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O NOUĂ CARTE A POETULUI 

CONSTANTIN PREDA, CU PREFAȚĂ 

ȘI POSTFAȚĂ DE GHEORGHE 

SMEOREANU 
Editorial 

GHEORGHE SMEOREANU 
 

De la o vreme, marele poet 
Constantin Preda, scrie o epopee 
despre boală, despre frica morții, 
despre nădejdea în Dumnezeu. Este un 
Jurnal poetic singu- lar în istoria poeziei 
românești și, probabil, universale, în 
care poetul, grav bolnav, își notează 
toate stările, de la diagnostic la fazele 
tratamentului, de la deznădejde la 
speranță. O parte a acestui Jurnal este 
cu- prinsă între coperțile cărții 
”Biserica din picătura de mir”. Prefața 
și postfața sunt semnate de Gheorghe 
Smeoreanu. 

CONSTANTIN PREDA: UN 
REPORTAJ POETIC DESPRE VIAȚĂ ȘI 
MOARTE 

Când a aflat că are o tumoră, iar 
după operație a aflat că tumora este 
malignă și a început chimioterapia, 
poetul Constantin Preda și-a intensificat 
scrisul și l-a ridicat la cel mai înalt nivel 
estetic de până acum. 

Am spus, în urmă cu doi, trei ani, 
că acest poet este unul dintre cei mai 
mari ai întregii istorii a literaturii 
române, însă acum trebuie să adaug că 
nimeni înaintea sa nu a reușit să 
transfigureze în poezie absolut toate 
trăirile unei situații limită a vieții. 
Practic, tot ceea ce i se întâmplă 
omului în situația bolii este transformat 
în vers de o frumusețe perfectă. 

Există perfecțiune în artă? Se 
pare că da, ea apare atunci când 
pornești pe drumul fără întoarcere al 
sublimării tutu- ror clipelor, până la 
clipa finală. 

Dacă ar fi fost condamnat la 
ghilo- tină, Constantin Preda ar fi scris 
un poem în scurtul timp în care cuțitul 
îl străbate din vârful mașinii până la 
gât. 

Sunt convins că tratamentul își 
va face efectul, iar Constantin Preda va 
trăi mult timp de acum înainte, dar la 
fel de clar îmi este că acest om va scrie 
până în ultima secundă. Nu îmi aduc 
aminte ca vreun autor al lumii să fi 
încercat măcar ceva asemănător. 

 

Așa a apărut cartea ”Învierea”, 
dar mâna lui Preda va mai semna 
multe cărți. Pe Facebook, poetul spune: 

 
 

 
 



6 Vâlcea literară • Anul II, nr. 2 
(4) 

 

„singurul om pe care l-am mințit am fost mereu eu 
sunt un mare mincinos 
dar singurul om pe care l-am mințit am fost mereu 
eu așa cum ploaia minte 
același curcubeu 
sunt un mare mincinos 
nu-mi las lacrimile să mi se 
usuce le mint că sunt 
singura lor cruce 
doar pe mine mă mint 
cobor în inima mea, oarbă 
și simt cum un șarpe plăpând și 
duios culcă, în stânga și în dreapta, 
iarba doar pe mine mă mint 
când plâng și inima a smirnă-mi miroase 
eu cred că inima mea e o bisericuță 
cu bârne bătrâne și stresini de 
chiparoase doar pe mine mă mint 
când las pământul să mă 
îngroape îmi spun că de fapt 
e o nălucire de pleoape” 

 

Pun din nou întrebarea dacă 
există perfecțiune în artă. Până azi, 
răspunsul a fost negativ. Dar dacă arta 
de cea mai bună calitate este altoită cu 
viața din cele mai tragice clipe? În 
acest caz, vă rog să admiteți că 
valoarea se înalță până la cer. 

Vă rog să admiteți, repet, că 
perfec- țiunea există și ea a fost atinsă 
de poetul Constantin Preda printr-un 
curaj la fel de mare precum harul. 

Curajul de a scrie până când va 
muri despre cum murim toți. 

Un reportaj poetic unic în 
cultura 

lumii. 

CHIMIOTERAPIE (Postfață) 
Scriu acest articol din trei motive: 
1. Pentru a fi de folos medicilor 

oncologi, care îl vor putea recomanda 
spre lectură pacienților. 

2. Pentru a fi util pacienților care 
suferă de cancer și urmează o cură de 
chimioterapie. 

3. Pentru a omagia condiția 
umană a creatorului. 

Lucrurile stau în felul următor: 
Poetul Constantin Preda a mers 

la medic și a aflat că are o tumoră 
cerebrală. I s-a recomandat o operație 
pe creier. În urma operației, tumora a 
fost extrasă dar s-a dovedit, la biopsie, 
că are o natură malignă. În această 
perioadă, poetul Constantin Preda 
urmează un tratament specific – 
chimioterapia. 

Ce a făcut Constantin Preda 
aflând că se află în această situație ? A 
plâns, s-a lamentat, a căzut la pat 
zicându-și că viața este nedreaptă cu 
el? A cedat nervos și s-a gândit cum își 
împarte agoniseala? 

Nici vorbă de toate acestea. 
Constantin Preda s-a apucat să 

scrie cu și mai multă patimă, ridicând 
nivelul 
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literaturii sale atât de sus încât nici nu 
îți vine să crezi ochilor. 

Poet excepțional și înainte, după 
ce s-a îmbolnăvit grav, Constantin 
Preda a devenit unul dintre cei mai 
mari poeți români din toate timpurile. 

În această perioadă, omul acesta 
merge periodic la chimioterapie, își 
vede 

 
 

Dumnezeu 

cuminte de tratament, dar scrie cu o în- 
dârjire și cu un har uluitor. 

Cititorii acestei rubrici sunt mai 
mult preocupați de viața politică și mai 
puțin de poezie. Totuși, vă rog să citiți 
unul dintre poemele scrise de 
Constantin Preda chiar săptămâna 
trecută: 

 
X 

îți trebuie o mie de înfrângeri 
urmate de încă o mare 
umilință ca dumnezeu să-ți 
pătrundă adânc în ființă 
întreg cerul 
acolo în adânc să se 
jertfească pentru firul de 
țărână care ești pentru 
latura ta omenească 
îți trebuie o mie de 
umilințe urmate de încă o 
înfrângere pentru ca 
inima ta 
să înceteze să mai sângere 
am întâlnit sălbăticiuni atât de sfioase 
am întâlnit oameni mai răi decât niște 
jivine dar m-a apărat dumnezeu 
ascuns în fiecare icoană din mine 
îți trebuie atâtea și-atâtea 
înfrângeri 
toate strânse frumos ca-ntr-un buchet de 
flori pe care să-l poarte în brațe mireasa 
până la altarul bisericuței din 
nori îți trebuie o mie de 
înfrângeri urmate de încă o 
mare umilință ca dumnezeu să-
ți pătrundă adânc în ființă 

Prin ce se deosebesc oamenii 
între ei? Evident, prin multe aspecte, 
dar cred că aspectul cel mai important 
este demni- tatea, iar vârful de 
demnitate care poate fi atins este 
demnitatea în fața morții. 

Confruntat cu ceea ce se 
cheamă o boală nemiloasă, poetul își 
accelerează, 

își intensifică menirea, talentul, 
ridicând poezia ca o pavăză în fața 
dispariției. 

Am început prin a spune că un 
motiv al scrierii acestui articol este să 
folosească pacienților bolnavi de 
cancer. Desigur, nu toți acești pacienți 
sunt artiști, nu toți au har de la 
Dumnezeu să compună opere de 



8 Vâlcea literară • Anul II, nr. 2 
(4) 

 

artă. Da, dar fiecare dintre noi avem 
harul nostru, fiecare om ajuns într-o 
asemenea cumplită situație poate să 
dea ce are mai bun din el, să lucreze pe 
cât îl țin puterile, să nu cedeze nicio 
clipă în fața amenințării morții. 

Constantin Preda nu a cedat și 
sunt gata să jur că poezia îl va salva. 

Îl va salva faptul că a considerat 
mersul la chimioterapie ca pe ceva nor- 
mal, dar în același timp și-a reevaluat 
viața, a înțeles că ea are o limită și 
trebuie 

trăită la cel mai înalt nivel și în cel mai 
frumos sens. Această combinație între 
supunerea la realitate și revolta 
împotriva morții va face din Constantin 
Preda un supraviețuitor. 

Am dat ca titlu al acestui articol 
un singur cuvânt: chimioterapie. 

Sper să se indexeze în Google 
ală- turi de explicațiile științifice, 
medicale, iar când cineva va căuta să 
vadă ce este ”chimioterapie” să 
înțeleagă că poate fi și luptă, și poezie, 
și măreție. 

 
 
 
 
 
 
 

LIVIU IOAN STOICIU 
 
 

La sfârșitul rugăciunii 

Uitat în singurătate, îmbătat, între mărăcini, 
unde a căzut întâi Cuvântul, spune: 
taina sihăstriei se păstrează sub blestem. „Că eu 
sunt cel ce primește și cel ce se împarte”... 
Mușcă din al doilea deget al mâinii sale stângi până apare 
sângele – are gust bun, dar e prea mult 
os. I se face rău. Acum sufletul i s-a mutat, 
speriat: pentru a câta oară? Leșină, cade 
cortina de flăcări. Spectatorii din creierul lui 

aplaudă – din spatele heruvimilor, ridicându-se la 
sfârșitul rugăciunii, ei nu i-au mai văzut sufletul unde 
era 
înainte. Își revine din leșin. 

Sufletul îi rămâne și lui ascuns. E un joc? Își 
dă seama, în sfârșit, că sub el nu există pământ. Are 
trupul acoperit de ochi. A dat colțul? Șterge 
aburii de pe geam cu dosul mâinii – nu vede nimic. 
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Morți de foame 

Se întorc înmiresmați din pădurea de 
speriat copiii, însoțiți de o grămadă de gâște 
gălăgioase, odată ieșiți la margine de sat, morți de 
foame: nu aprindem focul? „Domn patron, o 

să înfulecăm totul!” Să aprindem focul sub marmita aia 
militară, abandonată de la război, 
îngropată pe jumătate: stați pe loc, prindeți prima 

gâscă. Drepți! Să vă văd: duhoare 
lângă duhoare, numărați de la stânga la dreapta 
și – nu vă gândiți nici la țânțari, nici 
la durerile de cap, nici la dizenterie, nici la apa murdară, 
priviți către Dumnezeu și 

gândiți-vă că pe măsură ce privim mai departe, în spațiu, 
privim, de fapt, înapoi în timp... 

 
O amintire cu Esenin 

Rău de mașină, tremurături, greață, amețeală, 
ăsta sunt eu: o stare generală proastă. 
Buza ruptă, cusută, cicatrizată urât, obsedantă, uitați-
vă, asta e ea: rea de gură, se ceartă, o suduie pe 
bucătăreasă, dar cu noi e drăguță 
– la un popas, la kilometrul 256 de la București, la prima 
mare zăpadă, pe 26 noiembrie 1999, după 
viscol. Unde am fost opriți de o entitate de hârtie, 
care ne-a acoperit parbrizul și am fost la un pas să 
scriem, împreună, o poezie. Cu 

încărcătura noastră de cheflii: urmărim, pe 
șoseaua înghețată, umbra unui trecător într-o 
sanie, o transcriem, până nu dispare. Hei, tu, poezie, unde 
fugi – tu, umbră, săniuță amărâtă, 
trasă de un cal costeliv și cu un vizitiu în zdrențe, 
care cântă. Ăsta-s eu, Serghei... O amintire 
a lui ne-a oprit aici. Azi, 
când suntem sarcastici și înfricoșați, 

ratați – rămâne de văzut ce ne-o mai rezerva viitorul... 
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Păcat 

Bate darabana, nu înțelege de ce a simțit nevoia să 
aprindă patru lumânări, la schit, trei pentru vii și una 
pentru cei plecați, din familie. Îi 
ascultă bâlbâiala preotului cu barbă, tânăr, și întoarce 
permanent capul spre ușă, privind mirat, 
ploua? Era soare torid când a intrat în biserică: 
„ploua cu primejdii”, ce căuta el în schit, în plin 
centrul Bucureștiului? Își asculta inima, ploua cu 
semințe ale uriașului tei bătrân de aici, bătea vântul, 
auzea: Păcat! Păcat! Păcat! 

Zeci de semințe cădeau pe tabla chiliilor și 
făceau zgomotul acela odihnitor, de ce vor fi 
căzând toate acuma? În cinstea sosirii frumoasei 

sale amante necunoscute, cu mască și 
glugă neagră pe cap, care îi dădea târcoale de o 
lună, poate, poate... Era 

curată nebunie: se închină, iese, îngrijorat, în 
curte, privește cerul, degeaba mai face o cruce, îl 
cheamă aceeași trompetă de cavalerie, stridentă, pe 
malul opus lui, acoperit de nouri, ce vrajă... 

 
În parc 

Nimic nou, legea harului e pusă sub obroc, 
iar legea cugetului merge pe burtă? 
Nouă e doar afta mea bucală, care îmi găurește limba în 
alt loc, după ce acum o lună m-a făcut să mă urc 
pe pereți – e plin de năduf, așezat pe o bancă, în 
Parcul Herăstrău, admirând câinii cum înoată în lac. 
Pe caniculă. Mai aproape de el. Păcat că nu 
știe să înoate, ar înconjura, din copilărie până azi 
tot lacul, până ce-ar auzi: halal de tine, mă, 
băiete! Ar înconjura tot lacul memoriei colective, mai exact. 
Are vedenii... Se smerește el cel 
dintâi și chiar lăcrimează. 

Mușcă dintr-o piersică, mestecă, apoi scuipă 
când vede viermele mișcând – când 
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este vierme, atunci va fi ger la iarnă, iarnă grea. 
Ce e cu legea harului? Conform legii 
cugetului, se apropie și-i sărută mâna doamnei de lângă 
el, moartă de o sută de ani. Pe o bancă, 
în cerdacul chiliei. 

 
Îi e mereu iarnă 

Suflă, înghețat, în mănuși cu o cruzime 
disprețuitoare. Ehe, ce de cărnuri rostogolite, de 
sudoare și de mușcături tandre am avut eu parte 
atunci: 
o oră să fi durat? După fiecare sărut... Își împinge 
cascheta pe ceafă: era vara, așternutul curat și 

când mă uit eu mai bine, nici țipenie, femeia 
dispăruse, poate că nici nu a existat, în schimb 
apăruseră huhurezii și corbii în copacul din fața ferestrei 
deschise, femeia era din închipuirea mea? Sau 
era venită de pe planeta 
Marte? Nu 

vorbi prostii, nene: îmi era tare dragă, la 44 de ani 
câți avea, ne întâlneam în coliba mea cu 
un pat de crengi și ne complăceam să lunecăm pe panta 
trândăviei, în urma ei lăsa o 
dâră de pulbere de praf de pușcă... Să fi luat foc 
toată această dâră? În noaptea în care a dispărut, 
ea avea cu sine lampa aprinsă, luată din cui, cu 
apărătoare contra vântului: de atunci mie-mi e mereu 

iarnă, viscol și îngheț... 
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IONUȚ CARAGEA 
 
 
 

Ionuț Caragea s-a născut pe 12 
aprilie 1975 la Constanța. Din 2012 
trăiește la Oradea. Este poet, prozator, 
critic, editor, autor de aforisme și pro- 
motor cultural. Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, cofondator al 
Asociației Scriitorilor de Limbă 
Română din Québec, membru al 
Societății Poeților Francezi, membru al 
Societății Poeților și Artiștilor din 
Franța etc. 

