugul a șters urmele pașilor trudiți
doar poza de la nunta lor e vie
ochii blânzi privesc
c-un zâmbet mustrător

dincolo de ramă -



Vâlcea literară 99

un petec de zid
îngălbenit de vreme
și păienjenii

Trebuie

cu pieptul în soare
merge drept
nu se înclină în fața niciunei pălării
pentru curajul lui va fi izolat
în cuibul bine păzit
de invidioși

acolo e liber
să-l disprețuiască pe insul
ascuns în golul cameleonic
al jocului de-a poezia
arbaleta lui Tell țintește
mărul prostiei

zâmbetul Giocondei
simfonia a cincea a lui Beethoven
și Poarta sărutului
trebuie salvate

trufia ucide sufletul

Emblema țării

de câțiva ani
căminul cultural e-n renovare
schele falnice-i îmbracă goliciunea
mistriele dorm în gălețile cu mortar
vântul fluieră a pagubă
așteaptă festivitatea de inaugurare
pe grămada de polistiren pisica neagră
visează încălzindu-se la soare
e-un calm moleșit
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așternut peste măreața lucrare
șoricei în grupuri impare
se zbenguie pe grămezi de moloz
în sunet de fanfare
un glas răgușit
de-atâta vorbit
sparge tăcerea
cu vorbe-ncâlcite
de ziua limbii române
promite
că în curând
când timpul o va permite
când clădirea va fi pe sfârșite
acest minunat lăcaș va fi
emblema țării
pentru copii

Toamna

pe ramuri frunzele dansează
valsul toamnei în violet
pe dealuri corbi lacomi oftează
lupi și urși prin tufiș berechet

pânza tăcerii ruptă-i deodată
de-un negru țipăt de ajutor
albastre fantome din văi se arată
câini răgușiți se-ațin în calea lor

ruginia toamnă sosit-a devreme
cu frig și cu ploi peste orele mici
tristă-n amurg printre garduri ea geme
corbi și fantome dansează pe-aici

frunzele mor călcate-n picioare
clopotu-n dungă bate mereu
gutuile dorm pe galantare
ziua-i mai scurtă, visul mai greu
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Resemnare

așezat într-un colț de timp
număr picăturile ploii
în toamna cu păsările plecate
dincolo de linia orizontului meu

zilnic mă-mpiedic
de culorile curcubeului
aruncat peste casa visului
zidit în mine

niciun zâmbet nu este zadarnic
dacă știi cum să zâmbești
cu blânde priviri
fără riduri

culcată pe umărul meu
arămie și uscată
toamna suspină
resemnată

Iertare

dimineața cu nori grei
mă primește în prag
plânsul toamnei se așază
rece
pe oasele mele
s-a scurtat ziua din pas
cuta din zâmbetul meu
trist s-a adâncit
din teaca trecutelor iubiri
sfâșiate panglici curg
am greșit când n-am iubit
când am regretat iar am greșit
iertare!
sprijinite de timp
șuvițele ninse oftează
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Medeea Roșca

Tandrețe

era un perete cu umerii goi
îmi amintesc
pe umerii lui mă cățăram
cu o scară

mi s-a întâmplat să văd
luna operată la ochi

cum să fie
ca o femeie plutind

mi s-a întâmplat
să aud stelele
cântecul e desenat
pe undeva

la capătul copilăriei
m-am întors pe pământ
nu eram bătrână

iubisem o dată și-atât
dar păstrez un secret
între mine și Elohim
iar acum între mine și voi

de câte ori îmi vine să spun iubire
spun eterdnat
adică
tandrețe

vă rog
vă rog să nu râdeți

Atingere

în poza aceasta
intră o femeie singură
nimeni nu știe cum o cheamă
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ca într-un exercițiu
de supraviețuire
dimineața salvează resturi
dintr-o lumină șchioapă

strigătul ei se închide în piept
cu un fermoar

poza mișcă ape adânci

eu sunt ea
linia de demarcație dispare
când mă rog

alt sanatoriu nu cunosc

Aproape psalm

La început Te iubeam în tăcere
și parcă totul se făcea înalt
cum înaltă este aripa
între cădere și salt.

Cuvintele mute pluteau
în ecou de psalmi și oboi
și uneori îmi aduceau cerul
pierdut la un pariu înapoi.

Cu brațe rănite de căutări
leoaică și tânără inima mea
a suferit, a râs, a plâns de-atâtea ori
fără să știe, Doamne, că erai
doar la o iubire distanță de ea.

La început, de dincoace de uimire
tăceam
dar acum îmi vine să cânt
și să spun tuturor
că rugă sunt și iertare și zbor.

Un fel de-acasă

Sunt mai lipsiți și mai înceți în toate
nici prin spitale locul nu-și găsesc
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iar trenul lor înspre captivitate
se mișcă într-un tempo îngeresc.

Cu inimi răstignite de iubire
uitații noștri anonimi și sfinți
trăindu-și tainic ultima menire
aceea de a fi doar bieți părinți

Ne spun ceva despre deșertul vieții,
ne spun să ne-amintim de Dumnezeu
că trec ca gândul anii tinereții
poverile apasă tot mai greu.

Cât îi aveți priviți adânc în ochii lor
e-un fel de-acasă acolo și de dor

Poveste

În salonul alb de spital
internat un poet ros de boală
retrăgându-se-n el cu sfială
își tocmi cel dintâi recital

Și-n plutirea iernii scria
coborând dealuri verzi prin cuvinte
și croindu-le alte veșminte
le-așeza rând pe rând câte-o stea

Străluceau sub arcadele nopții
pe o scenă brodată cu nori
răscolitoare cuvinte-ninsori
în talerul vieții și-al morții

Când sfârși lucrul său visător
înălțând Domnului necuvinte
mai șopti doar o rugă cuminte
și se duse poetul-actor

A rămas locul gol în decor
dar ce blândă culoare îl umple
de apus care cade sub tâmple
peste dâra unui cocor

a rămas locul gol în decor
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Mihai Păcuraru
Schitul între haita de lupi

Se aprind focuri, ca o bucurie ce se consumă în 
spațiul meu,
din vale urcă în întuneric ultimele speranțe de raze 
ale unui soare bolnav
după explozia de lumină, venind spre lumina din 
mine, priveam
cu ele cum duc teama și fosforul ochilor
și le împing dorința de a acoperi cu trupul
lor pădurea și înălțimea și focul, ruga mea,
într-un ritual știut de ele, animalele
împrăștiate din mâna ce scapă nuiaua
ca o rază de laser și muțenia coboară, înconjoară
mersul, dorința, parfumul, nepăsarea de a găsi zidul cu ușa.

O mare de flăcări de pretutindeni izvoare,
o haită de lupi, și eu cred că e bine,
că se arde o parte din noaptea hulpavă
de a fi din iad, în ce iad ars de mine ca frunze uscate,
și întind brațele îngânând o melodie, știută de când păsări treceau,
cu nașteri și botezuri, nunți și înmormântări, disperări și speranțe,
apoi dintr-o zvâcnire sting totul și vreau
să rămân doar eu, preotul ce s-a născut din jarul focului vostru,
cu un schit chinuit de respingeri, între haita de lupi, între haita de lupi.

Gândind la iubire și la parfum de stea

Îi dăruiești trei maci, rupându-ți din lanul semănat puțin sânge în petale,
apoi te vinzi pe trei parale unei adieri și răsfoiești,
precum o carte, privind la părul ei, la buzele ei,
la ochii ei, la gâtul ei, și-ți amintești poemul biblic
cu un ins ce vede marea că e fum, acoperiș de oprit pescărușii
dintr-un loc lăsat pustiu, pe care l-aș culca în iarbă, dar ceva ce seamănă
încolțind coloane cu ochi, îl ridică spre neînchipuirea minții.

Ai vrea să aduci, mai mult la un mal, celălalt mal ești tu cu meduze,
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ceea ce crezi că flutură la orizontul cu degete întinse,
jar demult adormit, acum trezit de cel de-al treilea cântat,
să te închini la tot, să pleci apoi neînțelegând legenda,
neînțelegând nici parfumul de mirt
din care plutește, părul ei, părul tău,
buzele ei, buzele tale, ochii ei, ochii tăi-
un bloc de carne cu patru brațe, ce țipă în parfumul de stele o viață
ce o ai și o naști pe alta, privind la el și la ea,
aflându-te între două margini pictate de îngerii grădinii,
și nu te lași, în zbaterea luptei cu perfidul șarpe,
dar cu trupul înflorit de nuntașul întârziat, gândind la iubire și la pafum de stea.

Treptat se va scurge lumina

Ar fi atât de plăcut pentru plasele
minții de-a se lăsa aruncate la mari înălțimi,
apoi pescarul din tine, ce descifrează vibrația din fiecare,
ar orândui prada cu frumusețea celui ce știe să
reziste sub apă, apoi ar striga,
privind cum te răstorni răsărind din apusuri,
despre frumusețea cerului prins în năvod, și a visului;

treptat se va scurge lumina într-un ghem
ce te va chinui să-l întinzi,
jucându-te între două peroane,
la mijloc, trenuri coborâte doar în gări,
pentru a lua mai departe
doar nebunii ce visează crini scufundați în sânge,
să-i ducă pe un continent
unde să prindă rădăcini și să rămână acolo sub un clopot de sticlă,
sărind apoi în recele sunete ale trompetei ce țipă deșteptarea.