A fost premiat de trei ori la Paris 
de Societatea Poeților Francezi. 
Volumul 
„Mon amour abyssal” a fost distins cu 
premiul „François-Victor Hugo”, 
volumul 
„J’habite la maison aux fenêtres 
fermées” a obținut premiul 
„Mompezat”, iar volumul 
„Infecté par l’amour” a obținut o 
diplomă de onoare. Alte trei premii au 
fost acordate de Societatea Poeților și 
Artiștilor din Franța. Volumul „J'habite 
la maison aux 

Timpul 

Viclean este Timpul ce tace și face, 
Pe toți ne unește, pe toți ne 
desface, Noi suntem cu toții 
secundele sale Ieșite din inimi 
cuprinse de jale. 

Flămând este Timpul, cu noi se 
hrănește, El ia ce dorește, nicicând nu 
cerșește, 
E frate cu moartea, cu umbrele 
mute, Cu toate-amintirile noastre 
pierdute. 

fenêtres fermées” a obținut premiul al 
doi- lea la marele concurs „Henri 
Meillant” și premiul al treilea la marele 
concurs „Jenny Alpha et Noël-Henri 
Villard”, iar volumul 
„Infecté par l'amour” a obținut premiul 
al doilea la marele concurs „Jenny 
Alpha et Noël-Henri Villard”. 

În 2021, primește premiul 
„Genius” pentru poezie și aforisme din 
partea fundației Naji Naaman din 
Liban. Acest premiu a fost acordat doar 
de patru ori în intervalul 2002-2021. 

A publicat peste 50 de cărți. Este 
considerat de critica literară 
românească unul dintre liderii 
generației poetice do- uămiiste, unii 
critici considerându-l chiar liderul de 
necontestat al acestei generații. 
Totodată, este apreciat ca unul dintre 
cei mai atipici și originali scriitori de 
care dispune în prezent România. 

 
 

Dorit este Timpul de-o lume 
bolnavă, Urât este Timpul de-o 
lume trândavă, Hulit este Timpul de 
mulți ce așteaptă, Iubit este Timpul 
de mintea-nțeleaptă. 

Încet este Timpul când plângi de durere, 
Grăbit este Timpul când este plăcere, 
Turbat este Timpul când mușcă din tine, 
Frumos este Timpul, dar nu mai revine. 
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Eu la pătrat 

viața este zero, la puterea doi, 

și rămâne zero, nuli suntem și 

noi. 

viața-i primul număr, împărțit la 
doi, rămâne jumate, restul la gunoi. 

viața-i radicalul din divinitate 

și rămân doar sfinții fără de 

păcate. 

viața este sfera, cercul și pătratul, 
scotocind prin toate, aflăm 
rezultatul. 

 

viața e triunghiul, dreptele catete, 

și rămâne unghiul fără epitete. 

viața e obtuză, până-n infinit, 

și rămâne punctul, singur și uimit. 

viața-i printre puncte, o mulțime vidă, 

și rămâne moartea... singură, rigidă. 

viața este zero, zero absolut, 

la puterea doi, un necunoscut. 

viața e un calcul - simplu - cum sunt Eu, 

însă Eu² = Dumnezeu. 

 

Disconnect 

și dacă pică serverul mai sunt poet? 
și dacă pică brusc internetul în toată 
lumea cine va mai auzi de mine? 

mi-ar plăcea să se dea o lege 
prin care să se interzică poezia în locurile 
publice să te duci în locurile special amenajate 
cu un creion și o foaie de 
hârtie să scrii numai pentru 
tine 
ca și când poezia ta 
ar fi un inel de logodnă 
sau o promisiune de 
iubire 

mi-am rănit sufletul pe 
hârtie într-o baltă de 
cuvinte 
tu îi spui clișeu 
deșeu sau pur și simplu vorbărie 

în timp ce poezia este o trecere de 
pietoni între viață și moarte 

sau un mistreț fugărit de 
alice într-o pădure virgină 
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ceea ce scriu nu-i o simplă 
îndeletnicire ci o dedicație pentru 
Dumnezeu 
care uneori îți pune palma 
pe frunte, femeie 

chiar dacă viața înseamnă un 
spital în care oamenii te tratează 
cu pastile de sictir 
în timp ce moartea inventariază 

suflete 

dacă ar pica internetul 
aș merge cu picioarele goale prin 
țărână să simt trupul rece al 
înaintașilor mei 

sau m-aș tunde zero 
să nu-și dea nimeni 
seama cât de frumos 
ninge 

aș renunța la această 
vorbărie și ți-aș trage un șut 
acolo unde te doare cel mai 
tare să-ți arăt cât de mult te 
iubesc 

m-am născut pe Google 
toată lumea știe 
și tot caut, tot caut 
locul în care să mă 
spovedesc 

 

Festina lente 

 
năucitoare clipe, poeme indecente, 
aceasta este viața, un vis: festina 
lente, calvarul cu cocoașă, copita de 
argint, cu fiecare vorbă încerc să nu 
vă mint, 
cu fiecare scrâșnet un gând se 
domolește, în fiecare faptă o moarte 
mă păzește, aceasta este viața, un vis: 
memento mori, adu-mi mereu aminte, 
pleca-vor călătorii, la margine de cale 
doi oameni se iubesc, privindu-i cu 
tristețe și eu îmbătrânesc… 
nu-mi place vinul ăsta cu gust de 
scorțișoară, nu-mi place nici izbânda pe 
calea cea ușoară, aceasta este viața: de 
gustibus; nu-ți place? trăiește altă viață 
sub altă carapace! 
și crucea, ce e crucea, și ce poteci 
arată? poteca spre vecie și cea spre 
niciodată? 
și care dintre corpuri va arde-n 
crematoriu? și lumea, care lume trăiește-
n purgatoriu? aceasta este viața, un veni, 
vidi, vici, 
o scurtă nebunie cu dragoste și 
vicii, tu scrie, lasă joaca, poeme 
indecente, aceasta este viața, un 
vis: festina lente! 
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Ceva din mine caută ceva 

Ceva din mine caută singurătatea, ceva caută 
oamenii. Bine că am ce alege. 
Ceva din mine caută lumina, ceva caută întunericul. 
Bine că pot arde, bine că mă pot stinge. 
Ceva din mine caută liniștea, ceva caută 
larma. Bine că există cuvântul. 
Ceva din mine caută moartea, ceva caută 
nemurirea. Bine că există cerul. 
Ceva din mine caută ceva din 
tine. Bine că există iubirea. 
Ceva din mine caută adevărul, ceva caută minciuna. 
Bine că există cugetul. 
Ceva din mine caută totul, ceva caută 
nimicul. Bine că există ceva care caută ceva. 
Ceva din mine caută suferința, ceva caută alinarea. 
Bine că există lacrima. 
Ceva din mine caută fericirea. 
Bine că există speranța. 
Ceva din mine caută agonia, ceva caută extazul. 
Bine că mai pot să respir. 
Ceva din mine îl caută pe Dumnezeu, 
ceva îl caută pe diavol. 
Bine că am în cine să cred și de cine să mă 
lovesc. Ceva din mine caută uitarea, ceva caută 
amintirea. Bine că mai există visele. 
Ceva din mine caută o secundă, ceva caută un 
minut, Ceva caută o oră, ceva caută o zi, ceva caută 
o lună, Ceva caută un an, ceva caută o viață, 
Ceva caută mereu ceva. 

 
Coloana infinită 

acceptă-mi mângâierea, renunță la-
ntrebarea ce te frământă-ntruna: noi ne 
vom potrivi? acordă-mi doar o șansă și vei 
simți schimbarea: o nouă aventură în 
fiecare zi. 

nu vreau să-ți fie teamă, nu vreau să mai fii 
tristă, mai este loc de-un zâmbet, durerea a 
trecut, privește înainte, speranță mai există, 
pot spune că idila abia a început. 
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promit, ne vom atinge și vom clădi 
iubirea, coloană infinită cu palmele pe 
cer, 
și vom culege stele, să le simțim 
zvâcnirea când inimile noastre nu vor 
avea reper. 

și sper c-o să petrecem de-a pururi 
fericirea, din șoapte și săruturi mereu ea 
va-nflori, 
și-o să te mirui tandru și-agale cu 
privirea, scăldată-n curcubeie și lacrimi 
albăstrii. 

Iubire cu erată 

de mi-ar fi dat să cer, aș mai trăi o 
viață, aceeași, dar văzută cu ochii de 
acum. 
de ce? m-ați întreba… v-aș spune, clar, în 
față: aș vrea să-mi scriu finalul la ultimul 
volum. 

finalul? ce vă miră, e unicul cuvânt 
și prima mea durere cu lacrimi pe obraz, 
e mama mea de-a pururi și tatăl meu cel 
sfânt, e dulcea fericire și cel mai greu 
necaz. 

de mi-ar fi dat să cer, dar cine poate 
cere ceva ce nu-i al lui și nu a fost 
vreodată? pe veci mă resemnez în 
neguri de tăcere, volumul meu s-a 
scris: iubire cu erată. 

Arta este Dumnezeu 
 

când un pictor vede o culoare 
cum se scurge dintr-un 
curcubeu, pe-a sa pânză tot ce 
îi apare 
e pictat de bunul Dumnezeu. 

când spre tristul muzicant 
adie note ce-l transformă în 
Orfeu, pe a sa sublimă 
melodie 
o compune bunul Dumnezeu. 

când un sculptor scoate cu 
migală dintr-o stâncă tainicul 
trofeu, 

pe a sa iubire ideală 
o sculptează bunul Dumnezeu. 
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când poetul scrie-o 
poezie într-un dor 
de maxim apogeu, 
tot ce se așterne pe 
hârtie 
este scris de bunul Dumnezeu. 

Contabil 

tu, suflet 
întețind focul 
mistuitor tu, 
inimă 
trandafir de 
cenușă 
scuturându-
și petalele 

tu, lacrimă 

căutându-și iubirea pierdută 
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prin albiile secate 
ale pielii 

tu, speranță îndoliată 
rugându-te lângă 
ziduri de carne cu 
ferestre 
de gheață 

tu, sânge 
tren cu scrisori 
neajunse la cer 
tu, vis în galop 
pe câmpia 
uitării 

tu, privire 
înfometată 
mușcând din 
pâinea mucegăită 
a Lunii 

tu, aripă de lumină 
tu, aripă de-
ntuneric tu, zbor 
îngenuncheat în 
rugăciune 

tu, lumânare 
în ultimul 
dans cu 
nostalgia 

și eu, 
același contabil 
ocupat cu dubla 
înregistrare 
a sentimentelor 

 
Lockdown 

frigul s-a întors 
în ropotele de 
aplauze ale ploii 

frunzele n-au timp 
să-și mai spună 
părerea despre 
toamnă 
și cad 

strada se îmbolnăvește 
de lipsa pașilor 

o mașină trece ca un 
frison pe spinarea de-
asfalt 

un chiștoc de țigară 

se stinge ca un bătrân în spital 

o mască, pe jumătate 
înecată în baltă 
îmi smulge un zâmbet amar 

trag perdeaua 
mă așez pe canapea 
și mă vaccinez cu poeme 

Înviere 

omul plecase la drum, 
dar revenise acasă, 
focul se-ntoarse din fum, 
pâinea se-ntoarse pe 
masă. 

ploaia se-ntoarse în 
nori, valul se-ntoarse 
în mare, omule, tu dacă 
mori, 
te vei întoarce-n visare. 

vorba se-ntoarse în 
gând, raza se-ntoarse în 
soare, dorul se-ntoarse 
plângând, umbra culese 
o floare. 

omul se-ntoarse-n 
pământ, rogu-te, ține-mă 
minte, morțile nu m-au 
înfrânt, viii se-ntorc din 
morminte. 

mărul se-ntoarse în 
pom, șarpele într-o 
genune, viața se-
ntoarse în om, 
dumnezeiască minune. 
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Nei Darie – un autor nou, „de talent” 
IOAN ȘT. LAZĂR 

 
 
 

 
Nei Darie – un autor nou ce va 

trebui să fie adoptat în conștiința 
literară a vâlcenilor (și nu numai). I s-a 
tipărit primul volum – volum postum! 
– la nu- mai trei luni de la neașteptatul 
deces (5 decembrie 2021), iar 
reflecțiile noastre de aici sunt 
stimulate de conținutul acestui volum, 
intitulat cu nobilă modestie Jocuri din 
acvariul familial (Băile Olănești, 
Editura „Mircea cel Bătrân”, 2022), 
după titlul ciclului de versuri cu care se 
deschi- de (celelalte secțiuni 
cuprinzând Mărturii despre ... și 
Ilustrații foto). 

Făcea parte din tânăra 
generație ce se afirma în viața literară 
vâlceană la sfârșitul deceniului al 
șaselea și începutul celui următor, 
exponențială pentru ea fi- ind poeții 
Felix Sima, la Râmnicu-Vâlcea, și 
Dumitru Velea, la Drăgășani. Nei Darie 
(născut la 19 iunie 1953), abia ieșea 
din adolescență și, dintre toți tinerii ce 
apăreau alături de Felix Sima (născut la 
6 iunie 1949), era cel mai frecvent, 
încât cred că formau un adevărat 
tandem, fiind toto- dată deosebiți: Felix 
Sima, deja afirmat, părea mai dezinvolt 
și mai vocal, în timp ce Nei Darie era 
mai reținut, mai tăcut, nu se manifesta 
literar în public. (Fie-mi îngăduit ca, în 
continuare, să-i numesc pe numele mic, 
ca amintire a empatiei în care trăiam 
împreună în acei ani și ca intenție de a 
câștiga empatia publicului cititor...) 

Amândoi, la vârsta aceea, erau, în 
mod firesc, stăpâniți de un sentiment 
ludic (pe care nu și l-au pierdut 
nicicând), dar 

 
„jocul poetic” al lui Felix era, în 
aparență, facil, o „joacă”, în timp ce 
acela al lui Nei era unul a-vocal, adâncit 
în sine, scrijelit pe suflet. Amândoi, pe 
când ieșeau din copilărie și adolescență 
în viața largă a ma- turilor, iar această 
viață îi sorbea, cu voia sau, mai ales, 
fără voia lor, ar fi vrut să-și 
prelungească habitatul de până atunci, 
al libertății, lipsei de griji și al jocului – 
jocul ca „joacă”, în copilărie, „jocul cu 
reguli”, în vremea școlii –, ceea ce nu se 
mai putea cu firescul de altădată, ei 
înșiși deveniți altfel și alții și alte 
cerințe impunându-li-se, în pofida 
dorinței lor intime. Nei, mai ales, era 
înciudat de trecerea timpului, de intra- 
rea în altă vârstă, de neputința 
(obiectivă) de a se mai întoarce în 
copilărie, de a-i mai revedea aievea 
universul, de a și-o ține cu sine, la sine, 
de faptul că, în locul ei, se inculca 
amintirea ei și, deopotrivă, 
(impostor(!)), cuvântul. („Cuvântul este 
o monstruozitate, el și numai el mi-a 
întinat ochiul copilăriei, mi-a adus pasul 
aici unde nu mai există nici măcar un 
început. Îmi rămâne singurătatea și 
scârba, de neînvins, de a fi – se 
destăinuia Nei, cioranian, în scripte 
ascunse. Mă regăsesc la fel de laș, ca 
ceilalți, pierdut în mocirla uzurii și an- 
goasat de imposibila întoarcere în 
copilărie” – p. 38). Copilăria va fi 
însemnat, pentru el, ca și pentru 
oricare dintre noi, puritate și libertate, 
trăirea într-un propriu para- dis, 
acestea devenind, dacă putem spune 
așa, un adevărat principiu al existenței, 
ce merita a fi perpetuat, pe când 
realitatea 
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din jur îi era de acum opacă. Iar Nei 
mai era înciudat și de faptul că 
bătrânii, între care se va fi jucat 
nestingherit cândva, de acum 
întomnau („Bătrânii-ascultă, focul arde, 
/ sufletul din ei e toamnă ...” – p. 13), 
înciudat de faptul că satul însuși (cel al 
Boișoarei loviștene în care a copilărit), 
cu oameni liberi și de omenie, înțelepți 
în simplitatea lor, se transforma încet, 
pito- rescul de altădată se modifica, 
oamenii nu se mai conduceau singuri, ci 
erau conduși, dependenți (de C.A.P.). 
Nei se tulbura adânc, nu înțelegea și nu 
voia să înțeleagă. Era la vârsta marilor 
întrebări existențiale, ale căror 
răspunsuri – firești, evidente, raționale, 
legice – nu-i ofereau soluțiile dorite. 

Și prietenul său Felix își va fi pus 
aceleași întrebări, va fi primit aceleași 
răspunsuri, va fi dorit și el alte soluții, 
care să convină tumultului sufletesc al 
vârstei. El va fi găsit o soluție (unică?): 
să continue jocul, de data aceasta, cu 
cuvintele, cele care se interpuneau 
între el și realitatea dorită, proiectată 
de-acum în imaginar; cu o fantezie 
lirică de o prospețime frapantă, va 
configura personaje și realități ficți- 
onale, cuprinse în haina muzicală a 
unei prozodii impecabile, tinzând a se 
configu- ra în cântec, în cântări – ceea 
ce va face, cu mare talent și aplomb, 
neuitatul folkist Laurențiu Mărgineanu. 
(Cât de plăcut ră- sunau, în anii '70, 
cântecele lui Laurențiu Mărgineanu pe 
versurile lui Felix Sima, 
„frumosul prinț” al poeziei vâlcene de 
atunci și pe totdeauna! ...) 

Nei s-a antrenat și el în acest 
ambi- ent vâlcean al vârstei tinere, 
asumându-și, volens-nolens, realitatea 
vieții din jur așa cum era ea, dar 
impunându-și să o trăias- că după cum 
simțea și dorea el (ca și Felix și ceilalți 
din generație); preferând, „la 
suprafață”, soluția cântării („Aș vrea să-
mi împăiez trecutul / Să-l altoiesc cu 
mâini de 

ceară / Să-mi pară că-i firesc tăcutul / 
Că eu nu ei mă condamnară / Să-mi 
împăiez și amintirea / Acelui gând de 
nemurire / Să mi-o notez cu despărțirea 
/ De ora dulce de citire / E ziua cea mai 
încărcată / Sunt de făcut parcă prea 
multe / O să mă-ntorc la poarta-naltă / 
Unde bătrânii stau s-asculte 
/ ... / Ne împăcăm oricum pieirea / Sau 
gândul bun de dimineață / Căci de ne-
am împăiat simțirea / Numai cântarea 
ne dez- gheață” – p. 13). Dar odată cu ea, 
își asuma și... cuvintele, disimularea din 
ele și din scriitură, la care își punea 
mereu un scep- tic bemol („Singura 
nelămurire e relativ la imbecila putere 
pe care o am de a scrie, frumos 
câteodată, cu ferma convingere că 
nimeni n-ar putea accepta rândurile 
mele. Cred, totuși, că e un mod de a-mi 
disimula lașitatea și superficialitatea, 
sau poate un gând rămas curat din 
toamna copilăriei.” – p. 38) 

Acest „gând rămas curat din 
toam- na copilăriei”, la care Felix punea 
mereu un diez, dar Nei bemolul său, îi 
va fi legat cu un fir de argint mai tare 
decât orice lanț și îi va face să-și 
izvodească un personaj lite- rar comun, 
numit „un domn suav”, în care se 
proiectau cu ființa lor din adânc, trăind 
ca și evanescent printre oameni, 
proiect configurat de Felix în poezie 
(Un domn suav) și de Nei în proză 
(romanul Domnul Suav, rămas în 
manuscris). Felix continua și în 
serviciul militar să-și păstreze în ver- 
suri condiția de „domn suav”, Nei, după 
un început împreună cu Felix, în 
tandem, va scrie în toată viața la 
romanul său, citit parțial și apreciat de 
către experimentatul scriitor Ilie 
Purcaru, care știa să perceapă filonul 
de aur al unui talent. Oferindu-i lui Nei 
cartea sa Țara Loviștei, scria olograf în 
dedicație „cu rara plăcere de a putea 
oferi ceva unui scriitor de talent și unui 
admi- rabil om și prieten”, în respectiva 
carte integrându-l între „scriitori ai 
Loviștei, cu 
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rădăcinile înfipte în zăcământul 
folcloric, valorificându-i filoanele, 
valorificându-i și tehnica, valorificând, 
mai ales, dimensiunea fantastică, 
fabuloasă a acestui folclor, cu efecte 
adesea surprinzătoare în planul artei 
...” (pag. 206, în ediția 1980). Și pentru 
a-și justifica afirmațiile, Ilie Purcaru 
chiar in- serează (la pag. 207-208) un 
fragment din romanul Domnul Suav, „o 
pagină creată pe schema și tehnica 
basmului, inclusiv cu ecouri din zonele 
apocrife de care vorbeam (ale 
zăcământului folcloric – n.n., I. St. L.) și, 
desigur, și cu influențe din Urmuz, dar 
cu o altfel de culoare temperamentală și 
le- xică”. Astfel, în câteva alte cuvinte, 
putem spune și noi că Nei Darie, pe 
atunci stu- dent, își purta eroul prin 
universul satului loviștean (și nu 
numai), înregistrând, nu o dată perplex, 
„pierderile” și „adaosurile”, într-o 
scriitură proprie, mixtură de reflexe 
folclorice și culte, situată adesea pe 
mu- chea sensibilă dintre realitate și 
fantasticul sugestiv, cu tâlc. 

Nu altfel au făcut cei doi 
prieteni 

purtându-se, cu un bilet CFR în circuit, 
prin țară, timp de o lună, intrigați de 
convenționalismul vieții curente din 
urbea natală – limbajul oficial „de 
lemn”, stereotipia faptelor, carapacea 
în care se închideau oamenii în public, 
duplicitatea existenței pe două planuri 
(exterior și inte- rior) – și dornici de a 
vedea dacă și în alte locuri era la fel, 
căutând aerul proaspăt în care viața ar 
pulsa liber, normal-omenește. Nu avem 
deocamdată mărturii scrise despre ce 
au aflat ei atunci, putem doar să 
presupunem din faptul că fiecare din 
ei, volens-nolens, a trebuit să se 
încadreze structurilor existenței în 
realitatea vremii, zvâcnind din când în 
când către altceva ce putea da 
impresia de a fi în (iluzorie) libertate 
(precum serviciul lui Felix pe șantierul 
hidrocentralei de pe Lotru, apoi 
servicii în domeniul culturii), sau 

adâncindu-și în intimitate nostalgia și 
melancolia, străduindu-se, totuși, 
precum Nei, să iasă din orizontul local 
în viața de studenție, soldată cu o 
profesiune onora- bilă (aceea de 
medic). Fiecare pe drumul lui, dar 
rămânând prieteni și păstrându-și 
onestitatea față de adevărul interior, 
cură- ția sufletească, dăruirea pentru 
alții, săl- tarea „Domnului suav” din 
planul tern al cotidianului în aerul 
ozonat al exercițiului artistic (amândoi 
optau și pentru sculptu- ră – Felix sau 
pictură – Nei). Iar, dacă Felix a fost mai 
prezent în viața publică (id est: cea 
culturală), Nei, măsurat și sceptic, a 
preferat „jocuri în acvariul familial”, 
suge- rând transparența ca expresie 
metaforică a onestității în viață, 
adevărul simțirii și cugetul „la vedere”: 
„Eu sunt într-un acva- riu, / în 
transparența însăși / mă regăsesc 
candid. / Ea vine dinspre dreapta / Ea 
vine dinspre vid. / Gândind ușor 
prezența / Eu cerul îl deschid” (p. 6). 
Cerul său interior era un spațiu mult 
albastru, sinonim cu însăși nemurirea, 
în libertatea căruia, planând ca o 
pasăre ușoară, își contempla iubita (p. 
7). 

Nei Darie – el însuși un „personaj 
de 

roman”, cum l-au perceput apropiați ai 
lui, lăsând mărturie scrisă în volumul 
Jocuri în acvariul familial, lansat în ziua 
de 3 martie la Galeria Artex din Rm. 
Vâlcea, într-o sală arhiplină. Îngrijit de 
poetul Felix Sima, cu concursul dr. 
Adriana Trăistaru, prietena timp de 30 
de ani a „admirabilului om și prieten”, 
volumul cuprinde 25 de mărturii 
despre omul și faptele lui (inclusiv cele 
literare), despre elevul nu prea 
interesat de note, dar „tobă de carte”, 
inteligent și bun camarad, despre 
liderul echipei de baschet a liceului, 
despre prietenii lui și proble- matica 
dezbaterilor cu ei, despre medicul 
dăruit pacienților săi și iubit de aceștia 
(la Brezoi, în Loviștea, ca și în comuna 
Pietrari, unde va fi căutat și perceput 
ceva 
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din lumea vechilor moșneni), despre 
modelul lui de a fi în viață, între 
oameni. Au scris, șocați de pierderea lui 
intempes- tivă și emoționați de 
amintiri: profesorii Dragoș 
Constantinescu, Radu Dușceag, 
Ecaterina Popa, Ion Predescu și 
subsem- natul, colegii Marian Pătrașcu, 
Werner Renner (unui alt coleg, 
Mugurel Bunescu, plecat mai demult 
„dincolo”, i s-a publicat o poezie de 
licean compatibilă), prietenii Cristian 
Alexandrescu, Simion Petre Cichirdan, 
Corneliu și Daniel Medvedov, Sanda 
Nestorescu, Nicholas Teodorescu, 
arhitecții Adrian Gusti și Vasian 
Mircescu, scriitorul Spiridon Popescu, 
rudele: Călin Darie, Tamara și Dodu 
Darie, Patrick Pelgher și, desigur, 
realizatorii cărții: poe- tul Felix Sima și 
dr. Adriana Trăistaru. Din rațiuni de 
spațiu, nu selectez aici decât 

o frază semnificativă a profesorului Ion 
Predescu, care-l consideră pe Nei Darie 
un simbol al generației noastre, curat ca 
poezia, liber ca libertatea, când faci ce 
vrei, adică ce are sens ... S-ar mai putea 
spune, totodată, că, în ansamblu, 
asemenea măr- turii au avut șansa de a 
contura, ca niște crochiuri din unghiuri 
diferite, un portret literar ce trebuie 
întregit prin noi secvențe memoriale și 
apreciative, de așteptat în continuare, 
ca și cum s-ar scrie, în roma- nul 
preconizat, „la mai multe mâini”. 

Toate acestea și încă multe altele 
ce vor apărea după tipărirea 
manuscriselor rămase pot îndreptăți 
opțiunea ca Nei Darie, un autor de 
talent, să fie adoptat în conștiința și în 
istoria literară, a Vâlcii sale, mai întâi. 

 
 
 
 

 

OTTILIA ARDELEANU 
 

 

templu 

îmi pun câte o sticlă de jumate cu apă și 
plec în fața ușii mele sunt mii de drumuri 
de obicei merg pe cel știut fie cât de lung sau de obositor 
uneori mă plictisesc de aceea cam o dată pe săptămână rup un alt 
fir și mă duc unde nici nu gândesc 
face bine schimbarea devin mai precaută mai curioasă îmi place 
noul uneori dau de răscruci după oarecare odihnă cu ochii lipiți 
de cer și vreun pai din care sorb timpul pe-ndelete mă hotărăsc 
iau o înghițitură de apă ca și cum mi-aș potoli setea de 
necunoscut merg și firul vieții se strânge ghem de pe tălpile 
mele 
nu mai privesc înapoi ar fi inutil totul se șterge odată cu 
înaintarea se cască lumi noi cu arhitecturi enigmatice 
fiecare cu soarele ei cu pomii ei cu bisericile ei și oamenii în fața ușilor lor 
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nehotărâți încotro s-o apuce taie câte un fir și pleacă 
uneori nu e nimeni cu nimeni alteori e fiecare cu 
fiecare se mai întâmplă să se întâlnească laolaltă 
rândurile se îngroașă se pune de-o construcție sufletească 
fiecare așază o cărămidă cartea cea mai trainică pe care a citit-
o și templul culturii crește 
o bibliotecă unde poate ajunge oricine pleacă de-acasă din 
sine cu o sticlă de apă însetat de cunoaștere 

 
scriu 

scriu pentru zilele care au rămas 
pentru prieteni și pentru prietenii 
care mi-au întors spatele 
am acceptat și asta decât 
nimic și am scris 
pentru cei citiți ca la 
slujbă pe numele lor am 
scris 
i-am adus în față 
fața curată a 
lumii 
și nu m-au mai cunoscut 
am scris despre 
cum e să fii deschis dar 
să nu știi cine dă buzna să-ți spargă inima 
această ușă din carne de om 
mai puțin rezistentă la 
nepăsare la interese la boala 
orgoliului întreținută cu 
oxigen 
am scris în somn în vis în coasta bărbatului 
iubit cu măsură întreagă 
cu toate cuvintele posibile 
pe toată mișcarea de rotație a 
pământului în jurul soarelui și în 
pătrarele lunii 
cu ziua de lucru plătită prost 
cu nervii încordați și 
lehamitea scandalurilor politice 
am scris cu înjurătura unui meci pierdut 
mereu cu mâna fetei morgana pentru o 
iluzie în plus 
că viața ar fi ultima frontieră de care voi trece cu fruntea 
senină am scris până m-au durut buricele degetelor 
și tot nu m-am învățat minte 
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am internat melancolia la suspectă de ieri 

tăcere aspră în parcul pierdut pentru o clipă în depărtarea gândului 
meu merg fără să judec îmi reazem fruntea de câțiva nori legați la gură 
cu frunze pomilor fructiferi li s-a promis marea cu sarea dacă/ și ei au 
luat-o politic/ 
vara nu încruzește suflete le seacă în disperare trimițând soarele direct pe 
piele concitadin un miez de adevăr crapă în toiul unei dezbateri nu tocmai 
binevenită nici nu știu ce să mai cred despre unele lucruri fluturate doar ca să 
atragă atenția câteva pietre dau impresia unei familii rezistente la ora actuală 
incertitudinile fac zgomot 
pentru nimic 
viața se afundă în mocirla decrepitudinii deschid cioran ca la o lecție de anatomie și 
îmi pare 
că recunosc 
în fiecare e așa o mare descompunere încât îți vine să plângi să blestemi să te 
lași păgubaș 
uneori îmi propun maratonul un gest de rezistență la stres la oamenii care îl 
provoacă planific o singurătate salvatoare după care ar întoarce toți capul 
pierzându-și mințile iremediabil după fundul vreunei dive încrezute 
cât de sătulă să fie ca să mă ocolească în fiecare clipă a revenirii melancoliei de 
a fi fericită 
palpabil înăuntru se află un grăunte de iubire pare să prindă scâncet forme gen 