Lecție de supraviețuire

Te-ai retras acolo unde credeai că orice gând va fi retezat
în a descoperi locul din care lăstarii vor țâșni pe rând,
ca o naștere dusă ca submarin, la miez de noapte,
dornică de viață, trecând peste trupuri negre ca noaptea.
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Ai vrut, în fiecare an, ai vrut, rugându-mă ca iarna să te îngrop
ca pe un lan demult secerat
și să-mi amintesc, atunci când vine răscolirea de sevă,
să ne luăm de mână și să alergăm, două năluci
lovite de altă moarte, când încercăm, în lupta cu șerpii,
să ne strângem în trup și să respirăm din nou
ridicându-ne deasupra apei, cerând îndurare,
deși îndurarea are locul albastru în noi, iar privitorii, doritori
de spectacolul rar, de circ ieftin, ca într-o luptă de gladiatori,
unde sângele sparge triumful și urletul fivor de moarte,
privind printre gene pumnul strâns ce joacă speranța în deget.

Să trec prin cele patru anotimpuri

Vreau să trec prin cele patru anotimpuri, jucându-mă cu puii cățelei
care mușcă pulpanele timpului cu dinții de oțel ai sulițelor
care vor dori să ne străpungă înainte de stingerea mâinilor ucigașe-
un cântec de leagăn prins de zborul creației și răpit între aripi.

Trecem cu toții dintr-un anotimp, ajungem în alt anotimp, cum străbatem
vagon după vagon, în trenul ce ne va duce, implacabil,
la marginea Styxului, crezând că e marginea Dunării,
la marginea iernii fără zăpadă, la marginea livezii neînflorite,
la marginea pădurii fără frunze de metal, unde jelește moartea.

Trecem, și cucuveaua înțeleaptă, care a rămas acolo unde o știam,
numără stațiile din fiecare anotimp, din leagăn de stele,
acordându-ne note pentru rezistența de gheață a sângelui
în lanul de grâu copt, ce-l vom păzi până la ziua cea lungă,
ascunsă ochilor, dar ghicită de gura ce sparge crusta de sare a mării.

Vulturii chemați de amintiri

Copacul cu mii de cristale verzi,
își leagănă podoaba hrănind pământul
cu umbra lui, dătătoare de răcoare și de amintiri de iarbă.
Cu mii de cristale verzi copacul era
punctul zărit de pe Orion, sălbatică amăgire
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de răscolire și durere țâșnită din magma odată fierbinte a pietrei.
Copacul cu mii de cristale verzi își întoarce coroana spre rădăcină,
unind arcul prăbușirii în izvorul deschis
de formula magică rostită de mine,
căutând loc de aprins în alfabet foc de credință.
Copacul cu mii de cristale verzi,
mărgele și bănuți printre degete rupte,
sirop devenit acru, înconvoire de stejar,
zâmbet rupt de așchii, rețele de vorbe rupte ca firele
de pe care odată zburau păsările, căutând apa
ce striga de bucuria atingerii, de plăcerea de a înota în aer cu apă.
Copacul cu mii de cristale nu mai tresaltă în cristalele verzi.
Copacul cu mii de cristale nu mai adapă iarba din umbră.
Copacul cu mii de cristale-gânduri nu mai e decât o vale, cu un izvor
secat, unde vin uneori vulturii chemați de amintirea rotirii deasupra unui hoit.

Anotimp al trupului meu

Ce vis: dealul își sculpta statui din stâncile sale,
macii și crinii săreau în loc de ochi și scânteiau
în orbitele lor, licuricii înlocuiau gura,
eu treceam pasăre pe deasupra și pe dedesubtul
pământului cu pietre, căutam, de acolo de sus, să mă agăț
în perdeaua de nori, unde vedeam fețele verzui și palide
ale oamenilor, care au curs cândva prin văi, ca un lichid inutil,
și mă bucuram că râdeau având ciori în mâini
și pâini în jurul lor, împărțind altor jivine teama de a privi colții lor.

Nu înțelegeam de ce nimeni nu zboară odată
cu mine, din gând număram pași de a strânge, de ce singur mă rugam
să trec în alt vis, orbecăind prin noroiul și ceața neagră,
de acolo în alt vis, făcând mai mulți pași de apropiere,
până ce voi săruta roua de pe obrazul mamei,
apoi să mă trezesc, și să vă spun ce larg e jocul în ochiul dimineții,
în cel mai cald anotimp al trupului meu, da, găsindu-mă alături de tine,
înflorit în scurgerea nopții, noi, printre statuile dealului de cretă, în ploaie.
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Naty Ela Călinescu
Incandescent

Spre infinit și mai departe
Demiurgul călător poposește
La umbra unui Luceafăr,
Ce și-a pierdut strălucirea
În neantul de stele
Preafericite în necunoașterea
Adevărului universal suspendat
Între luciferic și paradisiac.

Monden

Deplâng ultimul kilogram al greutății ideale
pierdute prin nașterea
sentimentului suprem al muribundei existenţe.
Și caut dieta sufletelor rătăcite
între Infernul și Edenul în care ispita
hrănește un măr cu felii de iubire din care
Adam mușcă o Eva artificială
ce-și poartă șarpele pe buzele mondene.

Echilibru

Tu ești poezia mea recitată
de penița verde a naturii,
care frunzărește un manuscris legat
cu funda roșie a timpului
din inima Universului microscopic al unui Yin și Yang
ce pune punct calului de pământ
în încercarea lui de a galopa prin apă și foc
să poată atinge vântul în aripi de dor.
Și suferă destinul suspendat în zâmbetul unei Muze
menite să răstălmăcească vers cu vers
arborele existențial al liricului eu.

Nedatat

Clipele din minutul vieții Mele capătă
același chip al celui care ești Tu
de dincolo de Timp,
iar orele Tale dispar într-un Tot
al zilelor nedatate de ploile
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meteorice ale săptămânii din Mine
ce survolează lunar fiecare an suspendat între Eu și Tine.

Consonanțe

Răcoarea nopții îi fuma speranța unei invitații uitate
în mata strălucire a unor clipe lunatice în doi,
biodegradabile cu prima ocazie a unei ieșiri romantice
din rutina unei surprize atemporale a existenței.
Pe caldarâmul cuvintelor trecute zăceau
urmele uitate ale apelativului cu tine
născut din consonanțe sentimentale de noi,
unde eu și tu am calculat erori imposibile
ale conviețuirii ideale în posibilul zilei de azi,
din care o simplă invitație la restaurant
se sugrumase epidemic în mai bine nu
pentru acea râvnită libertate împreună.

Șoapte

M-am împrăștiat prea mult în timpul pierdut
și nu mai pot aduna rafale de vânt din mine -
pierdute în gânduri îmi sunt mormane de clipe
ce-adună poveri rând pe rând
din bucăți de aici și acolo, de cândva
în povești de hârtie
crescute în palma cuvântului
șușotind în acorduri trăsnite că:
Vreau să îl respir pe Dumnezeu
în fiecare gând de regăsire.

Logos

Șoptește-mi versurile tale
ca un imbold de a levita în afara trupului
melodia metafizică a sentimentului suprem
ce unește astralul cu teluricul empiric
al unui gând rătăcit
prin mărginirea omenescului.
Și transpune-mi privirea în atriul drept
cu sărutul viselor tale
să simt curcubeul dincolo de mormânt
strigându-ne numele
într-un singur cuvânt-oglindă al divinului:
„eribui”.
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DIALOGURI NOCTURNE
(cu amicul nocturn care apare când am insomnii)

Poezia vine din umbra unei alei părăsite
în care numai noaptea trece un tramvai luminat
vatmanul nu are vârstă și mișcă clopoțelul
invitând pe cei uitați să urce într-o direcție ne-
cunoscută
Poezia mea nu are somn nu obosește ca mine și 
aleargă aleargă
să-l prindă pe Dumnezeu ascuns în imagini
tu știai că anotimpurile dorm în tablouri și rămân 
tinere
iar întunericul fuge de culorile celor buni
și ascunde necazuri sau spaime care noaptea sunt la vedere
rareori vorbesc cu amicul nocturn care apare când am insomnii
și când îmi plâng de milă
suntem mulți așa că mine biete vieți de noapte
în noi nimic nu începe nimic nu se termină
este un dans cu flăcările din voi din mine
venim la întâlnire când lacrimile noastre plâng în neștire
și ne învârtim într-un carusel care cântă
atunci apare vocea lui Dumnezeu care ne luminează
dimineața viața voastră este odihnită
pe străzi florăresele vând flori parfumate
și strigă că iubirea este poezie cu miros de fericire
iar noi suntem știm noi cum suntem

NĂSCUȚI DIN ACEEAȘI COASTĂ
(omul vrea să fie gol și după naștere)

draga mea
suntem născuți din aceeași coastă
din aceleași defecte - uneori ascunse
ideea că suntem diferiți
este secretul din fiecare
supus dezbaterii publice

Nicolae Nistor
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pentru că omul vrea să fie gol
și după naștere
iar povestea lui este importantă
când ți-am spus că te iubesc
aveam degetele încrucișate
credeam că minciuna nu are păcate
nu știam că nevinovata minciună
aduce drame care nu pot fi îmbrăcate
orice rostire care disecă adevărul
este un sărut cu pungile pe cap
în care lamele de ras
nu lasă timpul să respire
draga mea
suntem născuți din aceeași coastă
pentru că numai femeia poate să nască
și să povestească despre iubire

FERICIRE ÎN VALURI
(este ca apusul care se retrage când vrea)

când se deschide o scoică
soarele se bucură
pentru viața care este la fel
chiar dacă nu are perle
dar este ca apusul
care se retrage când vrea
nopțile în care aud sunete în mare
când iubirile nu mai au hotare
număr firele de nisip nemuritoare 
pentru că aici nu există timp
doar iubire în valuri de fericire
când se deschide o scoică
pierd speranța dincolo de zenit
încă o ploaie din care m-am trezit

CALUL TROIAN
(un cal invizibil care aleargă în istorie pentru salvarea iubirii)

poezia este o fortăreață
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Homer știa asta
iubirea trebuia furată
atunci a vorbit de calul troian
care a atacat poezia
părea o metaforă ascunsă de timp
cine lasă urme în istorie
și cine folosește calul în războaie
pentru ce ne batem noi
în afară de hrană
Homer avea dreptate când spunea
că cineva s-a strecurat în poezie
pe un cal invizibil
care aleargă în istorie pentru salvarea iubirii

TALPA EVEI
(numai talpa Evei lasă urme pe nisip)

nimeni nu mi-a spus că talpa Evei
este identică cu a tuturor femeilor
că formele trupului sunt la fel
pentru fiecare admirație
chiar dacă ochii lui Dumnezeu
sunt curcubeu de culori
asemenea bijuteriilor marine
femeia ne trăiește pentru că nicio ploaie
nu dizolvă lacrimile facerii
nimeni nu știe unde pleacă femeia din vis
decât când o simți până la deznădejde
pentru că nu există atingere mai sfântă
decât îmbobocirea trupului
și parfumul inventat de ea din spuma mării
din vietățile care o doresc atât de mult
că trebuie să te legi de catarg
nimeni nu știe de ce femeia este altfel
și cum ea deține cheia vieții
în complicitate cu EL
care știe că bărbatul vrea toate femeile
un vânător vanitos care vrea se conducă
ale cărui urme se pierd în nisip
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POVESTIRI DIN VIAȚA MEA
(eram proprietarul a tot ce zbura)

premiat sau nu tata nu putea
să aducă locomotiva la școală
oricum eram nepot de director de școală
nici la copiat nu mă pricepeam
eram anxios ca atingerea nevinovată
a unei colege
fugeam de milițian
ăsta era în clasa a patra
și se holba la mama disperat
când am mai crescut am devenit „infractor”
l-am bătut pe milițianul cu patru clase
am scăpat fără probleme
la serviciu nu primeam prime
are bani spuneau cârcotașii
apoi eu nu aveam culoarea agreată de șefi
nu eram nici lustragiu
am cerut un leu primă
și o diplomă scrisă de mână
așa am aflat că am directorul deștept
fiind stângaci eram legat la mână
ca fotbalistul cu piciorul sigilat
eram în UNESCO dacă eram liberi
proful de drept roman mă punea să-mi citesc lucrarea
scriam mizerabil cu dreapta
cu toate acestea nu am fost de stânga
eu eram evitat în luptele copilăriei
și țineam cu Dembrovschi
tata mă ține lângă el să nu creez războaie pierdute
știa el că omul deștept are necazuri
dacă nu are ochii lui albaștri
pe tine te-am făcut deștept zicea el
să fii prost e mai greu
lecturile mele se desfășurau în podul blocului
acolo era teritoriul meu 
unde vorbeam cu porumbeii mei voiajori
eram proprietarul a tot ce zbura
așa arătau și arată povestirile din viața mea
o lume în care speranța trăia
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Malul cel bun al Potopului

Nu mai ştiu care este
malul cel bun al potopului
locul unde poţi să pui tâmpla pe nisip
şi să plângi până cineva te strigă-n corabie
nu ştiu dacă e bine sau nu
să mă aşez pe malul Potopului şi
să mă aştept pe mine să vin
din începuturi de unde şi eu am fost
un fir de praf din pustia Potopului
un fir de praf din pulberea stelelor
un punct oarecare în nemărginirea lumilor
şi firul acela de praf plânge şi-l strigă pe Noe
şi te strigă pe tine
şi urmele genunchilor mei în nisipul Potopului
sunt urmele părinţilor mei
care mă strigă şi eu
nu îi aud încă
fiindcă vuietul valurilor îmi copleşeşte auzul
numai sufletul meu te pricepe
numai adâncul meu care
te-a cuprins la începuturi
când mă aflam atât de departe
de apa Potopului
şi-atât de aproape de Tine...

Cei mai norocoşi dintre noi

Cei mai norocoşi dintre noi
au fost trimişi la galere
au umplut burţile corăbiilor
ori au cărat piatră şi au făcut ziduri
toată generaţia mea
a zdrobit între degete seminţele cucutei
din revolte ne-am întors
storşi de vlagă şi prăbuşiţi

Nicolae Scheianu
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înrobiţi de patimi şi de neputinţe
Adeseori cădeam noaptea în genunchi
şi plângeam până când lacrimile noastre
umflau pâraiele
şi ele făceau şi mai mare dezastrul
Adesea, în mărăcini se aşeza
câte o pasăre grea şi urâtă
şi cântând căpăta glas omenesc
şi se uita la noi şi zicea în batjocură
de ce vă tot pierdeţi voi vremea cu viaţa
Dar abia atunci ştiam că noi suntem
norocoşii, aleşii
cei care am tras la galere
şi am trecut potopul cu puterea noastră
pe lacrimile noastre...

Scheiu

Pe Valea Potopului
mai trec şi acum
corăbii de cenuşă şi scrum
şi se scufundă toate deodată
în albia secată.

Nouă nu ne-au adus smirnă
nu ne-au adus tămâie şi nici
bucate alese
doar trudă şi mere de aur
în livezile dese.

Năluci, suferinţă şi nopţi
înşirate veac după veac
la marile vremilor porţi.

Sub stele mari, cât globul didactic
oglindită în apa şerpuitoare-a potopului
sub învelişul galactic
stă răbdătoare şi neîmplinită
vatra bătrână a Scheiului.
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Peisaj

În curtea bătrână
nechează un cal negru
pe cine cheamă ce vrea
nu stă în
puterea noastră omenească
să ştim
e ceaţă pe dealuri
în păduri -
nesfârşite nemaivăzute culori
plutesc în vânt
ne stau de veghe

În casa singură
un bătrân singur
tremură-n oglinzi
Ca mâine trece totul
şi din toate-ale tale
se-alege doar o pulbere trecătoare
şi-atunci vei afla
vei fi pretutindeni
şi nicăieri...

Poem de ţară

Ce vremuri bune
de tras pe roată
ce ţară seculară
şi milenară
ţara mea narcotică
ţara mea haotică
ţara mea patriotică
ţinut al elocinţei
unde cuvintele
călăresc faptele
şi culorile toate
se-amestecă
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într-un gri infinit
ţara mea bună de trăit
dar mai ales de murit
ţara mea cu poieni multe
cu mioare călătoare
transhumante epatante
şi -mai ales- vorbitoare
ţara mea folclorică
şi foarte metaforică
ce vremuri bune
de ghicit în tarot
ţara mea mă iubeşte-ntr-atât
că mă-nghite de tot

O poveste

„fiindcă sunt pe pământ
ființe omenești care trec fără trudă
dintr-o lume în alta pe nori.
umblă pe spinările lor și într-o clipită se ivesc
din întuneric în lumină
și de pe un munte pe altul
ei grijă nu au de ziua de mâine
iar viitorul e pentru ei doar o punte
peste un râu oarecare....”
Eu mă uitam nedumerit la acel semen al meu
parcă venit de niciunde
și o impietate-mi păreau scornelile sale.
Căci astfel de lucruri fabuloase
nu ar fi fost în stare să le săvârșească
nici măcar poetul burnar
când era viu
și ajungea totdeauna acasă
prin niște găuri de vierme
pe care le depista cu ușurință
în universul nostru îngust ca o scorbură
unde-și crește puii pasărea morții....
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Cheile-n iarbă
(Poeților Gheorghe Mihai Bârlea și Gheorghe Pârja)

Căutam cheile căzute în iarba groasă
Cândva, în iarba înaltă într-o toamnă frumoasă
Orășelul moldav tremura-n depărtare
Ca o insectă prinsă de un paing de picioare

Noi aveam fiecare de mers, în istoria noastră
Viața ne părea încă o promisiune frumoasă
Dar pierdusem cheile-n iarbă - și fără chei
Mașina lumii se-ncurcă singură-n roțile ei

Cine știe până unde am fi ajuns 
Și câtor întrebări le-am fi aflat răspuns
Dacă în grabă, pe lume, odată
Nu am fi pierdut cheile în iarba înaltă…

Casa cu cariatide

Toți iluștrii care-au trecut pe-aici
s-au dus
Și Hans, notarul, și Wilhelm, armurierul,
și Bartolomeu, episcopul
și Weber, și Schulz - care au făcut poștalioane
și calești pentru duci.
Toți cei care au mai slujit cu ceva împărăția
- mai mari sau mai mici - s-au dus.
Și Janos, cel care făcea hamuri, și Peter - vizitiul,
și Miklos, vânzătorul de lumânări
și Bertha, frumoasa orașului.
Au rămas doar bârnele unse și pietrele zidurilor
și - îndesate într-o firidă - înscrisuri de pe vremuri bolnave
cu șiruri de nume și datorii în monezile timpului
cioburi de oale odihnite-n unghere de sobe
ținând de décor
mirosul de casă veche trecută prin fumul asediilor
și, într-un colț, infinit răbdător



Vâlcea literară120

legănat de pânza neagră de cenușă și praf -
păianjenul ghebos, urmașul acelui soi de țesători de pânze lugubre
care se vor fi legănat deasupra judelui orașului
sau îi vor fi urmărit umbra lui Gombos
cel neînduplecat, cu haine bătute cu ținte,
făcute la Viana, mai marele străjerilor
care-I hâșâia pe români de la porți.