și femeia asta care se vaietă de dureri chiar în sufletul meu un pat alb la terapie 

intensivă 

 
tot ce e iubire nu poate fi îndepărtat 

Dumnezeu n-a plecat niciodată din mine mi s-a părut 
lumina a ars continuu și nu m-au descoperit ca să o 
plătesc la fel ca și pe celelalte taxe cu care se pare că 
m-am născut chiar și bucata de pământ locuită 
trebuie să o susțin finaciar din munca mea și mai ales 
a Lui 
deși îmi spune că nu-I datorez nimic 
totuși convinsă că tot ce sunt e Creația 
Lui 
îmi dă dreptul să îmi aparțin nu mă consideră un bun personal 
cum mai-marii o fac îngrădindu-mi libera trecere prin viață 
în linia întâi m-am aflat mereu cu neajunsurile 
tristețea e stindardul pe care niciun dușman nu a reușit să-l 
fure pe câmpul de luptă al marilor campanii și epocilor 
fatidice trăiește în mine făcându-și de lucru cu dorințele 
mele 
noaptea împletește codițe din vise pentru păpușile cu care niciodată nu m-am jucat 
uneori îmi aduce mângâierile bunicilor să fiu copilul copilăriei îndepărtate 
El e Zidarul acestui trup cu numele soare purtat de pe vremea când mama și tata au 
decis ca Dumnezeu să se strecoare în sufletul meu din dragoste 
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și dacă mă uit bine în încăperea asta curată și simplă 

iubire e peste tot așa cum praful revenind imediat ce l-ai înlăturat 

 
viața e felul acela de a te numi supraviețuitor 

revii de undeva de unde lumea te-a întors pe dos 
bezmetic umbli cu ochii închiși găsești drumul spre 
casă 
fără copaci fără triluri lovindu-te de umerii necunoscuților 
fără zâmbet fără chef ascultând propriile bătăi din trup de pe trotuar 
schițând grimase de oboseală ori indiferență gesticulând acea 
dezaprobare pentru toate câte cad peste oraș peste locuitorii lui 
începând cu strada 
nu te dezminți de aversiunea pentru mirosuri ieșite să-ți taie calea 
mai ceva decât pisica neagră fiindcă nici ea nu mai suportă altceva decât 
acoperișurile zbenguiala în pajiște după fluturi și bondari 
ori printre flori săltând în loc să toarcă firul vieții 
te întorci din lumea largă într-un autobuz hodorogit care mai mult clămpăne 
decât rulează 
nimeni nu privește în ochi pe nimeni niciun bărbat nu mai oferă locul vreunei 
femei s-au terminat toți mulțumeștii la intrarea în lume 
ne ținem de bare ne ținem de coduri fără maniere 
coborâm și urcăm aceste mecanisme care ne poartă 
vremelnic ticăie timpul în timpane se prefac a nu auzi 
nimic din ce doare 
zebrele sunt pentru oameni preferă să nu facă altceva decât să se miște independent 
rotocoalele celor care trag pe nări ne afectează pasiv mă întreb dacă 
mai există oameni sănătoși am numărat cum se numără oile când n-ai 
somn farmacii un fel de dovezi ale scrântelii generale nu mai 
concurează 
la sănătate nu există podiumuri premii și alte poezii stupide 

câteva saluturi se rup în muțenie le estompează maneaua 
curentă poșta a întârziat să trimită bezele recomandate 
îmi găsesc răvășite complimentele trimise din 
depărtări mă frământă întrebarea de ce ne obișnuim 
cu răul 
urc de cum aș avea niște pietroaie picioarele nu mă ascultă 
și inhalez la greu mirosul de acru fiecare ușă ascunde ceva foarte vechi 
la ușa mea singurătatea nici nu se mai uită pe vizor deschide veselă mă 
îmbrățișează 

cât de mare se poate face dorul plecat din zori și până în clipa când zănateca îți sare de 

gât 
 
 
 
 
 
 

 
 



26 Vâlcea literară • Anul II, nr. 2 
(4) 

 

AFACEREA ERN MALLEY – CEA 

MAI MARE FARSĂ LITERARĂ A 

SECOLULUI XX DIN LITERATURA DE 

LIMBĂ 
ENGLEZĂ 

(sau cum un poet care n-a existat, a devenit nemuritor!) 

DANIEL IONIȚĂ 
Falsul literar, apărând adesea 

sub formă de farsă, are o tradiție 
venerabilă, deși bineînțeles 
controversată. În antichi- tate avem 
raportul lui Lasus din Hermione despre 
Onomacrit, care a introdus pro- priile 
lui texte într-o colecție editată de el, 
cuprinzând profețiile filozofului 
Museus. Evul mediu - de la timpuriu la 
târziu - este plin de atribuții literare 
false: texte pretinse a fi antice, fie ale 
unor „ucenici” ai apos- tolilor biblici 
(cele atribuite lui Dionysius 
Areopagitul), fie falsificări sub numele 
altor scriitori antici, în special de limbă 
latină. Epoca modernă și 
contemporană a conti- nuat cu succes 
această… tradiție. 

Dar în ultimii 200 de ani falsul 
literar a început să ia din ce în ce mai 
mult forma farsei - cu intenții vădite de 
politică și pole- mică literară. De cele mai 
multe ori intenția falsificatorilor - care 
de obicei sunt scriitori 
„de pe margine”, neacceptați (încă) în 
cercurile literare înalte - este de a 
rostogoli de pe soclu pretențiile de 
superioritate ale elitelor ce dețin 
tastaturile criticii literare, și deci 
puterea de decizie cu privire la cine va fi 
publicat în revistele „de prestigiu” și 
cine nu. Spre exemplu, oponenții unui 
anume stil literar încurajat de aceste 
elite, pretind a scrie în acest stil, sub 
nume fals - uneori necunoscut, iar 
alteori faimos - iar dacă reușesc să fie 
publicați - demonstrează, cred ei, prin 
aceasta, incompetența, sau 
tendențiozitatea artistică a oponenților 
lor. De obicei ambele. 

Într-un caz relativ notoriu din 
România, prin 2017, un grup de tineri, 
încă neafirmați, scriitori, editori, 
copiști etc., au reușit să inventeze - 
printr-un sistem foarte elaborat și 
laborios - un „scriitor” de origine 
română „pierdut” prin Argentina, 
romancier „cu acte în regulă”, inclusiv 
cu recenzii scrise de un „critic literar”, 
inventat și el, dar cu nume răsunător, și 
deci „foarte credibil”, și anume „Radu 
Demetriade”. Textele lui „Radu 
Demetriade” despre 
„Antonio Rodrigo de la Muerte” au 
ajuns să fie publicate în mai multe 
reviste ale Uniunii Scriitorilor, inclusiv 
în „România Literară”. Dar despre asta 
puteți citi în pu- blicațiile românești de 
acum câțiva ani. 

Eu locuind în Australia, doresc să 
vă prezint povestea unei farse literare, 
inclusiv implicațiile ei complexe și de 
lungă durată, care a fost apreciată de 
cei mai importanți critici literari de 
limbă engleză ca fiind cea mai notorie 
și semnificativă farsă literară a 
secolului XX. Ea a avut loc chiar aici, la 
antipozi, în Australia. Este intrată în 
istorie sub numele de „Afacerea Ern 
Malley”. 

Înainte de a vă reda picantele 
detalii, iată ce scrie, printre alții, 
eminentul scriitor și critic literar 
american David Lehman (care a 
semnat vreme de mulți ani rubrica de 
critică literară de la Washington Post): 
„Afacerea Ern Malley a fost cea mai 
mare farsă literară a secolului XX nu 
pentru că l-a dus de nas în mod 
complet pe Harris (n.n. Max Harris - 
relativ faimosul publicist 
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și critic care a publicat niște poeme 
atribu- ite poetului fictiv Ernest Lalor 
Malley, Ern Malley pe scurt, în 
faimoasa lui revistă de tentă 
modernistă - de avangardă - Angry 
Penguins/Pinguinii Mânioși). Și nici 
doar pentru că a dat startul unei povești 
faimoa- se, plină de o ironie bogată și de 
întorsături surprinzătoare. A fost cea 
mai mare farsă literară pentru că după 
inventarea falsului protagonist și a 
operei lui, inventatul Ern Malley a 
scăpat de sub controlul creatorilor lui, și 
s-a bucurat de o existență autonomă, 
dincolo și adesea exact pe dos, de 
intențiile satirice și critice ale autorilor 
ei, McCauley și Stewart. Succesul lor a 
trecut cu mult din- colo de ceea ce s-ar fi 
așteptat sau s-ar fi do- rit. Poemele lui 
Ern Malley rezistă ca piese literare 
valide până în ziua de azi - mai mult 
decât au rezistat operele semnate în 
nume propriu de cei doi autori.” 
Lehman descrie aici doar o parte din 
implicațiile neașteptate (cel puțin de cei 
doi falsificatori) ale poe- melor 
publicate sub numele Ern Malley. 

Dar iată povestea pe scurt. James 
McCauley și Harold Stewart erau, în 
de- cada anilor ’40, doi tineri scriitori, 
poeți de factură conservator-clasică, 
enervați de popularitatea crescândă a 
poeziei moder- niste, de avangardă, 
care începuse să capete proeminență și 
în Australia. Cei doi nu erau lipsiți de 
talent, și vor deveni cunos- cuți nu doar 
datorită farsei pe care au dus-o la capăt, 
ci prin merite literar-academice 
proprii. Dar la acea vreme, iritați la 
culme de avangardiștii reprezentați de o 
revistă cu popularitate crescândă - 
„Angry Penguins”/ Pinguinii Mânioși, al 
cărei fondator și redactor era tânărul 
poet suprarealist Max Harris - au 
plănuit cu minuțiozitate un fals literar 
prin care să demonstreze că orice 
asociere de cuvinte non-sens va fi 
primită și publicată cu lauri drept 
poezie valoroasă modernistă, de 
avangardă. 

În 1944, în timp ce serveau în 
războ- iul mondial ca civili pe teritoriul 
Australiei, McAuley și Stewart au scris 
17 poeme - toate într-o singură după-
amiază, care de care mai fără sens în 
opinia lor, în stil pse- udo-avangardist. 
Au atașat aceste poeme unei scrisori 
din partea unei oarecare Ethel Malley, 
chipurile sora lui Ern, care ime- diat 
după moartea prematură a fratelui ei 
(vezi-Doamne la doar 25 de ani!), ar fi 
găsit aceste poeme într-un caiet de 
lângă patul decedatului: „Au fost scrise 
în ordine, și Ern dorea să le publice sub 
titlul „Ecliptica Întunecândă”. Și, scrie 
Ethel mai departe, ea s-a gândit să le 
trimită unei reviste, unui redactor 
consacrat, pentru a fi evaluate, a se 
vedea dacă au vreo valoare. 

Farsa a fost lucrată cu mare 
atenție. Totul a fost bine plănuit - de la 
nume (Ernest Lalor Malley are clare 
rezonanțe patriotice australiene, dar 
subtile, fără a epata), la vârstă tânără 
(mort la 25 de ani - vârstă apropiată cu 
a lui Max Harris - secerat de boala lui 
Greaves, o boală incurabilă), la lo- cul 
nașterii (Liverpool, Anglia, dar emigrat 
de copil cu familia la Sydney), la 
suburbia muncitorească (la acea 
vreme) Petersham din Sydney, etc. 

Niciun poem nu este mai lung de 
o pagină. După propriile lor declarații, 
McAuley și Stewart au compus 
poemele folosind cuvinte alese 
aleatoriu din diferite dicționare, 
amestecate cu expresii aiurea ce le 
veneau în cap, sau care li se păreau lor 
că sună în mod deliberat fără sens - care 
de care mai fistichii. Au editat apoi 
materialul pentru a se asigura că sună 
în stil avangar- dist suprarealist, în ton 
cu ce se publica de către „Pinguinii 
Mânioși”. Primul poem 
„Durer, 1495”, este rehașurarea unei 
lucrări moderniste nepublicate al lui 
McAuly, poem rearanjat cu intenția să-l 
atragă pe Harris: 
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„I had often cowled in the slumbrous heavy 
air, Closed my inanimate lids to find it real, 
As I knew it would be, the colourful spires 
And painted roofs, the high snows glimpsed at the 
back, All reversed in the quiet reflecting waters – 
Not knowing then that Durer perceived it 
too. Now I find that once more I have 
shrunk 
To an interloper, robber of dead men’s 
dream, I had read in books that art is not 
easy 
But no one warned that the mind repeats 
In its ignorance the vision of others. I am 
still The black swan of trespass on alien 
waters.” 
„Am capotat adesea în aerul greu, adormitor, 
Mi-am închis pleoapele fără viață ca să-l descopăr drept 
real, După cum știam că vor fi spiralele colorate 
Și acoperișurile vopsite, zăpezile înalte luceau în 
spate, Totul se petrecea în revers în apele liniștite ce 
reflectau – Neștiind atunci că Durer înțelegea și el 
asta. 
Acum descopăr din nou că am intrat la 
apă Ca un interlop, hoț al visului unui 
mort, Citisem în cărți că arta nu este 
ușoară 
Dar nimeni nu m-a avertizat că mintea 
repetă În ignoranța ei viziunile altora. Sunt 
încă 
Lebăda neagră ce încalcă granița peste apele străine.” 

 

Max Harris a primit scrisoarea de 
la Ethel, „sora” îndurerată. A citit-o pe 
neră- suflate, extrem de bucuros să fie 
descope- ritorul unui poet până acum 
necunoscut, dar foarte talentat, care a 
murit atât de tragic la o vârstă tânără, 
și care a lăsat în urma lui doar 17 
poeme. Toată povestea era pătrunsă de 
un romantism devastator. Iată, și-a zis 
tânărul redactor, că avem și noi un 
poet de talia lui Auden sau Dylan 
Thomas chiar aici în Australia! 

Harris s-a grăbit să dedice un 
număr special al revistei „Angry 
Penguins” lui Ern Malley, și colecției 
„Ecliptica întune- cândă”. A comandat 
lui Sidney Nolan (care alături de Arthur 
Boyd și Brett Whiteley este unul din cei 
mai faimoși pictori con- temporani 
australieni), o pictură specială pentru 
grafica de pe coperta din față a 

revistei. A promovat în mod deosebit 
numărul din toamna lui 1944 în cercul 
oa- menilor de litere din Australia, cu 
intenția ca acesta - având la centru 
descoperirea lui Ern Malley - să devină 
evenimentul editorial al anului. 

Dar nici nu a apucat bine să se 
zvân- te cerneala din paginile revistei, 
că farsa a ieșit la suprafață. Mai multe 
publicații (Sydney Sunday Sun, 
Adelaide Mail) au scris că Harris a fost 
înșelat, că poemele aparțin de fapt lui 
McAuley și Stewart. Alarmat, Harris a 
angajat un detectiv ca să verifice 
adevărul, dar era deja prea târziu. Nu 
numai atât, dar Harris a fost și 
condamnat la plata unei amenzi de 5 
lire, sub acuzația că unele din poeme 
conțin elemente obscene (polițistul 
acuzator a 
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declarat că a citit într-un poem 

cuvântul 
„incest”, care i-a sunat suspect…). 

McAuley și Stewart au jubilat: 
„Iată, au scris ei în presa literară de 
atunci, că Max Harris, care reprezintă 
ultimul răc- net, tot ce e la modă din 
punctul de vedere al elitelor literare, 
nu este în stare să facă o discriminare 
artistică sănătoasă. Acești 
«avangardiști» se îmbată cu admirația 
mu- tuală, cu laude adresate de unii la 
adresa altora toate fiind deziluzii 
psihice! Acești intelectuali boemi cred 
că ei scriu poezie! Nu puteam să 
decidem soarta acestui argu- ment decât 
prin acest experiment. Harris nu e în 
stare să facă deosebire între poezia 
bună și cea proastă, între fals și real. 
Dacă Harris ar fi posedat destul simț 
artistic și ar fi respins poemele lui Ern 
Malley, soarta acestui meci ar fi fost 
alta.” 