Fericit în Efes

Poate chiar am văzut Efesul și am uitat
Poate minunile lui răsăritene mi-or fi vrăjit ochii
Eu cel avid de orașe fabuloase, de ținuturi
Cu femei încinse de soare
Întinse precum șerpoaicele pe ruine lucioase
Poate am fost poate n-am fost
Pe unde unii au fost fericiți și au exultat
Cum rar se întâmplă
Iar alții au murit nefericiți și în chinuri
Am dus poverile și fastul vieților noastre pe umeri
și nu am cârtit
după cât de indolent știu că sunt
și după cât entuziasm mai am pentru lucruri futile
aș fi fost probabil rob în cetate
doar piele și os un biet om încovoiat de de sărăcie și spaime
nevrednic să ridice ochii la curtezanele palatelor
dacă nu voi fi fost eu călătorul din vis în Efes
cineva din mine a fost
pentru că de undeva de pe niște țărmuri
de undeva de pe întinderi înghițite de ceață
nedeslușite vaiere îmi înconvoaie sufletul
iar fastul și fericirea acelora
mă poartă prin nori deasupra cetăților
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Nuța Crăciun
sunt doar o umbră crescută din ea însăși

parcă toată viața e o repetiție
un fel de peron care dă ora exactă
parcă totul s-a mai întâmplat cândva
cu aceeași precizie a gerului
sau a depărtării

e devreme în camera mea de închiriat
sunt doar o sclavă fără pace
o umbră crescută din ea însăși
înălțimea ninsă a unei amintiri fugare
un bulgăre mare de zăpadă
dintr-o iarnă veșnică

între adevăr și minciună
trădarea ta e o veche cunoștință
o viață subterană și o singurătate
pe care le duc cu mine peste tot

pregătește-mă Doamne
pentru drumul din spatele nopții

azi noapte m-am întors la tine

știu că e mai bine să nu privesc înapoi
e vreme prea multă și o ceață deasă între anotimpuri
o pădure întreagă de străini cu valize în mână un adevărat
domino cu piese care nu se mai leagă

azi noapte m-am întors la tine ai fost pentru o clipă
aripa ruptă a visului meu
lumea a rămas în urmă în limbaje de neînțeles
în adevărul unei povești care nu se mai repetă
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totul s-a destrămat acum îngropat în propria umbră
viața e un metrou în care nu se deschid ușile
sirena care anunță intrarea în tura de noapte

am înțeles că singurul adevăr este amintirea
cu cerul ei ca o aducere aminte

insula mea albastră

știam că trișai când vorbeai
despre adevăr sau despre iubire
respiram cu nesaț aerul tău nepăsător
simțeam cum bătea miezul nopții în inima mea

fericirea e doar un prieten imaginar
știu că le datorez mult celor pe care nu-i pot iubi
dar tu erai mai frumos decât toate pozele tale
de la picior la inimă de la ceasul din turn
la ceasul din piept

îi povestesc toate astea femeii din alt anotimp
tânjesc după tinerețea ei
după nopțile care încă mai păstrează
urma acelui țipăt de plăcere

dar tot mai sper să se întâmple
cu adevărat ceva
pe insula mea albastră ca o floare de in

cuvintelor tale nu le mai cresc aripi

ce frumos era când te știam
aproape de mine ca o apă stătătoare
când împărțeam aceeași pernă și aceeași căldură
la marginea nopții
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acum cuvintelor tale nu le mai cresc aripi
mă devorează așa cum
devorezi o înghețată pe vreme de arșiță
distanța dintre noi este un leagăn
îmi plimbă prin aer goliciunea

trăiesc în trei dimensiuni
nici nu-ți închipui
cât aer e între mâinile mele goale

plâng pe ascuns ochii adevărului

mor oameni pe care nu-i cunosc
se închide ușa frigului peste ei

se împuținează timpul ca o pâine
din care rupem cu toții câte o bucată
în eventualitatea că lumea
nu se va stinge de tot
că va înflori din nou un zâmbet
pe fața muzicantului de la colțul străzii

tăcerea îmi intră în casă și trage zăvorul
continui să visez din spatele geamului închis
un vis în care plâng pe ascuns ochii adevărului

ajută-mă Doamne să pot da ceasul înapoi
cu o primăvară
să poată înflori din nou salcâmii viselor mele

alungă Doamne pasărea asta neagră
care cerșește la ușa zilei

tu

port înăuntru o stea adormită
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care nu a strălucit doar m-a ars
o inocență îmbătrânită pe o nouă naștere

încet încet ți-am învățat tăcerea
lumina ta s-a blocat acolo în interstiții
dragostea și-a luat rămas bun fără să plece
îmi pot scrie toată viața pe o coastă
cu un singur cuvânt
doar două litere
tu

fug din traficul neobosit al acestui oraș

să-ți ascult iar bătăile inimii prin pădure
o vară moartă pe urmele mele
umbra ei verde are umeri de ploaie
îmi cântă în memorie cuvintele acelea
de mii de ori spuse
de mii de ori ascultate

consider că merită să trăiesc
să repar o pereche de pantofi
în care m-am simțit femeie
să pot scrie încă o poezie într-o noapte
care aprinde licurici în oasele mele

tu și orașul meu
vechile mele răni
așteptările mele
demolate în neuitare și distanță

în labirintul întunecat al serii
mergem în tăcere eu și umbra ta
și cuvintele acelea
de mii de ori spuse
de mii de ori ascultate
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Oana Frențescu
Altceva

altceva s-a rostogolit cu zgomot
rotind tavanul și dizolvând pereții
nu mai ești
o hartă albă fără cuvinte
fără contur
fără umbre lungește spațiul de frig

liniștea din lucruri e smulsă de știrile tv
unele umflate pân’ la explozie

bucăți de realitate șlefuite asiduu
sunt azvârlite în lume

lângă mine se definește acolada goală
asfaltul tocit pentru echilibrul tocurilor cui
forma ta existentă din versurile albe
rămasă printre foile rupte
inutilul culcat în locurile frumoase
fără rost de a-mi legăna umbra

Mai sus de stele

mai sus de stele e un limbaj selectat pentru panică
o amețeală roz cade pe frunte
gândul se târăște docil după vocea ta
înăuntrul surâsului tău se nasc virgule
consoanele tac
vocalele schițează un portativ lipit de perete

întindem ziua cât e de lungă
capătul sacru spre răsărit
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cel cu mister în salteaua cu memorie
și fața de pernă
în ecuația mișcării răspândim emoții
cele de pe catalige se sinucid
cele din ochi le împărțim la doi
ochii frunzelor ne urmăresc
din veșnicii ascunse
traficul îl alungăm pe geam
străzile se împart în bucăți cu limite
prin verde se trece în frenezie fără pace

Ne pierdem

ne pierdem câte puțin
pe margini de gând sleit și pieptănat
ciobim din oră secunde în direcții diferite
spre un alt punct al timpului
obosiți de cuvintele ce vor să moară

mă sprijin de seara ce curge prin aer
înverzită de ploaie și de mirosul ud

haosul adună literele în memorie
într-o mișcare nomadă și într-un spectru roz

apar cuvintele pe care le uitasem
lunecând pe negrul de seară
e o reciclare înfrunzită cu îngeri de noapte
pe trena de vis

E o fugă

e o fugă neînrămată
într-o structură cu zgomot
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sărind din cercurile sacre,
adunând marginile mersului într-o linie dreaptă,
pentru a fi dorul rupt din aripa nemuririi,
pentru a fi târziul rămas
într-o întoarcere în sine
de unde tu n-ai plecat niciodată.

zeii lipiți de frunze alunecă odată cu verdele din ochi,
silabele sar din cuvinte
aducând foșnetul în brațele mele.
toate se deschid înaintea ta descoperind timpul fără mască
atât de aproape de frazele tulburate de punct.

E galben

e galben
e frig și e vânt
pământul fuge aplecat pe sub cer
credința strigă la capăt de drum
neantul ne înghite coroziv și rebel
nimicul izbucnește din oase

extazul toamnei fabrică simțuri uitate
plecările noastre adună armata de frunze
albastrul devine cerneală de scris topind
tensiunea din timpul prezent
până ce treptele dispar

rămân secundele unei frunze îndrăgostite de pom
și cioburi de lună reflexele noastre
acolo unde lumea nu are hotar

e o prăpastie în cuvintele goale
printre anomalii spânzurate
ca o arătare
și-n luna suită pe geam
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Savu Popa
***
Ea a ieşit din casă,
Şi-a şters tălpile goale
De preşul de la intrare,
Respiraţia ei, la atingere,
O pană albă.

A luat fiecare haină din maşina de spălat
La urmă, cerul şifonat,
L-a pus peste,
A ieşit afară,
L-a atârnat la locul lui

De la un capăt la altul
Cu două cârlige cam rupte.

***
Se face târziu,

Rugina pândește
La încheieturile
Vârstelor

***

Peretele, o piele îmbătrânită la atingere,
Mâna ştergând anumite
Detalii din vreun tablou,
Aerul, la cel mai mic zgomot
Se face cioburi,
Imaginile din toate pozele
Strânse până acum
Întorcându-se
În aparate
Ca oasele, şlefuite de lumina soarelui
reintrând În pământul lor,
Uimirea la gândul
Că acest cer nu e decât
Masca
Cerului adevărat,
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Răbdarea de a te întoarce
În urmă, să revezi umbrele
Pe care le-ai avut zilele trecute,
Să stai printre ele, atent,
selectând pe acelea
Pentru următoarele zile
Fără soare.

Poezia

Scrisă acum,
E flacăra unei brichete,
Strânsă în pumnul umed
Al fetiţei traversând
Piaţa unui oraş mare,
Spre celălalt capăt al lui,
Prin lapoviţă, întuneric înecăcios,
Cioburile aerului, în urma ei,
Ca petalele se aştern.