Un an mai târziu, în 1946, 
revista 

„Angry Penguins” a încetat să mai fie 
pu- blicată. McAuley a devenit 
academician, fondatorul revistei 
„Quadrant” (rămasă una din revistele 
literare cele mai influen- te, până în 
ziua de azi). Stewart s-a afirmat ca poet 
relativ important și specialist, pro- 
fesor universitar în studii orientale. 
Harris a dispărut pentru o vreme din 
peisajul literar. Dar, spre suprinderea 
lumii literare australiene (inițial, apoi 
tot restul tărâmu- lui de limbă engleză 
de pe glob) povestea lui și a lui Ern 
Malley nu s-a terminat aici. 
Deznodământul, cu efecte ce se simt și 
azi, a fost și este mult mai complex - 
altfel acest eveniment nu ar fi fost 
etichetat drept farsa literară a secolului. 
Există, veți vedea, con- secințele 
derulate pe termen lung, multe dintre 
ele extrem de suprinzătoare. 

În primul rând - și acesta nu a 
fost surpinzător - imediat după acest 
eveniment, s-a creat o atitudine 
negativă cu privire la poezia 
avangardistă, sentiment ce a durat ani 
buni. Elementul artistic conservator an- 
ti-progresist a avut de câștigat la 

momentul 
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respectiv. Farsa Ern Malley, au spus 
unii, a fost jucată nu împotriva lui Max 

Harris în primul rând, ci împotriva artei 
scriitoricești australiene în general. 

Asta poate era de așteptat! Dar la 
câțiva ani, după ce timpul a calmat 

emoțiile și reacțiile fierbinți de o parte 
sau de alta a argumentelor, au început 

să răsară elementele cu adevărat 
neaștepta- te cu privire la Ern Malley și 

poemele lui… În primul rând 
pictorul Sidney Nolan, care a 

aplicat o benefică schim- bare de stil 
imediat după al doilea război mondial 
- a recunoscut meritul pe care l-a avut 
acea pictură de pe coperta notoriului 

număr din „Angry Penguins”, 
pentru reevaluarea abordării sale 

artistice, schim- bare care l-a 
propulsat spre faima mondi- ală: „Nu 

m-aș fi gândit, spre exemplu, să 
realizez o juxtapoziție expresionistă a 

lui Ned Kelly (un bandit notoriu al 
folcloru- lui australian n.a.) pe 

fundalul peisajului clasic de outback 
australian, dacă nu ar fi existat 

propunerea lui Max Harris cu privire 
la coperta cu pricina. Citind acele 
poezii trimise de Max Harris în 
vederea conceperii și realizării 

coperții, mi-am schimbat optica și 
practica artistică”. Apoi a venit 

reanalizarea „la rece” a poemelor, 
separate acum, prin timp, de 

încărcătura dramei sub care au fost 
create și expuse 

- iar aceasta a dus la consecințe și mai 
suprinzătoare. 

Mai mulți critici literari și poeți, 
au început să exprime, și să scrie, prin 
decadele anilor ’60, ’70 și ’80, că de 
fapt majoritatea poemelor inventate 
pe fugă, și cu intenții tenebroase, de 
către McAuley și Stewart, au de fapt 
valoare literară autenti- că! Cu puțin 
înainte de asta, prin 1961, Max Harris 
și-a revenit din KO-ul spectaculos 
suferit cu 16 ani mai înainte și a 
reînceput să-l publice pe Ern Malley! 
Publicații din lumea largă - nu doar 
australiene, ci și din Londra, New 
York, Kyoto, Los Angeles, 
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Paris - au prezentat poezia poetului 
fictiv, textele fiind îngrijite de Harris. Și 
ele au continuat să fie publicate cu o 
regularitate la care vasta majoritate a 
poeților australi- eni nici nu putea visa. 
Harris a reușit astfel să transforme 
„porecla în renume”! El și-a extins 
apoi repertoriul, și a re-devenit un 
redactor și vânzător de carte de mare 
succes. A încetat din viață în 1995, 
după o lungă carieră de notorietate. 

Cum anume a fost posibil așa 
ceva? În revista de poezie americană 
experimen- tală Locus Solus, 
profesorul universitar și poetul Keneth 
Koch scrie în 1965: „Deși Harris a 
greșit cu privire la identitatea lui Ern 
Malley, îmi este greu să nu fiu de acord 
cu judecata și instinctul lui poetic!” O 
altă evaluare la fel de fascinantă vine 
din partea faimosului poet american 
John Ashbery (1927-2017), lider de 
necontes- tat al generației lui: „În 
ultima mea vară ca student la Harvard, 
am descoperit în librăria colegiului o 
revistă în original ale Eclipticei 
Întunecânde, cu pictura lui Sidney 
Nolan pe copertă… Mi-a plăcut 
dintotdeauna acest tip de poezie sălba- 
tic-experimentală - care nu exista în 
acea vreme la scară largă nici în Anglia 
și nici în America. Acest poet mi se 
potrivea de minune, ca stil și 
abordare…” 

Influența lui Ern Malley a 
continuat să se răspândească dincolo 
de tărâmul strict poetic. Pe la mijlocul 
anilor ’70, Sidney Nolan însuși a 
deschis în Australia o expoziție 
inspirată din opera poetului fictiv. 
Această expoziție a călătorit mai apoi la 
Londra și New York. În 2003 Peter 
Carey (câștigător al Booker Prize) a 
scris nuvela „Viața ca fals” (Life as a 
Fake) inspirat, în parte, din povestea 
lui Ern Malley. Elliot Pearlman 
repovestește farsa Ern Malley în 
nuvela lui, „Șapte tipuri de 
ambiguitate” (Seven Types of 
Ambiguity). Iar mai recent Teatrul 
din Melbourne a 

pus în scenă o piesă de teatru inspirată 
din aceeași temă, „The Black Swan of 
Trespass” (Lebăda neagră a încălcării), 
autori Lally Katz și Chris Kohn. 

Probabil că cea mai bună 
explicație pentru succesul neașteptat al 
poemelor lui Ern Mally, dincolo de 
miezul roman- tico-dramatic, de 
bizarul întregii povești 
- ne este oferită de criticul de artă 
Robert Hughes - care sintetizează cel 
mai bine motivul faptului că unele din 
poemele lui Ern Malley au ajuns să fie 
atât de apreciate (pentru context, 
Hughes are un pedigree de nivelul unui 
Alex Ștefănescu sau Nicolae Manolescu 
de la noi): „Argumentul principal al 
celor ce apără arta poemelor lui Ern, 
este că aceasta demonstrează din plin 
validitatea metodelor de creație supra-
realiste: lăsându-și garda jos, fiind 
deschiși prin aceasta la combinația 
dintre libera asociație de idei și șansă 
aleatorică, McAuley și Stewart au dat 
peste inspirație, chiar dacă prin ușa 
laterală a parodiei. Și deși nu putem 
afirma că toate poemele din colecție 
sunt de valoare, câteva din ele sunt 
aiureli, totuși majoritatea conțin un 
adevăr poetic distinct, și o prezență 
poe- tică de netăgăduit. Energia 
inventivității pe care McAuley și 
Stewart au trebuit s-o trezească în ei 
înșisi pentru a crea ceea ce a devenit 
opera lui Ern Malley - indepen- dent de 
motivația lor - a dus la nașterea unui 
eșantion de valoare literară certă, o 
icoană, un duh, care continuă să 
bântuie cultura noastră.” 

Este evident faptul că Ern Malley 
este mai cunoscut azi decât autorii far- 
sei care l-a inventat, James McAuley și 
Harold Stewart. Fie că în glumă sau în 
serios, povestea lor și a consecințelor 
acestui eveniment, ar putea fi probabil 
folosită ca dovadă a veracității teoriilor 
lui Sigmund Freud și Carl Jung - despre 
faptul că subconștientul (educat 
artistic 
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în mod adecvat, precum a fost cazul 
celor doi creatori de farsă) are poate o 
influență mult mai mare asupra 
creației artistice, decât intențiile voite 
și înfăptuite în mod conștient-rațional. 
McAuley și Stewart au 

Boult to Marina 

(by Ern Malley) 

intenționat ceva. În final a ieșit cu totul 
altceva, mai mare, mai bun poate - 
dar în mod sigur fascinant. Iar 
povestea și poemele lui Ern Malley - 
poetul care n-a existat - se deapănă 
încă. 

 

Only a part of me shall triumph in 
this (I am not Pericles) 
Though I have your silken eyes to 
kiss And maiden-knees 
Part of me remains, wench, Boult-upright 
The rest of me drops off into the night. 
What would you have me do? Go to the 
wars? There’s damned deceit 
In these wounds, thrusts, shell-holes, of the 
cause And I’m no cheat. 
So blowing this lily as trumpet with my 
lips I assert my original glory in the dark 
eclipse. Sainted and schismatic would 
you be? 
Four frowning bedpost 
Will be the cliffs of your wind-thrummelled 
sea Lady of these coasts, 
Blown lily, surplice and stole of Mytilene, 
You shall rest snug to-night and know what I mean. 

 
Drept către Marina 

(de Ern Malley) 

Numai o parte din mine va triumfa în privința asta 
(nu sunt Pericle) 
Deși am ochii tăi mătăsoși ca să-i 
sărut Și genunchii tăi de fecioară 
Parte din mine rămâne, muiere, drept-perpendicular 
Restul din mine cade în noapte. 
Ce ai vrea să fac? Să plec în 
războaie? Există o înșelătorie 
blestemată 
În aceste răni, lovituri, găuri de obuze, în numele 
cauzei Iar eu nu sunt un escroc 
Așa că suflând în acest crin drept trompetă cu buzele 
mele Eu îmi revendic slava mea originală în eclipsa 
întunecată. 
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Sfințită și schismatică vei fi 
tu? Patru stâlpi de pat 
încruntați 
Vor fi coastele stâncoase ale mării tale lipsite de vânt 
Doamnă a coastelor 
Crin suflat, stihar și eșarfă din Mytilene, 
Te vei odihni tihnită și vei întelege ce spun. 

 
 

 
ANGI MELANIA CRISTEA 

 
Ultima ofertă 

Sunt de o mie de ani poezie și trec 
precum orbii peste orașe 
cu aripile crescute în omoplați gata să decodez 
universul 
(nu îmi trimite sms-uri sublime nu am vocația 
împăcărilor) 
te poți dezice de lumile mele imperfecte 
iar eu voi asezona sentimentele cu o partidă de 
golf va fi ca și cum numai noi începem războiul 
arta de a colora soldați de carton vine din sinele 
meu care precum argonauții caută meteoriții 
cuvintelor 

tu ți-ai scrântit piciorul și nu poți purta vina 
imaginară nu mai poți să fii trecut viitor @mail 
eronat 
parcă ieri ședeai în folderul cu numere impare 
/rochia mea fucsia se lipise de trup/ 
câte întoarceri câte restarturi până la apărătorii 
patriei eu și tu suntem aceleași figurine de recuzită 
în acest turn babel numit umanism 

ultima ofertă este să nu ne îndrăgostim 
dragostea ca și războiul este un fel de 
kamikaze noi vom scăpa vii dintre verbe și 
imperii 
dintre colonii și parapante 
anul nostru este unul de 
grație anul samsarilor de 
cuvinte 
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Stand up 

un sentiment alandala sub cupola cu 
meteoriți și sacul tău de dormit sărutul tău 
anacronic 
(mă pot îndrăgosti privind la știri) 
zic ăștia că suntem niște incapabili 
diafani și nu vedem rostul adevărat al 
lumii 
în noi zace marea caspică zbuciumul de 
homeless al orașului 
nu-mi cânta cele 6-7 traviate pe care le-ai 
învățat pe de rost 
(ce pot fi muzicanții decât niște tembeli elefanți roz) 

desenez cu degetul bombardiere războiul 
crește ca o secundă gravidă 
ne mor sufletele gemene rasa noastră de simandicoși 
și iar și iar tragem liniile vieții calmul acesta epopeic mă 
ucide nu putem fi decât păsări de vânătoare 
/ = dragostea mea luminează pe interior/ 
fă-ți copii la indigo după sentimente suntem ași 
suntem dubluri 
(numai noi nu literaturizăm totul) 

dincoace pacea curge pe asfalt sar capace înșurubate în 
inimi și nu am suficiente zile să sparg mitul eroilor 
poate din pământ va răsări o lume policromă 
/aceeași fantasmă cu picioarele tale peste 
parapeți// dincolo ne recreăm la târgurile de 
carte 
precum o mulțime vidă 
între inecuații stand up comedy 

Războiul-fantomă 

dintre toate războaiele al nostru este cel mai 
cumplit are cai pursânge și lebede negre 
războiul nostru nu are generali miopi 
nu știe cum sunt zilele unei femei 
intelectuale nici copiii gălăgioși care 
butoneză Iphone-uri 
geamătul nopților japoneze culoarea lor 
estompată ne aduc în zona de confort 
atunci aveam 10 iubiți numele lor unice și maniera în care 
eclipsau mă făceau mai atrăgătoare (poate tu nu ai sex appeal) 
țin minte balustrada infectă de care te sprijineai 
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și orele cu secunde eviscerate 

toate acestea vin dintr-un infinit de ignore 
lumile de astăzi se prostituează 
au gust metalic de rugină ce s-a 
depus pe interiorul nerevigorant 
cum poți tu crede că ajungi la Kiev în 2 
zile când eroii-fantomă țintesc precis 
iar cerul se întunecă de stele 
căzătoare (ne îndrăgostisem pe 
contrasens) 

hai fii cel care împarte muniție 
însă nu își poate scrie nopțile și zilele pe epidermă 
oarecum neutru într-un război în care rubla scade 
vertiginos iar eu îl iubesc demonic pe Pușkin și orice AK74 
îmi vine de minune 
dar sângele meu țipă după pace Nadejda îți este 
sete? (nu-i așa că noi slavii nu ne ucidem frații 
pentru 
est pentru vest ca orice RoboCop) 

Joc de golf 

poți fi cele trei stele dințate 
lumea care își pune amprenta digitală pe veacul 
clandestin și/ ezoterismul este în floare/ oare cât de 
ingenuu 
pari 
cu microbii tăi simpliști fără nicio renunțare? 

la masa rectangulară geopolitica ne împarte 
lividă niște secunde suculente/ nu vrei să știi 
cum trag fiecare linie/ 
rasa de oameni pigmei a evoluat prin fiecare 
colț joacă golf 
mințile lor distribuie aleatoriu stări de 
isterie pe străzi târâtoare lacome urcă 
spre salină 
s-au evaporat banii noștri comuni 

și orice ar fi suntem subiect de presă 

miroase aiurea a război mondial cică din parcări vezi turnul Londrei 
Stalingradul și alte orașe cosmopolite 
dar mareea de oameni se trage spre câmpii ca niște lansatoare 
devalizate de ce apeși subit nu este destul combustibil 
sar facturile în aer 
chiar crezi că opulența iubirii reduce orice risc? 
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MARCEL VIȘA 
 
 

Ți-am îmbrățișat vocea ca pe o arhivă de frici 

m-a trezit sunetul și reflexia ciocanelor din lemn tăbăcind zile vechi, 
îmbrăcând în orașe de frig eschimoși ai zilelor noastre. 
locurile prin care ne plimbam sentimentele în lesă, 
latră la noi, mușcă. 
mecanismul vieții rotește amețitor prin fața câinilor urletul 
intermitent, sparge barierele sunetului, retina, 
ferestrele de la stradă. 
coboară în mine somnul scări imaginare, 
vâslesc limbile ceasornicului prin ape sălcii. 
sânge și dale, sânge și mâl, 
pielea de șarpe lepădată între vis și realitate. 
zidul crește ca o ciupercă fantastică în locuri umbroase. 
un ecran cu pixeli prea mari pentru a putea fi privit de 
aproape e iubirea. 
stăm la distanță de primul murmur al 
luminii, raze laser decupează, random, 
trupuri, potrivesc piesele unui puzzle fără 
imagini. 

ne salvează forma de apropieri imediate, 

ne salvează apropierea de forme acute ale uitării. 

 
DMT 

ce ai pus în note? 
când degetele îți ating clapele, 
ale mele se mișcă, imperceptibil, în aer, 
ating paravanul dintre lumi. 

 
privesc prin gaura cheii cum te dezbraci de 
forme; baie în acidul cosmic primordial. 
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mă apropii, îți lași capul pe umărul meu. 
aparatele indică activitate intensă în emisferele cerebrale, 
gândurile noastre comunică. 
sferele s-au contopit acolo unde nimeni nu s-ar fi așteptat. 
trecutul și viitorul, frați siamezi. 
trăim timpuri diferite, 
doar degetele ni se ating în 
somn, cabluri secționate de 
scurtcircuite, scântei în noaptea 
furtunoasă, 
buricele lor nasc cercuri concentrice pe suprafața apelor. 

gheizerele de pe Marte ne sunt 
jacuzzi, în aburul lor se lăfăie 
memoria colectivă. gândesc la cald în 
preajma ta, 
eu, ultimul iceberg, 
program înghețat de task manager-ul planetei, 
pentru a rula fluent jocul pieirii. 

Dulceatză 

mă ucide gândul că, deocamdată, 
nu m-am împrietenit pe facebook cu iubirea vieții 
mele. stă offline, dezamăgită (probabil) 
de ofertele la cartele prepay cu internet limitat. 

firmele de cablu o curtează în locul 
meu, îi pun pliante de dragoste în cutia 
poștală, 
îi bat la ușă, cot la cot cu martorii lui Iehova, 
dar ea, nefiind religioasă, îi înjură printre 
dinți, pleacă pe balcon să fumeze, singură, 
țigări contrafăcute. 

baby, iubirea mea e fără filtru, dar originală. 
la nevoie, pot să-ți declar dragostea în 
klingoniană. fă-ți cont pe facebook, Julietă 
fumigenă! 

a fi sau a nu fi online, asta-i dilema. 
promit că te las să duhănești în camera 
mea, să nu răcești la iubire. 
ne vom perinda, nopțile, printre sticle și pahare de 
vin, pe covoare bătute în prealabil, cu sete, 
în curtea blocului, 
să nu faci silicoză atunci când le vei studia îndeaproape 

-plămânii tăi sunt de-o importanță crucială pentru mine, 
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deasupra lor se află hot stuf-. 

balconul e pentru romanticii nefumători și 
preludioși. noi suntem pe treabă, direct la subiect, 
iar predicatul ne rupe 
ficatul (ia Slaboficat). 

fă-ți cont pe facebook, dulceatză! 
îți rezerv toate like-urile & dumnelike-urile, 
acum și pururea și-n vecii vecilor 
@dmin. 

 
Ești atât de frumoasă 

încât dacă ne-am întâlni pe 
stradă te-ai îndrăgosti de mine. 
am locui împreună, mi-ai face dulceață de 
mormoloci, mi-ai croșeta haine din lâna broaștei. 

inutil mă simțeam înainte de 
tine ca un pitbull îmbrăcat în 
hăinuțe, 
scos la plimbare de stăpâna octogenară într-o dimineață de 
august, ca un domn care ascultă pricesne la boxa bluetooth 
scoasă în curte, în timp ce scrollează pe telefon. 

inutil mă simțeam și inutile erau mesajele de dragoste 
trimise pe elitrele gândăcițelor de mai, sub formă de 
versuri, pe celălalt continent al plămânilor unei femei, 
afectați de tutunul prost (calitativ), rulat în foițe transparente. 
tutun fumat la cafea, sau după futaiuri cu gangsteri închipuiți. 

oh, my love, 
eram un pitbull scos la pensie de către o băbuță cu alzheimer, 
hrănit cu parizer, după toate luptele în care mi-am tocit 
simțurile. eram conectat la toate boxele bluetooth din 
univers, 
trăiam nebăgat în seamă pe membranele 
lor, mă hrăneam cu vibrații înalte 
și joase. 

cădeam, mă ridicam, îmi purtam trupul aparent 
sănătos. ignoră semnele nopților nedormite, 
ale zilelor în care, plimbat în lesă, 
am uitat să cer mai mult de la moarte. 
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ochi la ochi nu scoate corbul, știi bine. 
lasă-mă să ascult muzici celeste în mansarda noastră 
4/4. discurile vechi sacadează la pick-up, 
eu mi le pun în cap, alerg, iar ele se rotesc în bătaia 
vântului, scot sunete. 
stai lângă mine, vom fredona 
pricesne, vom imita pașii bătrânilor 
de autobuz. ei poartă măști 
chirurgicale scămoșate 
care se mulează pe fălcile lor de buldogi triști, prost hrăniți cu oasele comunismului. 
bătrânii se plimbă prin piețe, noi ne sprijinim tinerețile în cârje din note muzicale, 
dansăm goi prin mansarde și troleibuze, 
sau îmbrăcați în pulovere largi din lâna 
broaștei în cămara cu magiun de mormoloci. 

 
Photoshop 

au trecut serile de vară cu terase luminate de globuri învelite în hârtii 
colorate. s-au sfârșit serile de toamnă în care te căutam cu privirea 
prin mulțimea de oameni consumatori de vată pe băț. 
a venit iarna, iar eu mă opresc în dreptul cafenelei unde ne-am 
întâlnit. mă apropii de geamul înghețat și suflu cu putere aerul călduț 
al disperării, 
dar nu apari dincolo de sticla invadată de forme abstracte, matifiate de 
viscol. îmi așez tristețea pe locul de lângă fereastră #veșnicgol. 

e-un frig teribil în orașul încălzit cândva de inimile 
noastre. a mea bate pentru ea, a ta pentru el. 
ritmul acesta haotic va distruge mecanismul care susține pacea lumii. 
vom fi găsiți vinovați de invazia Chinei de către roboțeii teleghidați de pe 
Marte și de faptul că 'nea Gigi nu mai câștigă la păcănele. 
ne vor arunca, legați, pe podeaua mizeră a unor localuri insalubre, 
părăsite, cu geamuri imense înghețate de viscol. 
vom sfârși (acolo) abandonați de noroc. 

dragostea noastră a fost un copil avortat (prea) târziu. 
simțea durerea când ustensilele de fier îi smulgeau 
carnea, 
ochii, membrele micuțe și rozalii, ca ale păpușilor de plastic cu care te jucai în 
copilărie. născut și aruncat la gunoi, i-ar fi fost mai bine, 
cineva l-ar fi găsit, adoptat, 
ar fi trăit fără noi în instituții ale statului specializate cu menținerea în viață a 
dovezilor palpabile 
a greșelilor făcute de oameni, cândva, în trecutul lor glorios. 
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purtai în tine obsesia fatală a unei imagini 
învechite, aproape resuscitabile, 
înlocuiseși în diapozitiv fotografia cu noi, 
filmul (din care făceam parte) încercai să-l ascunzi prin diferite locuri în care 
ne plimbam. 
purtai „cadavrul” în săculeți de tifon, 
infuzai în creierul meu toropit de dragoste, drogul, 

ceaiul acesta dulceag care mă developa în plină zi din realitate. 

s-a stins odată cu serile de vară, de toamnă, de iarnă, 
imaginea ta photoshopată. 
mă regăsesc într-un anotimp benefic, 
purgatoriu al devenirii, 
tribunalul în care pot să te acuz de 
fals și uz de fals în formă 
continuată. 

Azi nu s-a întâmplat nimic 

doar cerul și-a schimbat de câteva ori culoarea. 
ai fost tăcută precum o catedrală în miez de noapte. 
pași de călugăr în vis, clopoței de vânt și zăpezi 
tibetane. 
m-a apelat cineva, dar te țineam în brațe ca în poemul 
acela... adormiseși. 
nu am notat numărul, a rămas la apeluri 
pierdute. am dat volumul încet la viscol 
să ascult la pick-up Bob Dylan - Blowin’ in the 
wind. pe măsuța de cafea, cartea neîncepută, de la 
Radu. geamul aburit. 
azi nu s-a întâmplat nimic. 
am măturat de zăpadă rafturile. 
uite așa, fără să plec de lângă 
tine. 
am reparat acoperișul și am uitat lada cu scule în 
nămeți. la primăvară vom culege chei de paișpe 
înflorite, 
muguri de ciocane și clești uriași până la 
nori. vom regla mecanismele lumii. 
dormi liniștită, 
mai rămân puțin cu ale mele. 
azi nu plec niciunde. 
promit. 
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200 de ani de la nașterea lui 

VASILE ALECSANDRI 
PASTELURI, ediția 1923 

DUMITRU SÂRGHIE 
 
 

Un Dumnezeu al cărții mi-a scos în 
cale, zilele trecute, o cărțulie de 
buzunar de-o valoare inestimabilă: 
PASTELURI, de Vasile Alecsandri. 

Aceasta a fost editată și 
tipărită, în București, la Editura 
CVLTVRA NAȚIONALĂ, în anul de 
grație 1923, fă- când parte din celebra 
colecție ...CARTEA CEA BUNĂ. 

Prefața acestei bijuterii literare, 
numită INTRODUCERE, este semnată de 
celebrul filolog și lingvist, istoric 
literar, pedagog, cronicar muzical și 
teatral, publicist și academician român, 
Sextil Pușcariu. Este, în fapt, o 
prezentare esențializată a omului, 
politicianului și, desigur, a poetului 
Vasile Alecsandri a cărui creație, iată, 
străbate răs- timpul. O creație lirică 
tradiționalistă, care a contribuit, prin 
substanța ei, la autohtoni- zarea și 
naționalizarea spiritului românesc, la 
descifrarea fundamentelor perene ale 
românismului, a specificului 
spiritualității românești în orchestra 
spiritelor lumii. În studiul 
„Dimensiunea românească a 
existenței”, Mircea Vulcănescu spunea 
că, 

 

în cazul în care „există o Românie - și 
ea există! - atunci trebuie să existe și 
omul românesc! Acest om românesc 
este purtă- torul uman, viu, ale 
însemnelor neamului românesc.” 

Tocmai despre acest autohtonism 
românesc, teoretizat ceva mai târziu de 
Nicolae Iorga și Constantin Rădulescu- 
Motru, se discută în prefața cărții sus 
amintite, după ce Sextil Pușcariu trece 
în revistă zbuciumul generației politice 
a lui Alecsandri, colaborările sale la 
revistele lui Kogălniceanu, dragostea și 
lupta sa înflă- cărată pentru Neamul 
Românesc, pentru Unirea Principatelor 
Române. Spune Sextil Pușcariu în 
introducere: „Pe cât de mult îl pasionà 
politicà mare a neamului, pe atât de 
puțin îl atrăgeau luptele mărunte ale 
politicei de partid. Demagogia nelipsită 
în hărțuielile politicei militante, 
răscolirea de patimi mărunte, cu ambiții 
deșarte și vână- toarea de situații, îl 
desgustau; Parlamentul însuși i se părea 
o Moară de vânt care maci- nă în pustiu, 
fără grăunțe. De aceea, funcția de 
deputat, pe care o primi, mai mult la 
insistența prietenilor, nu îl atrăgea; de 
câte ori puteà, refuzà să primească 
însărcinări politice. Numai misiunile 
diplomatice în streinătate se potriveau 
cu firea sa aristocra- tică și cu 
preferințele sale de-a aveà contact cu o 
societate aleasă și spirituală.” 

Sextil Pușcariu ne spune, în 
rândurile sale introductive, despre 
tihna și satisfacția spirituală pe care le 
simțea Poetul „în sin- gurătatea moșiei 
sale de la Mircești, unde 
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se putea ocupa exclusiv de literatură.” 
De altfel, această cărțulie minunată, 
apărută cu aproape un secol în urmă, 
conține și o valo- roasă fotografie care 
reprezintă Camera de lucru a poetului 
de la Mircești. „Acum când ideile pentru 
care luptase erau ajunse, când țăranul 
român era desrobit în Principatele 
Unite, poetul retras de zgomotul 
luptelor zilnice și trăind în idilica 
singurătate de la țară, își adâncește 
subiectele.” 

Dar „Bardul de la Mircești” nu a 
fost, prin definiție, un singuratic. 
Dimpotrivă, având trăiri lăuntrice 
destul de vibrante, el își consuma acolo 
clipe efervescente, hrănindu-se cu 
amintirile și amorurile din frageda-i 
junețe. „Care putea fi îndemnul de a 
scrie în singurătatea sa de la Mircești”?, 
se întreabă strălucitul cărturar. Și tot el 
răspunde: „O viață sufletească intensă 
nu putea duce în izolarea sa: abia din 
când în când un portret sau un nume 
dacă-i deș- teaptă amintiri din vremea 
pasionatului său amor din tinerețe. Din 
lumea cugetării, din experiența vieții 
puteau picura reflexiile, meditațiile, 
filosofia singuraticului. Dar Vasile 
Alecsandri nu era o fire meditativă, 
pentru el ideea morții nu era un isvor 
de probleme neliniștitoare, căci filosofia 
sa era simplă: 

Păcat, zău, de cine 
moare Și ferice de cei 
vii.” 
Vasile Alecsandri a găsit la Mircești 

toa- te impulsurile sale de inspirație, 
avându-se în vedere faptul că, aici, el a 
plăsmuit cele mai frumoase poezii. 
Frumusețile naturii, fiorul patriei sale, 
luminile vieții simple țărănești, ca și 
atmosfera de moralitate și de 
dumnezeire a satului românesc, toate 
acestea au fost cântate în pastelurile 
celui care, în copilărie, făcea cele mai 
mari năzdrăvănii, pentru care mai tot 
timpul era pedepsit Vasile, camaradul 
său de zbengu- ială, de arșice și de 
înălțatul zmeielor, așa cum el însuși a 
scris, năpădit de nostalgie, 

în celebra povestire „Vasile Porojan”: 
„Adio nepăsare a copilăriei!, adio, 
libertate!, adio, fericire! Ce-o fi pățit 
tovarășul meu sub lopata brutarului, 
nu știu, dar cât pentru mine, îmi aduc 
aminte că, lipsit de Porojan, îmi părea că 
eram o ființă fără umbră.” 

Proiecția țăranului român, în 
poeziile sale, este una idilică, 
ultraromantică, pre- cum tablourile 
pictorilor clasici, așa cum scrie în acest 
„chapeau” al „Cărții celei bune” 
necunoscutul S. P., acesta ilustrân- du-
și punctul de vedere cu un vers celebru 
alecsandrian: „Sfânta muncă de la țară, 
izvor sacru de rodire.” Versurile sale 
sunt niște „culori pline și străvezii de 
uleiu”, iar simplicitatea e „măreția 
tabloului.” Luceferi, gândăcei, 
cocostârci, „șopârla de smarald”, 
cântecul paserilor, ca niște „harpe 
îngerești”, „secerea care curmă viața 
grâne- lor”, gingășia în forma ei pură, 
balta, lunca, vânătorul, „Juna Rodica”, 
iată universul po- etic, romantic și tihnit 
al PASTELURILOR lui Alecsandri. 

„Când, ca vânător, cercetează 
Balta... pe mal, în liniștire, un bâtlan, 
pășind, încet zice: Nu-i pieirea 
lumii...vânătorul e poet!” 