***
Mişcarea vânătorului
punând arma jos,
ochiul format,
mâna aspră,

Se îndreaptă spre prada căzută,
inima lui mică bate în inima de scrum
a celui doborât,
ochii lui răsfrânţi de ochii reci…

Deodată, pătrunde în culoarea lor metalică.

Nu se va mai întoarce,
Devine, la rândul lui, vânat.

Se va preda.
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Simion Felix Marțian
Sonet cu mesteceni

Mă fulgeră mestecenii cu-argint
Din trunchiul alb îndrăgostit de soare,
Cu toamna-n ramuri ca o sărbătoare,
Căci fiecare frunză-i un florint.

Tresar uimiți la cea mai mică boare
Din frunzele bătute-n hiacint,
Și-n tremurul ce pare doar alint
Se simte o plăcută-nfiorare.

Când sufletul mi-e uneori inert
Și nu simt Duhul slavei cum adie,
Mă smulge, Doamne, din acel deșert.

Și-nfiorat de sfânta-I melodie,
Eu să răspund cu un întreg concert,
Vibrând profund în bronz de veșnicie.

Sonet euharistic

Din miezul clipei dată-n putrezire
M-ai smuls cu funii albe de iertare
Și, țintuit cu binecuvântare,
M-ai răstignit pe brațe de iubire.

De-acolo văd cu ochi de cer și soare
Cum timpul, într-o vie afluire,
Se varsă-n marea fără... mărginire,
Oceanul veșniciei de splendoare.

Și dacă vremea încă mă mai leagă
Și, ticăind, pendule-mi scriu destinul,
Eu simt cum veșnicia se încheagă,

Căci curge-n mine ca un râu seninul
Prin inima care iubind se roagă,
Când eu ating și pâinea Ta și vinul.
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Sonet febril

Creuzetul minții fumegând se-ncinge
Ca o jertfă sacră în acest demers,
Când adună ziceri de turnat în vers,
Dând poemul care luminând convinge.

Ce e scris cu febră este de neșters
Și ce poartă patos nu se poate stinge;
Când erupe lava și-apoi se prelinge,
Vii reverberații cadențează-n mers.

De aceea, Doamne, umple-mă de Tine,
De iubire sfântă, care-i foc divin,
Ca să-mi fiarbă scrisul izvodind rubine.

Și-ncălzit de focul fâlfâind carmin
Peste versuri care înfloresc senine,
Să pot spune-n stihuri: scriu, iubesc, mă-nchin!

Sonet întomnat

Se sparge curcubeul în prigorii
Ce-și poartă evadarea peste gruie,
Când toamna calendarul și-l descuie,
Ducându-și sacii către poarta morii.

Se-aprinde viu lumina în gutuie
Și galben țipă ziua prin toți porii,
Miresmele, ca sunetul viorii,
Pe căi de suflet către ceruri suie.

Năvala roadei, ca o clocotire,
Ne umple ochi și palme și hambare
Venind într-o divină afluire.
Și-n toamna caldă ca o sărbătoare,
Pe-altar aprindem foc de mulțumire:
În toate-i, Doamne, marea-Ți îndurare!
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Sonet psaltic

Mă toarnă exaltarea peste munți,
Să pun în steiuri scânteieri de viață
Și peste hăuri prăbușite-n ceață
Să împletesc din sentimente punți.

Vibrând trăiesc a lumii dimineață,
Când strâng din rouă aurul grăunți
Pe umerii cuvintelor, cărunți,
Făcându-mi închinarea îndrăzneață.

Spre rugul din pustiu cu foc etern
Cu inima desculță calc cu teamă,
Dorind să nu îmi fie psalmul tern.

Nu am în vers ecouri de alamă,
Dar, Doamne, înainte-Ți mă prostern
Și cântul meu necontenit te cheamă!

Sonet serafic

Părea scenariu scris cu zbor candid
Pe coli de cer cu litere de soare,
Iar scena, o eternă sărbătoare,
Avea decor din sentiment torid.

Netimpul alb eterniza izvoare
Din dragostea curgând ca un fluid,
Țesând apoi, din curcubeu solid,
Aripi de zbor și flori nemuritoare.

Cu pumnii strânși m-am agățat de vis,
Strigând din răsputeri: Unde-i, Părinte,
Acest loc minunat, de nedescris?

Răspunsul a venit pe unde sfinte:
E pe pământ, iubirii circumscris,
Iar dragostea e-n voi. Și în cuvinte!
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Sonet stelar

Tu nu m-ai vrut rătăcitor prin spații,
Atom pierdut prin trene de comete,
Nici rază-n răsărituri violete
Sub pleoapele vreunei constelații.

Ci Tu, privind divinele-Ți planșete,
Mi-ai pus pecetea altei destinații,
Și-ai dat acelui boț de lut senzații,
Să simt vibrând și dragoste și sete.

Dar rostul meu, știu, Doamne, tot stelar e,
Căci drumul dragostei spre ceruri duce
Și-acolo voi fi stea strălucitoare.

Așa mi-ai spus când din umblări năuce
M-ai smuls, și-apoi cu brațe de iertare
M-ai strâns la piept de-acolo, de pe cruce!

Sonetul... sonetelor

Iubesc sonetul, căci iubesc să scriu
Și iau lumină coaptă din vitralii,
Sculptând în ea miresme cu detalii,
Dorind să-l simt pulsând, să simt că-i viu.

Din arderea cumplitelor travalii
Îl scot, atent la fiecare pliu,
Și vreau cu fir de lavă să-l transcriu,
Cum ard în asfințituri portocalii.

Cu el vreau, Doamne, Ție să mă-nchin,
Dar simt că totuși ceva îi lipsește,
De-aceea eu cu rugăminte vin:

Să torni acum, când versul se-mplinește,
Pe-acest sonet un strop de har divin
Și-apoi să îl primești, când clocotește!
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Valeriu Valegvi
Dintr-o ocheadă șoimul

Dintr-o ocheadă șoimul
cuprinse gâlceava
dintre locuitorii bestiarului acesta

altcum nu-i cu putință
și de-ar vrea ca nori streașină
să-i stea deasupra capului fulgerele
să-i lumineze traiectoria aleasă din instinct

când e gâlceava mai mare
își scutură aripile feciorelnic
de un fior cuprins ca la început de lume
cu sânge rece agonizează rar

când neodihna rupe baierele
vreunui nesăbuit cufundat în visare
își îndreaptă pieptul
în briza piscurilor destinse

un vântură-misionar pare
dând iama prin calendarele mayașe
țelul e să cuteze sporit
într-un continuu survol

De nu te-ai fi răsfirat

De nu te-ai fi răsfirat
printre pietrele vecine
cu gândul la ancorele
ruginite în port
de nu te-ar fi răpit
plânsetele din Țara lui Tainic Visul
te-aș fi strâns în brațe
mai ceva ca luna
care își duce veleatul
cu tot cu echinocțiile pe cap
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și ți-aș fi dat de suflet
suflarea-mi cu opinteli
înmiresmată de dor

atâtea nu ne-ar fi ajuns
de nu de nu

Doar nucul

De un crepuscul aminteai
aerul se-ncinsese
de zboruri repetate
pluteam
săgetați de gânduri
mă îndemnai
să provoc surpări
în liniștite reverii
doar respirația sălciilor
săgetate de păsări
o simțeam
asemenea ecoului
dinspre piscuri necucerite

câtu-i crepusculul de mare
doar nucul decidă

Într-un târziu

De o pară de o prună
să ai parte suflete
prigonit de revelațiile
lumii acestea de echinocțiile gemene
cu partea nevăzută a lunii

în lumina lor să te bălăcești
cum pruncul în apa maternă
și să mai sui o treaptă
de râvna lor să te molipsești
să cazi iar să te ridici
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în diminețile cu rouă subțire

din carnea lor să muști
cu o poftă soră cu visarea
și să nu-ți mai pese
că detașarea e amară
într-un târziu suflete

Dacă astrele se-nvoiesc

Ne vom înveseli
sub imbolduri inițiatice
ne vom întrista
cu strategii în poala ipotezelor

de unde nu te-aștepți
sare deziluzia șansa
de a reuși o ai la degetul mic
doar să faci un semn
și pecețile îți vor cădea la picioare

nebunii nu bat câmpii doar
e o traficare de șanse
firesc ar fi să deschizi
porțile raiului în fiecare dimineață
dacă astrele se-nvoiesc

Gândind la sărbătorile

Gândind la sărbătorile
spiritului prezent în toate
străbați o cale bătută
și răzbătută de cuvintele
cu noima în cătare.
și-apoi ce sunt renunțările
dacă nu începutul unui progres?
ducă-se cheful pe pustie
alaiul aparențelor continuă-și saga
biet ciob de sticlă
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pe altădată dorințele
care oricum te vor trăda

La umbra toamnei

La umbra toamnei
altfel îți miști mădularele
bătrâne
sedus de parfumuri aparente
bun și rău cu parcele clevetitoare
altfel procuri îndestulare trupului
ochilor tristeți nevinovate
chemi încă iluziile în ajutor
accepți voința valurilor de a se sparge

altfel e țărmul tău bătătorit
în exiluri ocazionale
să nu mai pierzi e rânduit
- dar ce folos- cineva din locul tău
salută cu aceeași reverență apusul
precedând un nou răsărit

animalele de pradă nu-și respectă festinul
că doar nimic nu pică din cer
și-apoi ce-ți pasă
lunatec senior
cum duci în spate armonii
asemenea fructelor de mare
îți pare abia acum că pruncul
nu-și simte părinții dar
cui să te plângi

astfel te căznești cu semnalele astrale
șoimănesc senior
gustul amar din gură face
să-ți scape câteva lacrimi

la bună revedere anticilor prieteni!
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Viorica Toaca Osipova
Interval

Navigând prin agitații,
La eșecuri m-adaptez
Fără false explicații
Închid ochii și visez.

Stelele-mi sunt potecă,
Calea timpul o măsoară,
Fișele din cartotecă,
Sunt din ziua anterioară.

Pas cu pas prin utopie,
Vremea țese firul sorții,
Un gând nou, o poezie

Buchii vechi pe fila cărții.

N-o să fie pagini goale,
Nici călătorii punctate,
Doar urcușuri verticale
În speranțe proiectate.

Poetul fără somn

Poete rătăcit în propriile vise,
Pătimaș iubind precum respiri,
Obosit tot bați la inimi închise,
Inventezi o dragoste din amintiri.

Simți mirosul mării stând în casă,
Navigând pe valuri de cuvinte,
Melodii cunoscute, zgomotoase,
De tinerețe îți aduc aminte.

Trăire inventată și absurdă,
Care a pus pe viitorul tău tabu
Muza ți-e sălbatică și surdă,
N-o cunoaște nimeni și nici tu.

Te supără tăcerea ce se îngroașă,



Vâlcea literară 139

Luând iar pixul de pe consolă,
Stăpânindu-ți firea cercetașă,
Amorezat nu-ți trebuie busolă.

Veșnic visător, dar nu ai somn
Romantic, misterios și cult
Peste plictiseala nopții torni rom,
Puțin trist iar nebun mai mult.

Un secret ascuns îți e surâsul,
Superstiții vechi nu te frământă,
Cel mai bun prieten ți-este versul
Prin el dragostea rămâne sfântă.

Iubirea-i otravă

În toiul nopții sub muzică de jaz,
Când fanteziile erup în extaz,
Se-mprăștie al dragostei parfum,
Răscolind imaginația ș-acum.

Lacrimile au urme fierbinți,
Vorbe nerostite-s doar rugăminți,
De la tremur ființa-i bolnavă,
Încep să cred că iubirea-i otravă.

Otravă dulce cu miros de mosc,
Buzele în sărut se înroșesc,
Vocea lipsită de sonoritate,
Devine geamăt sufocat în noapte.

Scoate sufletul din adăpost,
În zile cu restricții și de post,
Rotindu-l în enigmatica nălucire,
Transformă teama-n fericire.

Peste ascunzișul misterului etern
Florile petale moi tăcute cern,
Voalul acoperă viciul dezgolit,
Vina unui păcat nestăpânit.
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Când frații nu-și vorbesc

Viața-i pânză înrourată
De la vânturi se destramă,
Vine timpul când deodată,
N-ai nici tată, n-ai nici mamă.

Precum o barcă de hârtie
Ce pe râu plutește lin,
Viața nu-i doar bucurie,
Dar lângă frați ai un alin.

Ei te așteaptă să te vadă,
Din vorba lor culegi puterea,
Nu te vor lăsa în stradă,
Dacă ți-ai pierdut averea.

Dar se întâmplă uneori,
În ceartă, uitând măsura
S-arunce cuvinte ce dor,
Aprinzând în inimi ura.

Nu stau la aceeași masă
La răscruce se ocolesc
Nu-și calcă pragul casei,
Într-atâta se urăsc...

Uitând cum au copilărit
Și mâncau dintr-o bucată,
Se țineau de ștrengărit,
Colindând mahala toată.

Sângele venin strecoară,
Din ranchiună devin avani,
Viața-n avere o măsoară,
Dar sărăciți ei sunt orfani.

Părinții îi privesc cu jale,
Îngerii plâng mohorâți
Când la biserică țin calea,
Nici acolo nu-s uniți.

Zadarnic poartă la piept cruce,
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Degeaba sfinții prăznuiesc
Speranțele devin năuce,
Dacă frații nu-și vorbesc.

Speranța

Ne-a obosit nesiguranța
Și tot ce se numește vis,
Am sădit în gol speranța,
Prin minune ea s-a prins,

Vor veni vremuri bune,
Pentru țara mea cu flori,
Cântând doinele străbune,
Slăvind vechile valori.

Nu vom fi dezmembrați,
De dușmani de dinafară,
Noi o să trăim ca frați,
Ocrotind această Țară.

Probabil au uitat deja,
Ce sânge are românul
Patria vom proteja,
Poporul este stăpânul.

Onești și mărinimoși,
Înrudiți cu veselia,
Darnici și prietenoși,
Dușmănoși cu viclenia.

Nemaivăzut de iubitori
Cu părinții și copiii,
Fost-am prea răbdători
Cu teroarea și hoția.

Frați-Români de peste tot,
Ajunge atâta poticnire,
În noi inima-i clopot
Ea ne-ndeamnă la Unire.
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Bogdan Cioabă

(regizor)

Traducerea unui text de teatru

A scrie în general despre teatru ar fi 
o inițiativă atât de vastă încât nu ar ajunge 
o viață de om. Eu am să mă mărginesc la a 
scrie doar câteva considerații referitoare la 
traducerea unui text de teatru. Am ales acest 
subiect pentru că mi se pare de actualitate, 
reprezintă un punct de vedere al unui regizor 
cu o experiență importantă și, de cele mai 

multe ori, am observat că există o falie între literați și practicieni ai scenei cu privire 
la acest subiect.

La cursurile de teatru, profesorul, regizorul și minunatul om de teatru Valeriu 
Moisescu1 ne spunea că o traducere se învechește cam la 10 ani. Argumentele țineau 
de evoluția societății, de schimbarea gustului, a mentalității etc. Mai mult decât 
atât, domnul Moisescu ne spunea că ar fi bine dacă piesele de teatru ar fi re-traduse 
exact în momentul când montezi spectacolul pentru că, în funcție de concepția ta 
regizorală, poți face traducerea puțin direcționată, fără a schimba textul original, dar 
căutând în limba română anumite sinonime sau expresii care s-ar apropia mai mult 
de gândul punerii în scenă și astfel traducerea ar servi spectacolul în mod direct. 
Sincer să fiu, nu prea înțelegeam atunci. Cum adică, să se „învechească” o tălmăcire 
când au fost mari traducători care au opere exemplare?!!

În 1990, imediat după revoluție, Liviu Ciulei2 a fost numit director onorific al 
1 Valeriu Moisescu (1932-2016) ˗ renumit regizor, profesor și scenograf român, unul dintre 
creatorii școlii românești de regie teatru, premiul UNITER pentru întreaga activitate, 1998.
2 Liviu Ciulei (1923-2011) ˗ a fost, arhitect, actor, scenarist, scenograf, profesor și unul dintre 
marii regizori de teatru și de film din România, mentor a unei întregi pleiade de artiști de primă 
mână. Membru corespondent al Academiei Române, recompensat cu premiul de pentru cel mai 
bun regizor la Cannes, profesor de teatru la Columbia University, director al teatrelor Bulandra 
din București și Guthrie din Minneapolis.
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teatrului municipal Lucia Sturdza Bulandra, teatru din care fusese îndepărtat politic 
la finalul anilor 70 și încurajat să plece în străinătate. Acesta a revenit din America 
pentru a monta „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, cu o distribuție 
impresionantă - Victor Rebengiuc, Marcel Iureș, Răzvan Vasilescu, Oana Pellea, 
Manuela Ciucur, Ion Besoiu, Mariana Buruiană, Cornel Scripcaru etc. Dar lucrul 
care mi-a atras atenția cel mai mult a fost re-traducerea textului lui Shakespeare, 
semnată de către Nina Cassian! Așadar, pentru spectacolul respectiv, Liviu Ciulei 
a avut nevoie de re-tălmăcirea textului original. Iată că se verifica lecția predată de 
domnul Valeriu Moisescu!

Bineînțeles că discuția este mult mai amplă. Există oameni de litere care au 
realizat traduceri de excepție, ce cu greu ar mai putea fi modificate pentru că au intrat 
deja în memoria culturală colectivă. Aici aș include, ca exemple, Cântecul Bufonului 

din A douăsprezecea noapte de William Shakespeare, traducerea Mihnea Gheorghiu, 
Ubu Rege de Alfred Jarry, traducerea Romulus Vulpescu sau Romeo și Julieta de 
William Shakespeare în tălmăcirea lui Șt. O. Iosif. Dacă în cazul ultimului,vorbim 
despre o traducere în versuri ce cu greu ar mai putea fi egalată, fiind realizată de 
către un poet (deși au fost mai multe încercări în secolul XX), în cazul lui Romulus 
Vulpescu, reinterpretarea cuvintelor și expresiilor considerate vulgare scenic aduce 
piesei un plus de farmec, făcând-o mult mai atractivă. Referitor la traducerea lui 
Mihnea Gheorghiu, texul poeziei a fost pus pe note muzicale, cântecul a devenit 
șlagăr, lumea îl fredonează, a intrat deja în conștiința populară.

Acestea sunt exemple la care cu greu s-ar mai putea interveni, multe texte nu 
beneficiază de traduceri de excepție ceea ce, pentru un practician al scenei, ar putea 
constitui un avantaj. De ce spun asta? Deoarece, de multe ori, practicienii, pentru 
a sublinia cât mai bine ideea spectacolului, apelează la diverse subterfugii - elimnări 
ale anumitor scene, mutarea altora pe o altă poziție, suprimări ale anumitor replici, 
căutarea, prin traducere, a unor expresii cât mai aproape de scopul urmărit etc - 
lucru de neconceput în cazul textelor intrate definitiv în conștiința publicului, într-o 
anumită formă, de neclintit.