S. P. își încheie pledoaria cu plecarea 
în eternitate a Poetului: 

„Când, în vârstă de șasezeci și nouă 
de ani, poetul simți, între străini, că i se 
apropie sfârșitul, el ceru să fie adus în 
țara pe care a iubit-o cu atâta foc. La 
Mircești, în cuibul său de fericire, se 
stinse la 3 septembrie 1890, deplâns 
de neamul întreg.” 

Volumul cochet și „tras printr-un 
inel” conține 36 de poeme, după cum 
urmează: 
„Serile de la Mircești”, Sfârșit de 
toamnă”, 
„Iarna”, „Gerul”, „Viscolul”, „Sania”, „Miezul 
iernii”, „La gura sobei”, „Bradul”, 
„Sfârșitul iernii”, „Oaspeții primăverii”, 
„Cucoarele”, 
„Noaptea”, „Dimineața”, „Tunetul”, „Floriile”, 
„Paștile”, „Plugurile”, „Semănătorii”, 
„Rodica”, „Lunca din Mircești”, „Flori 
de nufăr”, „Concertul în luncă”, 
„Vânătorul”, 
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„Puntea”, „Balta”, „Fântâna”, 

„Secerișul”, 
„Cositul”, „Linda Raia”, „Pastel 
chinez”, 
„Toamna țesătoare”, „Iarna vine”, 
„Ciclonul” și „Iarna la Sinaia”. Observați 
cum cercul magic al acestui volum 
prețios se deschide miraculos cu „Serile 
de la Mircești”, cu începutul iernii, când 
„În sobă arde focul, tovarăș mângâios, / 
Și cadrele-aurite ce de pereți sunt 
prinse, / Sub palidă lumină apar 
misterios”, se continuă cu redeșteptarea 
na- turii, cu sărbătorile pascale, cu 
semănături- le de primăvară, cu nuferii 
verii, concertele din luncă, secerișul și 
cositul, cu toamna și sfârșitul de 
toamnă, timp în care femeile de la țară 
intră în casă la țesut, mirajul liric 
alecsandrian închizându-se acolo unde 
a început, cu iarna, cu „Iarna la Sinaia”, 
prin nemuritoarele versuri: „Prin a 
negurilor sită, de cu noapte iarna cerne, 
/ Și pe dealuri și pe câmpuri, giulgiu alb 
și trist așterne. / Unde-a fost verdeață 
dragă, unde-a fost viață cu flori, / Zace 
moartea înghețată, trece vifor de fiori.” 
Este exact ciclul vieții omului, este 
însăși povestea vieții, a marii noastre 
treceri prin viața pământeană... Amurg, 
moarte, renaștere, dumnezeirea vieții 
cu florile și bucuriile ei și, din nou, 
amurg, moarte, renaștere, 
dumnezeire... 

Minunăția de carte se încheie cu 
NOTE ALE AUTORULUI, Vasile 
Alecsandri simțindu-se oarecum 
obligat să explice cititorului, în detaliu, 
anumite versuri, ex- presii, sintagme și 
ziceri populare, utilizate în 
PASTELURILE sale, precum. „ger de 
stele”, „mlădiță cu șirag de mărțișori”, 
„în cosițe, floarea-i cântă”, „zilele Babei 
și nop- țile vegherii”, „jungli”, „pricolici”, 
„strigoi”, 
„moroi”, „vârcolaci”, „floriile soarelui”, 
„a ieși cu plin înaintea unui călător” 
„lumâ- nările-n floare”, „și-n sân poartă 
odoleană”, 
„holdă mândră, răsturnată prin 
bucăți” 
„Linda Raia, fiica celui de pe urmă rege 
arab”, „maurii din Vega” etc. 

De asemenea, Vasile Alecsandri își 
dovedește înalta cultură și erudiție, tot 
în aceste NOTE ALE AUTORULUI, 
vorbind despre creația populară și 
despre popor ca fiind „izvorul celor 
mai poetice creații, celor mai 
nepieritoare opere”, amintindu-i pe 
Homer, care a scris „Iliada și Odiseea”, 
dar și pe Ariosto, care a lăsat 
posterității epopeea „Orlando”, 
scoborâtoare din „le- gendele 
cavalerești, răspândite în Italia și 
ilustrate prin imaginația poporului 
iubitor de minuni (...) Poveștile noastre 
reprezintă o comoară atât de bogată în 
iscodiri ingeni- oase, în imagini feerice, 
în flori de grațioasă poezie, că de s-ar 
naște în România un nou Ariosto, el ar 
compune un poem de aceeași valoare 
neprețuită ca poemul lui, Orlando.” 

 

Oameni buni, (re)citind 
PASTELURILE lui Alecsandri (practic, 
majoritatea poeme- lor cuprinse în 
această ediție rarisimă, le-am citit în 
copilărie), nu-mi rămâne decât să-l 
parafrazez pe cunoscutul critic de 
literatu- ră, Eugen Negrici, care a făcut, 
cândva, o remarcă măgulitoare la 
adresa mea, atunci când am scos pe 
piață antologia „10 POEȚI VÂLCENI, 
100 DE POEME”, carte care i-a trezit 
un viu interes: Mărturisesc faptul că am 
gustat din plin poeticitatea acestor 
PASTELURI, din acest volum prețios, 
care mi-a readus în minte vremurile în 
care mediul online nu-și dovedise 
puterea de egalizare și poezia era 
poezie, oferindu-ți șansa de a te bucura 
de splendoarea actului creator! 

„Trăiască poezia și marii visători!” 
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Despre parapetism 
DRAGOȘ G. CĂLINESCU 

 
 

 

Prin parapetism înţelesurile poe- 
tice evadează, iar autorul trece dincolo 
de graniţa impusă de 15, 17 sau 19 
silabe printr-o eliberare a unei 
respiraţii dău- nătoare, exacerbate, 
folosită până la un refuz autoimpus. 
Păstrează totuși o limită sintetică, 
rezistentă în mentalul propriu de trei 
versuri, pe care îl consideră o marcă 
impetuos necesară, puternic ancorată 
în viziunea sinceră. Alegerea în sine a 
acestei poezii nu este o pură scăpare 
gata să îi jus- tifice un joc al imaginilor 
pătrunzătoare, ci mai degrabă 
deschiderea trăirii, o luptă plecată din 
interior folosind varianta cea mai grea, 
asemenea unui copil legat la ochi pe 
timpul jocului De-a baba-oarba. Calea 
parapetismului se impune a fi căutată 
în interiorul spiritual, în eliberarea 
proprii- lor vise și experienţe. Regulile 
în acest fel sunt învinse, trecute sumar 
cu vederea. Parapetismul ca sens este o 
furtună de motivaţii simple, fără 
valoare exterioară, dar care permit la 
un moment dat o reana- lizare, o 
scormonire a gândurilor pentru a ne 
putea delecta cu o mireasmă subtil 
ascunsă în titlu. 

Profunzimea frazelor mai lungi 
sau mai scurte descătușează 
nervozitatea introvertită a imaginilor, 
provoacă o nouă abordare, o atingere a 
rădăcinilor haiku, gogyohka și a 
poemului într-un vers. Perfecţiunea se 
limitează la trei versuri. Consider 
neadecvată forma de catren pen- tru 
eliberarea ţelurilor. Prin parapetism se 
transmite un lian, o traversare 
periculoasă 

a obișnuitului prin frica de neînţeles, o 
dublă măsură îndeajuns de 
motivaţională pentru a percepe 
vibraţia. Întrebările au răspunsuri 
trunchiate, ce depind în mare măsură 
de proiecţia umbrelor, un teatru cu 
personaje incomode, ilizibile, gata să 
părăsească scena pe ușa încuiată. Forţa 
cu care reușește cititorul să descifreze 
senzaţiile depinde de propria 
tulburare, de reușita propriei căutări. 
Parapetismul permite să-ţi descoperi 
furia creatoare. Are rolul unei vâsle în 
braţele pescarului pe marea agitată. Își 
cunoaște limitele, dar refuză îngrădirea 
informaţiei transmisă de sistemul său 
olfactiv. Are nevoie să transpire, să se 
cutremure, să persevereze, să trăiască, 
să lupte pentru propria viaţă și moarte. 
În haiku descoperim o imagine a 
autorului dincolo de el, dar 
parapetismul eliberează un întreg 
negativ (o bandă de celuloid încărcată 
cu milioane de imagini) nu doar al 
autorului, ci și al cititorului. 

Picătura creaţiei se desăvârșește 
în cele mai nonconformiste locuri, în 
modu- rile cele mai nepătrunse, 
deschizând ori- zonturi creative 
învăluite de dimensiuni profunde ce 
lasă amprenta individuală să se 
manifeste în cel mai pur mod, moti- 
vând bobocul să crească, să se 
dezvolte, să se desăvârșească prin 
culoare, parfum, efecte senzoriale fără 
de tăgadă, o rădăci- nă în care forţa 
creatoare își perpetuează ADN-ul într-
un mod aparent brutal, dar hotărât. 
Cuvintele au sensuri nebănuite, 
strivindu-se de bănuiala ce ne 
înconjoară 
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pretutindeni, în toate gândurile, prin 
căi întortocheate ce vor putea înlătura 
pro- fanul înţeles printr-o atentă 
ascultare și pricepere. Timpanele se 
impun a fi lovite, bruscate pentru 
înţelegerea pertinentă, clară, adevărată 
a perioadelor de lumină și întuneric din 
fiecare cuvânt, sunet, intona- ţie. Pot 
lăsa în paragină visele amestecate cu 
realitatea bruscă, dar nu mă pot deba- 
rasa de impulsul transmis prin 
respiraţia calculată, modelată de forţa 
divină la fieca- re verificare a respiraţiei 
unui parapetism. Uneori mi-aș dori să 
pot citi cu auzul și să 

văd cu ajutorul urechii interne 
parapetis- mele. Nu îmi reușește de 
fiecare dată acest joc meticulos, această 
luptă sonoră. Totul pare un colind de 
sărbători, o meditaţie amestecată cu 
dorinţe și gânduri proas- păt înșiruite 
la prima bătaie a pleoapei, gonind 
liniile seci și drepte pentru a face loc 
unor căi simple, dar ascunse primei 
lecturi a versurilor. Fiecare parapetism 
se transformă dintr-un tablou aparent 
într-o candelă de lumină care 
împrăștie imagini pure în culori 
nuanţate. 

 

 

Lirica parapetismelor lui 

Dragoş G. Călinescu 

ELENA NATALIA CĂLINESCU 
 

 

Creaţia poetică reprezintă o 
perma- nentă explorare a unor forme 
expresive noi, filtrate prin instanţa 
creativă a eului liric ce impune 
discursului poetic o evo- luţie 
conștientă a experimentalismului, 
coordonata de bază a actului artistic 
fiind autenticitatea. La Dragoș G. 
Călinescu instanţa enunţătoare 
urmărește ca Vocea poetului să 
materializeze emanaţia ling- vistică al 
cărei obiect să se situeze dincolo de 
text, pentru ca lectorul să-și asimileze 
propria ipostază. Exersând anterior 
teh- nica haiku-ului clasic, dar și a 
poeziei, în general, lirica acestuia 
devine inovativă prin crearea 
parapetismelor, denumire aleasă de 
poetul însuși pentru acest gen de 
poezie modernă ce limitează textul liric 
la 3 versuri cu structură liberă, dar fără 
ri- goarea prozodiei clasice în ceea ce 
privește 

rima și cu posibilităţi de interpretare 
ne- limitată a trăirilor, ideilor, 
sentimentelor, gândurilor. 

La prima vedere, noţiunea de 
para- petism se poate asocia cu 
termenul para- pet*, însă doar la nivel 
formal, delimitarea versurilor fiind 
invers proporţională cu multitudinea 
de sensuri, căci, la nivel semantic, 
limitele textuale sunt depășite prin 
expresivitatea și puterea de sugestie a 
limbajului artistic: Se nasc două bătăi 
de inimă:/ Una, atunci când te 
întâlnesc,/ Iar cealaltă, când te pierd 
din privire. (12.12.2014), Parapet fiind 
prima creaţie lirică de acest fel care a 
declanșat conce- perea acestei 
categorii poetice. Deși are ca structură 
compoziţională terţina, poezia 
parapetului se desprinde de 
rigurozitatea clasică prin lipsa rimei și 
prin metrica va- riabilă, în timp ce 
lirismul acestor creaţii călinesciene are 
avantajul de a depăși orice 
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limite, reale sau imaginare, așa cum pa- 
rapetul nu face altceva decât să 
protejeze realitatea prin transpunerea 
ei în imagina- ţia creatoare a poetului, 
care simte realul doar inspirând prin 
fiecare por oniricul universal: Toate-mi 
curg prin amprentele unor ochi/ 
Scăldaţi în curcubeul feliat/ Pe 
marginea genunchilor. (Horă). Realul 
devine totuna cu irealul simţirii pure 
ce palpită empiric într-o viziune 
artistică mai presus de orice obstacol al 
materialului, empaticul transfigurând 
fiecare vers în pe- licule imagistice care 
creează un tot ideatic din care cititorul 
își poate desprinde pro- priul puzzle 
existenţial: Oarbe candelabre rătăcesc 
spre scena frunţii,/ Numărând rar și 
tare/ Fiecare dezamăgire, fiecare 
bucurie, fiecare iubire. (Ancoră). 

 

Parapetismele 
dragoșcălinesciene reprezintă în 
poezie acele combinări de n luate câte 
k din matematică, doar că la ni- vel 
lingvistic fiecare cuvânt este cu atât mai 
important pentru context cu cât 
creează și mai multe sensuri în 
relaţionarea cu alte cuvinte, totul filtrat 
estetic prin simțul creativ al autorului 
ce multiplică percepția cititorilor: 
Uitarea are mâinile îngheţate,/ Ţinând 
ușa încuiată așez inelul pe deget/ Și 
păcălesc coroana morţii cu o lacrimă de 
ge- lozie. (Rege). Altfel spus, poetul-
emițător urmărește formularea unui 
mesaj simplu, dar codificat suficient 
încât să motiveze 

imaginația lectorului pentru 
decodificarea diversificată a imaginii 
artistice, atât ca receptor unic, cât și ca 
receptor universal al artei cuvântului: 
Între doi trandafiri rodul pasiunii 
sufletului înlănţuit de timp/ Șoptește 
de fiecare dată tainice lacrimi de 
inspiraţie,/ Oferindu-i libertatea unei 
colivii deschise. (Spirală). 

Cele trei versuri componente ale 
acestor parapetisme urmăresc să 
exprime un cod, un limbaj artistic ce 
poate fi in- terpretat individual, dar 
mai ales textual, însă într-o manieră 
distinctă în funcție de receptorii celui 
care citește, de conexiunile ce se 
creează la nivel expresiv, semantic sau 
chiar afectiv al cititorului, dincolo de 
viziunea poetică sau de experienţa 
emo- ţională a creatorului: Ating foile 
de carte/ Și mă zbat între două strofe 
muribunde/ Împletind nadele unor 
amintiri evadate. (Frisoane). Discursul 
liric se impune ca un ansamblu de 
semnificații ce sunt des- coperite 
treptat, pe parcursul lecturii ope- rei 
poetice dragoșcălinesciene, căci limita 
umanului în faţa timpului poate fi 
depășită doar prin inspiraţie, prin 
puterea creativi- tăţii: Adierea minţii e 
libertatea gândului/ Și alinarea 
sufletului ţintuit într-o cutie fără 
valoare,/ Care reacţionează la cel mai 
neînsemnat puls. (Uman). Cosmicul și 
teluricul se îmbină la nivel senzitiv 
prin liricul comprimat aparent doar 
pentru a stimula creativul, pentru a 
declanșa un tot imaginativ din ceea ce 
pare nimicul numărului de versuri: 
Nimeni nu vrea să trăiască/ Privind 
cerul stropit cu benzină/ Sub urletele 
cocorilor orfani împietriţi de lună. 
(Mărgăritar). 