Or, tocmai despre aceste mici stratageme ne vorbea domnul profesor Valeriu 
Moisescu, despre modul în care, cu o anume abilitate, fără a schimba textul original, 
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se poate realiza o traducere oarecum dirijată, care să poată susține mai bine o anumită 
concepție regizorală, lucru cu care sunt absolut perfect de acord, pentru că astfel i se 
poate aduce operei respective o altă dimensiune, fără a se știrbi cu nimic din valoarea 
sa sau a autorului, ba chiar dimpotrivă!

În experiența mea de practician, am făcut nenumărate adaptări pentru teatru 
după opere importante, am reușit să montez câteva dramatizări proprii dar am 
realizat și trei traduceri de piese care au fost puse în scenă. Despre acestea din urmă 
aș vrea să vorbesc, pe scurt.

Nu mă consider traducător și nici nu provin din lumea literară. Tălmăcirile 
mele (Georges Feydeau - Deci, nu te mai plimba goală și Legat în lanțuri, Carlo 
Gozzi - Pasărea verde și Cine este acest Ionesco? de Richard Letendre) au fost realizate 
din necesitate, pentru că îmi doream să montez acele piese, iar traducerea lor a fost 
făcută cu gândul la spectacolul care avea să urmeze. De aceea, aveam deja distribuția 
în gând, știam cam care sunt limitele fiecărui actor în parte, în timpul lucrului la text 
mă gândeam inclusiv la modul în care va fi spusă acea replică și care ar fi forma ei cea 
mai potrivită pentru ca actorul să o poată rosti firesc, aducându-i și sensurile dorite. 
Nu m-a interesat aproape deloc fidelitatea față de textul literar original ci numai 
forma teatrală, practică.

Această abordare ar putea diminua calitatea, din punctul de vedere al literaturii 
dar câștigă în calitatea scenică. Marii dramaturgi ai lumii (Shakespeare, Moliere, 
Cehov, Caragiale etc.) au fost atât oameni de litere cât și oameni de teatru și de aceea 
au știut CUM să scrie pentru că ei cunoșteau foarte bine fenomenul teatral, din 
interior.

Până la urmă, traducerea unui text este aproape o nouă creație, mai ales atunci 
când avem de-a face cu versuri. Varianta fericită de traducător ar fi aceea a unor 
oameni de litere implicați în fenomenul teatral dar, până atunci, poate că ar fi bine 
dacă falia de care vorbeam la început, dintre literați și practicieni ai artelor scenice, 
s-ar diminua atât de mult încât ar tinde către zero.
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Gabriel Popescu

(actor)
Interviu cu directorul Teatrului Municipal 

„Ariel”, actorul Gabriel Popescu. realizat de Nicolae 
Nistor, redactor-șef la revista „Vâlcea literară”

1. O să încep cu întrebarea simplă: – Ce mai 
faceți Domnule Director?! Întrebarea are legătură 
cu teatrul pe care îl conduceți, cu actorii minunați 
de la Ariel, cu viața dumneavoastră personală, 
într-o perioadă grea pentru lumea în care trăim, 
perioada de pandemie în care viața noastră și a 
acestei lumi este schimbată, cum este schimbată 
și viața teatrului pe care-l conduceți! Am urmărit 
cu atenție activitatea teatrului, am participat la 
câteva spectacole, am urmărit activitatea și la nivel 
național și internațional a echipei teatrului „Ariel”, 
a colaboratorilor dumneavoastră! Aș spune că este 
impresionantă în condițiile în care ne aflăm!

Bună ziua,
Sunt onorat și bucuros pentru oportunitatea de a sta de vorbă cu dumneavoastră 

și de a apărea în acest număr al Revistei „Vâlcea literară”. Doresc să-mi exprim 
felicitările mele inițiatorilor și colaboratorilor revistei care în vremuri atât de tulburi 
cum sunt cele pe care le trăim se gândesc să se aplece asupra culturii și oamenilor care 
cu multă dăruire s-au pus în slujba ei.

Acum să revenim la întrebări.
Poate ar trebui să încep cu versul „Iaca, fac ce fac demult…”, adică tot teatru, 

tot spectacole, evenimente, proiecte prin care să continuăm întrucâtva tradiția teatrală 
a orașului nostru. Da, suntem într-o perioadă de adaptare la noile condiții în ceea 
ce priveste pandemia, aceasta care ne-a oprit din fluxul normal al activității noastre 
de zi cu zi, nu numai în teatru cât și în alte domenii de lucru care se intersectează cu 
noi, dar și cu acțiunile cotidiene pe care fiecare le desfășoară, după orele de program. 
Teatrul Municipal „Ariel” a încercat și a reușit ca în tot acest timp să nu-și vitregească 
spectatorii de întâlnirea cu actorii și cu personajele pe care ei le interpretează, astfel 
că am purces cu toată forța la a face ce știm mai bine - PRODUCȚII TEATRALE. 
Bucuria de a fi împreună cu EL, MĂRIA SA PUBLICUL nu a poate să ne-o ia 
un păcătos de virus. Așadar prin creativitate, inventivitate, imaginație, management 
adaptat situației defavorabile prin care a trecut și trece teatrul, am putut să oferim 
publicului o stagiune gratuită online, atunci când activitatea ne-a fost oprită, stagiunea 
cuprinzând spectacole din arhiva teatrului, premiere la televiziune, realizate de actori 
în perioada când ușile teatrului erau închise pentru spectatori. De asemenea pentru 



Vâlcea literară146

copii am realizat un program de Crăciun „Decembrie MAGIC - Povești pentru copii 
și nu numai”, tot în online, iar atunci când am prins o fereastră deschisă, în ceea ce 
privește restricțiile, am fost primii din țară care am ieșit cu producții outdoor, în 
spații neconvenționale, spectacole în premieră, pentru copii și maturi. Aici aș aminti 
„Muzicanți de poveste”, după „Muzicanții din Bremen” adaptare după Frații Grimm, 
regia Camelia Constantin, „Crai Nou”, după o idee de Mihaela Mihai, un spectacol 
document, omagiind femeia, și spectacolul în premieră națională „Valoroasa actriță 
fără teatru”, de Mircea M. Ionescu, regia Alin Holcă, un one-woman-show cu actrița 
Cătălina Sima. Menționăm aici că dramaturgul Mircea M. Ionescu a câștigat, în 2020, 
premiul Academiei Române pentru Dramaturgie. Iar înainte de debutul pandemiei, 
premiera națională „Maria din Mall” a jurnalistului Gheorghe Smeoreanu, acum și 
în postura de dramaturg (Teatrul Municipal „Ariel” a fost tot timpul o platformă 
și un spațiu în care s-a promovat dramaturgia locală). Aș putea continua prin a vă 
mărturisi bucuria realizării unui program pentru promovarea poeziei, mai exact a 
poeziilor scrise de elevi și recitate de actorii teatrului, acestea fiind concepute sub 
forma de videoclipuri sub titlul „OH, MY GOOD POETRY”, transmise online. 
Multe roade artistice a avut teatrul nostru, ce nu ar fi putut fi culese și savurate de 
public, fără implicarea actorilor minunați ai teatrului, care prin dăruirea și talentul 
lor au dat aură, emoție și suflet fiecărei întâlniri cu dumneavoastră, cei care ne priviți 
și sunteti priviți. 

2. Cititorii Revistei „Vâlcea Literară” vor să afle de la dumneavoastră: – Cum 
v-ați descurcat în aceast an, ce piese de teatru se vor juca la sfârșitul aceastui an, 
evident cu publicul sau online!

Anul 2021 a debutat cu recitalul EMINESCU 171 de ani de la nașterea 
poetului, cu ocazia ZILEI CULTURII NAȚIONALE, spectacol care s-a transmis 
în spațiul online și s-a proiectat pe clădirea SOCOM din CENTRUL CIVIC, la 
aceeași oră cu alte 17 orașe din România care și-au prezentat propriile producții pe 
cele mai reprezentative clădiri. Acest eveniment a fost inițiat și susținut de Ministerul 
Culturii. Premiera „Take, Ianke și Cadîr” de Victor Ioan Popa, regia Vlad Popescu, 
o comedie ce aduce sub lupa spectatorului conflictul dintre generații, a deschis seria 
spectacolelor cu public după sistarea din noiembrie- decembrie 2020 a întâlnirii cu 
iubitorii de teatru și de film. A urmat „Trei Cruci” de Isaiia Răcăciuni, regia Radu 
Botar, coregrafia Mălina Andrei, un spectacol metaforă care aduce în prim-plan tema 
creator-creație, uman versus spiritual, credința atacată de virusul poftelor. 2021 a 
continuat cu premiera pentru copii „Ha…Ha…Harababura Poveștilor” de Sînziana 
Popescu, un spectacol în care personajele din povești se revoltă la atitudinea ostilă 
a copiilor de a nu mai citi. Programul „LA STRADA” a animat Pacul Zăvoi în 
august și septembrie cu 36 de spectacole, reprezentații ce au adus voie bună copiilor, 
zâmbete pe chipurile părinților, fericire în ochii bunicilor. Toamna a început la Teatrul 
Municipal „Ariel” sub auspiciile dialogului, „DI A LOG” fiind o reprezentație în regia 
lui Radu Botar, coregrafia Mălina Andrei, act teatral ce face vorbire despre nevoia de 
a comunica și de a lăsa ca prin generozitatea MEA față de TINE, să se nască „A-ul” 
dintre DI și LOG. Din septembrie și până în momentul în care dialogăm acum, în 
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acest interviu, pe scena teatrului se joacă spectacole din repertoriu, reprezentații pe 
care cititorii dumneavoastră le pot accesa de pe site-ul Teatrului Municipal „Ariel”: 
www.arieltheatre.ro și pe pagina oficială de facebook a teatrului www.facebook.com/
teatrul.ariel. În luna noiembrie se va relua „Maria din Mall”, o adaptare modernă 
a vieții Sfintei Maria Egipteanca, în regia lui Laszlo Vadas, „Steaua fără nume” de 
Mihail Sebastian, regia Vlad Popescu. Iar în luna decembrie, „Luna Cadourilor”, 
Teatrul Municipal „Ariel” va dărui publicului spectacolul în premieră cu piesa „Trei 
Grații” de Vladimir Krasnogorov, regia Vlad Popescu, o comedie și nu vă spun nimic 
mai mult decât că cei care vor veni la această reprezentație vor admira trei doamne 
actrițe ale teatrului în recitaluri de mare virtuozitate. Aș dori să spun la sfârșitul 
răspunsului acestei întrebări că pentru Teatrul Municipal „Ariel”, 2021 a fost un an 
dificil, dar prin muncă și asumare, fără disperare, în momentele de criză când teatrul 
și-a diminuat involuntar activitatea, spectator, spectatorii având acces în sală doar 
50% sau 30% din capacitate, ca acum, echipa Teatrul Municipal „Ariel” ˗ actorii, 
secretarul literar, organizatori spectacole, colegii din departamentul tehnic de scenă: 
lumini, sunet, artiști plastici, regizor artistic, regizori tehnici, cabiniere, cei care se 
ocupă de buna desfășurare a proiecției filmului și cei care se ocupă de difuzarea 
filmelor (noi având în administrare și exploatare și cinematograful, spațiu pe care-l 
împărțim în spectacole de teatru și film), departamentul economic-financiar, într-un 
cuvânt toți, și-a unit eforturile pentru ca instituția să funcționeze la „foc continuu” 
ca să putem să livrăm un produs artistic de calitate, deoarece, pe lângă divertisment, 
TEATRUL este un vector de informare, comunicare și educație a viitoarei generații 
de copii și tineri, care în aceste momente dificile la nivel planetar, trebuie să poată să 
aibă un echilibru, iar teatru ca întotdeauna în decursul epocilor trecute a ținut trează 
conștiința Omului.

3. Domnule director, nu știu în ce măsură putem proiecta activitatea din 
anul următor, vorbesc de stagiunile de teatru, festivaluri, turnee, spectacole online, 
duplexuri cu alte teatre din țară sau din străinătate. Sunt sigur că există aceste 
proiecte. Vă rugăm să ne prezentați ce veți face în anul următor și ce proiecte aveți 
în anul care vine.

În 2018-2019 Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea a participat în 
festivaluri de prestigiu și aici amintesc doar prezența noastră în cadrul FITS Sibiu, cu 
spectacolul ce a avut chiar premiera acolo și anume „Dansul pinguinului imperial”, o 
farsă lectură teatrală de Iulian Margu, regia Vlad Popescu, o parabolă socială a unui 
eveniment ce s-a întâmplat chiar la noi în oraș. La BABEL FEST din Târgoviște am 
avut onoarea să participăm în deschiderea festivalului cu spectacolul „Colonelul și 
păsările” de Hristo Boicev, în regia lui Vlad Popescu. Teatrul nostru a efectuat și un 
turneu în Germania, jucând pentru românii din diaspora, iar în luna octombrie a 
acestui an am participat la Festivalul Internațional de Teatru FESTIS, organizat de 
Teatrul „I. L. Caragiale SATIRICUS” din Chișinău, Republica Moldova, asta ca să 
spicuim doar câteva evenimente de importanță națională și internațională în care am 
fost implicați.

Proiectele și festivalurile la care putem fi invitați sau pe care putem să le 
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organizăm necesită, exact cum spuneți, o proiecție care implică mai mulți factori 
ce țin de siguranța populației, de cadrul socio-politic, cât și de sursa financiară 
disponibilă. 

4. Cititorii revistei „Vâlcea Literară” vor să știe ce spectacole se vor desfășura de 
sărbători, dacă situtația pandemică permite: – Ce spectacole ați pregătit în preajma 
sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou?

Cu bucurie, ca întotdeauna, în luna decembrie Teatrul Municipal „Ariel” a 
fost și va fi și anul acesta lângă râmniceni, la Sărbătorile de Iarnă cu spectacole pentru 
toate vârstele.

5. Revista „Vâlcea literară” vă mulțumește pentru interviul acordat și vă dorește 
dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, La mulți ani! Vă rog să adresați un salut 
din partea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră, spectatorilor, cititorilor 
revistei, colaboratorilor, tuturor celor care iubesc teatrul și artele în general!

Colectivul Teatrului Municipal „Ariel” și managerul instituției vă așteaptă 
mereu să fim împreună, pentru că numai împreună putem depăși aceste momente 
delicate pentru omenire.
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IN MEMORIAM

Ion Soare

Conf. univ. dr. ION SOARE
ar fi împlinit 80 de ani

(26 octombrie 1941 -5 noiembrie 2020)

Pedagog, arhivist, cercetător științific, scriitor, 
mentor literar, publicist, editor şi redactor de reviste şi 
cărţi, coordonator de ediții (consilier editorial), animator 
și manager cultural, regretatul profesor Ion Soare, doctor 
în slavism, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi 
unul dintre cărturarii remarcabili ai județului Vâlcea, autorul primei Enciclopedii 
a județului Vâlcea - o lucrare monumentală, cetăţean de onoare al municipiului 
Râmnicu Vâlcea, născut în ziua de 26 octombrie 1941, în satul Bârsești, comuna 
Budești, județul Vâlcea, anul acesta ar fi împlinit 80 de ani, dacă anul trecut, imediat 
după aniversarea a 79 de ani, nu ar fi trecut la cele veșnice, în ziua de 5 noiembrie 
2020.

A rămas în mintea și în conștiința noastră pentru totdeauna, o figură 
prietenoasă, plină de bunăvoință și speranță - figura unui adevărat OM. Strângând 
fire de lumină din viață și cărți, ION SOARE a răspândit raze de lumină, scântei și 
bucurii în oameni, mai ales în Vâlcea, unde l-am cunoscut și apreciat.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Vâlcea, al cărui neobosit și tenace colaborator i-a fost în tot travaliul creator în ultimii 
50 de ani, precum și Societatea Tinerilor Creatori și Artiști Vâlcea, al cărui mentor 
literar și membru de onoare și-a pus amprenta pedagogică, științifică și creatoare în 
tot demersul ei cultural în ultimii 20 de ani, aduc un pios și sincer omagiu scriitorului 
Ion Soare, unul dintre scriitorii de mare profunzime ai românităţii a cărui posteritate 
intră tot mai mult în zodia Timpului care nu trece.

Mărturisirea profesorului Ion Soare ne întruchipează dragostea nețărmurită 



Vâlcea literară150

pentru Dumnezeu, Vâlcea și oamenii săi: „Sunt un îndrăgostit incurabil de acest 
ţinut originar al naşterii mele; îndeosebi de Râmnic - primul oraş pe care l-am 
cunoscut şi despre care am declarat în scris că este „cel mai frumos oraş din lume”, 
fără a şti că altcineva - trăitor departe de el - o spusese înaintea mea, cu mult timp 
în urmă. Şi aşa cum simţi dorinţa profundă şi arzătoare, să creezi şi să dăruieşti ceva 
frumos, trainic şi bun cuiva pe care îl iubeşti nespus, tot astfel şi eu am încercat să 
realizez câte ceva pentru „Vâlcea noastră, dulcea Vâlce”, cu al său Râmnic unicat. Mă 
număr printre acei tradiţionalişti „depăşiţi”, pentru care moştenirea lăsată nouă de 
Vâlcu/Vâlcea este o autentică gură de rai. Aş vrea să dau ocol Pământului, să-i admir 
şi să mă bucur de toate frumuseţile şi minunăţiile lui (la câteva, chiar am ajuns!), 
dar... numai atât, fiindcă aici, la obârşie, mă aşteaptă o casă bătrân(easc)ă şi o grădină 
fermecată, unde sălăşluiesc şi îmi apar frecvent în visele nocturne şi în cele diurne 
(„cu ochii deschişi”), duhurile şi chipurile părinţilor şi moşilor mei. Viţa şi pomii pe 
care i-am sădit acolo, sunt urmaşii celor vechi, care s-au scufundat treptat în pământ, 
ca să le ţină tovărăşie săditorilor lor de demult. Dacă sunt mulţumit cu adevărat 
de vreo înfăptuire proprie? Mărturisesc, fără ezitare, că da: în ciuda vicisitudinilor 
vieţii, am reuşit să salvez o bună parte din sufletul copilului şi al adolescentului de 
odinioară care (…) erau încrezători în oameni şi îşi făureau vise şi proiecte frumoase, 
modelatoare pentru realitate; de-a lungul deceniilor, mai ales în timpurile noastre 
pândite de dezbinare şi individualism, m-am străduit să-i împac şi să-i unesc pe cei 
din jurul meu, având convingerea că numai astfel putem construi împreună ceva 
util, frumos şi durabil; am reuşit nu o dată şi le mulţumesc, pentru aceasta, celor care 
m-au înţeles şi mi-au stat alături. Atunci când aceste convingeri mi se vor clătina, 
îmi voi ruga clipa să se oprească în loc, căci viaţa mi s-ar părea inutilă. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeul în care cred! („Profesiune de credinţă”, în vol. „O frunte luminată 
a Cetății: Ion Soare”, de Gheorghe Deaconu, Râmnicu Vâlcea, Editura Adrianso. 
Editură asociată Fântâna lui Manole, 2011).

Articol: M. Deaconu