Concretul pulsează în abstract și 
duce la citirea printre rânduri care 
devine parapetul lirismului celor trei 
versuri, un concret ce creează punctul 
de plecare, bariera lingvistică ce se 
vrea depășită de imaginaţia 
debordantă a cititorului, în așa 

*DEX: Parapet, parapete, s. n. 1. 
Perete (de înălțime mică) din piatră, 
lemn, metal etc. care servește la 
delimitarea teraselor, a podurilor, a 
marginilor unei șosele etc. ♦ Prelungire a 
bordurilor unei nave, deasupra punții 
superioare, având rolul de a proteja 
oamenii, instalațiile și obiectele de pe 
punte contra valurilor. ♦ Obstacol așezat 
la capătul unei linii ferate pentru ca 
trenul să nu mai poată înainta. 2. 
Întăritură de pământ sau de zid la redute 
și la tranșee, pentru protejarea 
luptătorilor. 
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fel încât puţinul compoziţional să 
devină un tot al filosofiei poetice ce 
surprinde realul prin încărcătura 
abstractă a îmbi- nărilor de cuvinte: 
Cenușa ultimei priviri nu vrea nimic din 
ceea ce poate să aibă,/ Într-o întoarcere 
a luminii în care nemu- rirea buzelor se 
lasă dusă de firul zilelor,/ Către 
amurgul cerului sub infinitul zbor al 
lăcustelor ce ard precum zeii. 
(Imposibil). Mentalul străbate timpul, 
imposibilul devine posibil prin 
imaginaţia creatoare, obiectualul se 
îmbracă spiritual, introver- titul devine 
extrovertit, iar căutarea filoso- fiei 
existenţiale prin intermediul creaţiei 
poetice animă viaţa ce devine 
parapetul în faţa morţii prin 
conexiunile incidentale dintre materie 
și spirit, prin bogăţia expre- sivă a 
insuficientului formal: Născut din 
firimiturile pământului,/ Îmi port 
bleste- mele în spate,/ Precum 
caravanele chipurile deșertului. 
(Salvare). 

Spaţiul exterior poetului se 
interi- orizează, finitul contextual 
devenind un infinit al viziunii artistice, 
intrinsecul exis- tenţei estetice și fizice 
depășind concretul aparent al 
cognitivului prin senzorial, prin zborul 
ideatic al inspiraţiei aflat în căutarea 
nemărginirii: Stelele se ceartă într-un 
borcan,/ Unde sirenele își așteaptă 
victimele/ Să ardă în revolta valurilor. 
(Nade). Evadarea din mediul material 
în 

cel spiritual, din raţional în iraţional, 
din real în fantasmagoric, se realizează 
prin intermediul cuvântului, parapetul 
mono- semantismului 
metamorfozându-se prin imaginaţia 
spontană a autorului în poli- 
semantism, în creaţie artistică cu 
puternic impact percepţional asupra 
cititorului: Palmele mării mă strâng în 
braţe ca o ru- găciune,/ Iar pașii 
plecăciunilor se opresc în poala nopţii/ 
Cu cenușa pumnului de ceară. 
(Camuflaj), unde mai presus de 
cuvinte, mesajul poetic este un concept 
sugestiv. 

Prin urmare, Dragoș G. Călinescu 
urmărește în parapetisme ca, printr-o 
sim- bolistică protejată de un substrat 
poetic predominant vizual, transfigurat 
uneori și susţinut de auditivul sau 
olfactivul imaginilor artistice, mesajul 
liric să se des- prindă de conștient, de 
bariera textuală și să atingă 
subconștientul creativ, căci din- colo de 
un concret aparent al simţirii, al 
naturalului, rătăcește abstractul 
universal, liricul transformând 
parapetul în portalul dintre raţiune și 
sentiment, prin interme- diul 
cuvântului ca material al creaţiei: Las 
răstimpul să ardă gândurile cititorilor 
în pas de herghelii/ Pe înalta culme a 
răbdării și a întrebărilor nescrise/ 
Precum o cruce ruginită sub vorbele 
timpului. (Arcuş). 
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Perenitatea prozei analitice 

NELU BARBU 
 
 

 

În Colecţia ,,Opera Omnia”, publi- 
cistică și eseu contemporan, la 
Editura 
,,Tipo” Moldova, Iași, 2021, a apărut 
cartea domnului Ioan Barbu, Un 
Ragaiac interbelic: Gib I Mihăescu, 
schiţă mono- grafică, un ,,manuscris 
uitat”, scris între anii 1974-1975, la 
îndemnul și cu sprijinul bunilor săi 
prieteni, profesorii drăgășe- neni: Emil 
Istocescu și Gheorghe Pavel, ginerele 
scriitorului. Manuscrisul, din câte ne 
informează autorul, a fost citit de către 
Alexandru Piru și recomandat pentru 
publicare, dar a fost refuzat de către un 
di- rector cu fruntea plecată. După 47 
de ani, vede lumina tiparului, 
actualizat. Cenzura impusă atunci 
capitulează în faţa ,,Morţii [ieșită] la 
liman”, cum zicea humuleșteanul intrat 
în legendă. Cauza respingerii fusese 
chiar titlul cărţii sale, o metaforă 
oximo- ronică, care are conotaţii prin 
explicarea titlului, conform unei 
similitudini dintre Gib I Mihăescu și 
personajul central din Rusoaica, un 
roman de aventuri și de iubire, în care, 
după afirmaţia lui Nicolae Manolescu, 
un tânăr își ia dorinţele drept vise și 
iluziile drept idealuri. 

Cum nimic nu e nou sub 
soare, 

romanul fusese pus la index, în limba 
română, încă de la apariţie, din 1933, 
fi- ind urmat de Patul lui Procust, de 
Camil Petrescu, Întoarcerea din Rai, de 
Mircea Eliade, Cartea nunţii, de George 
Călinescu și Maidanul cu dragoste, de 
George Mihail Zamfirescu, romane 
interbelice care înfruntă sabia 
timpului. Ele se înscriu în 

direcţia prozei analitice, prin 
sondarea adâncimilor 
subconștientului. Totuși, în 1935, 
Rusoaica a fost tradus în limba slovacă 
de către Suzana Dovalova, tradu- 
cătoare născută în România, la Nădlac, 
într-o comunitate de slovaci, stabilită, 
ulterior, cu familia la Bratislava. 

Până la apariţia acestui studiu 
critic, Ioan Barbu era cunoscut în 
calitate de jurnalist și de scriitor. 
Acum, apare și în ipostaza de 
cercetător și monograf, de istoric și de 
critic literar avizat. Studiul pătrunde în 
universul ficţional al drama- turgului, 
nuvelistului, romancierului și, nu în 
ultimul rând al jurnalistului. O atenţie 
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deosebită acordă biografismului: 
arborele genealogic, nașterea, studiile, 
Erou în Primul Război Mondial, 
profesor și avo- cat în Drăgășani, 
boala și ultimele luni de viaţă. Această 
parte a monografiei are conotaţii. 
Caracterul științific și valoarea 
documentară întruchipează conceptul 
non multa, sed multum. Stabilește locul 
lui Gib I Mihăescu în literatura română, 
alături de Liviu Rebreanu, Mihail 
Sadoveanu, Camil Petrescu, George 
Călinescu, Hortensia Papadat-
Bengescu, Mircea Eliade, Zaharia 
Stancu, Marin Preda, Augustin Buzura, 
Nicolae Breban, Fănuș Neagu... Autorul 
are propria sa viziune diacronică 
privind universul psihanalitic și 
caracterul inova- tor al prozei lui Gib I 
Mihăescu, conclu- zionând că aceasta 
se înscrie în direcţia prozei de factură 
psihologică, promovată de 
modernismul lui Eugen Lovinescu. 

Monografia aduce și câteva 
opinii 

știinţifice, autorul corectând unele 
inad- vertenţe din biografia scriitorului, 
precum și date referitoare la biografia 
scriitorului. Acesta s-a născut în 
Drăgășani, nu la Călina așa cum susţine 
Nicolae Crevedia. Era al șaselea copil 
din cei doisprezece ai familiei, nu al 
treilea din șase cum susţine Ion Nistor. 
Aduce argumente prin care combate pe 
Sică Alexandrescu privind dramaturgia 
scriitorului, în special soarta 
manuscriselor după moartea lui Gib I 
Mihăescu. Îl corectează și pe 
Constantin V Gheorghiu și pe alţii și 
impune defini- tiv ideea că Opera 
Omnia a scriitorului vizează autonomia 
esteticului intuită definitiv de Eugen 
Lovinescu în Cenaclul Sburătorul, în 
care s-a format autorul. Deși a trecut 
printr-un con de umbră, asemenea 
romanului Rusoaica, opera sa, în pofida 
faptului că nu a fost citată, a fost mai 
mult citită decât a multor scriitori 
interbelici și contemporani. 

Un Ragaiac interbelic: Gib I 
Mihăescu, de Ioan Barbu, este o carte 
sti- mulativă, istoricul și criticul 
literar dove- dind vocaţia de portretist: 
Gib I Mihăescu apare ca un scriitor 
generos și dezinteresat, sfios și blând, 
amestec de gingășie, loiali- tate și 
delicateţe, punctual și înţelegător în 
relaţiile obișnuite, îndatoritor și discret 
cu cei care îi cereau sfaturi și sprijin. 
Gib și i-a apropiat pe mulţi din jur, cu 
fineţe; i-a uimit prin temperamentul său 
calm, dar și prin capacitatea de muncă 
și de creaţie... S-a ocupat mai degrabă 
de monografia laturilor sufleteşti şi 
de aspiraţia eroilor... Din păcate, a 
murit prea tânăr, spre a-și hotărî precis 
locul printre contemporani. Șerban 
Cioculescu afirma în 1935, în a cincea 
zi de la trecerea în pulberea de stele a 
ilustrului romancier, dramaturg, 
nuvelist și ziarist că Printr-o evoluţie 
normală, era indicat poate să 
cucerească primul loc în epica 
românească. În numai trei ani, a 
publicat patru romane și cinci sute de 
articole. Savantul Nicolae Iorga l-a mai 
depășit în ceea ce privește puterea de 
muncă și de creaţie. Gib I Mihăescu era 
idolul savantului, lăsând întotdeauna 
ziua de odihnă – ziua de mâine. 

Studiul critic scoate în evidenţă 
invenţia narativă, forţa 
expresionistă, în sondarea conștiinţei 
și transfigurarea situaţiilor dramatice 
în nuvelistica lui Gib I Mihăescu. Cea 
legată de război este verosimilă. 
Creează un univers obsesiv, prin 
proiecţiile imaginaţiei scriitorului. Am 
descoperit în carte că acţiunea nuvelei 
Semnele lui Dănuţ se petrece în Băbeni, 
judeţul Vâlcea, nuvelă apreciată în mod 
deosebit de George Călinescu și așezată 
în ,,linia întâi” a nuvelelor care dau naș- 
tere unor vedenii, urmarea firească 
asupra solicitării nervoase, 
transformând trăirile personajelor din 
obsesii în halucinaţii: Ele par opera 
unui febricitant. Dănuţ, șeful de 
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gară din Băbeni, este stăpânit de 
gândul că-l paște o nenorocire. Crede 
că-l înșală nevasta, încurcă acele și 
produce un accident fatal de cale 
ferată. Nuvelistul transformă 
idealitatea în obsesie, iar sen- 
zualitatea în degradare, de aceea o 
parte din eroii săi sunt personaje 
pozitive, dar pentru că sunt lipsite de 
pragmatism, devin personaje învinse. 
Făcându-și iluzii, culeg deziluziile. Sunt 
multe de spus des- pre nuvelele din 
volumele La Grandiflora (1928) și 
Vedenia (1929). Universul lor este 
dezvoltat în romanele Braţul 
Andromedei (1930), Rusoaica (1933), 
Femeia de cioco- lată (1933), Zilele și 
nopţile unui student întârziat (1934) și 
Donna Alba (1935). Studiul critic al 
domnului Ioan Barbu este unul 
consistent, după modelul monografi- 
ilor critice scrise de către Alexandru 
Piru între anii 1960-1980. Orice 
afirmaţie a monografului este 
argumentată prin citate care au 
conotaţii privind valoarea estetică a 
operelor cercetate. 

În roman, eroii lui Gib I Mihăescu 
se 

află în ipostaza de căutători ai 
Absolutului în dragoste. Mihai Aspru și 
Donna Alba își ating scopul faţă de 
ceilalţi eroi. În cazul lui Negrișor, visul 
devine realitate, în timp ce pentru 
Ragaiac devine obsesie, iar pen- tru 
Mihnea Băiatul, o lecţie de viaţă prin 
care îl ajută să devină un recuperat 
moral. Valia simbolizează ,,rusoaica 
sublimă” (George Călinescu). Iliad este 
conceput prin conexiune cu Ragaiac, 
primul este ti- pul pragmaticului, cel 
de-al doilea al visă- torului, personaje 
opuse, prin construcţia morală și totuși 
complementare. În gene- ral, 
personajele romanelor amintite sunt 
proiectate pe via căutătorilor 
perfecţiunii. Sunt personaje livrești 
dominate de ambi- guitate, care se 
învârt între spiritualitate și 
senzualitate. Ele au lecturi din istorie, 
filozofie, chimie, astronautică, fizică, 
ma- tematică, din Sfânta Scriptură, din 
Coran 

și din Iliada, din latină și din greacă, 
dar nu au școala vieţii, mai precis nu au 
o filozofie de viaţă. Ragaiac este un 
învins de boală ca și scriitorul Gib I 
Mihăescu, un resemnat ca și Ștefan 
Gheorghidiu al lui Camil Petrescu, 
eroul evoluând spre o 
,,sinucidere” morală. 

Dintre portretele scriitorului 
Gib I Mihăescu, redate în carte de către 
Ioan Barbu, am reţinut, în mod 
deosebit, pe cel făcut de Oscar Han, în 
cartea sa de memorii ,,Dălţi și pensule”: 
Era cel mai apatic om... Emana un 
farmec fiinţa lui și un nimb de stranie 
poezie. Parcă nu era om, ci simbolul 
omului. Știa să lege prietenii, dar mai 
ales să le păstreze. Un proverb înţelept 
sună cam așa: ,,Spune-mi cu cine te 
aduni ca să-ţi spun cine ești!”. Iată cu 
cine se aduna Gib I Mihăescu, cine erau 
colaboratorii și prietenii săi: Radu Gyr, 
Nichifor Crainic, Cezar Petrescu, Lucian 
Blaga, Tudor Vianu, Liviu Rebreanu (de 
la care urmașii păstrează o corespon- 
denţă), Hortensia Papadat-Bengescu, 
Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, 
Adrian Maniu, Ionel Teodoreanu, D. I. 
Cucu, Alexandru Philippide, Ion Pillat, 
Ion Vinea, Victor Ion Popa, Emanoil 
Bucuţa, Eugen Lovinescu, George 
Călinescu, Șerban Cioculescu, Pompiliu 
Constantinescu, Ovidiu Papadima, 
Oscar Han, Zaharia Stancu, Cella 
Delavrancea, Petre Comarnescu, 
Apriliana Medianu, Alexandru 
Busuioceanu, Dragoș Vrânceanu, 
Dragoș Protopopescu, Mircea Libros, 
Mircea Eliade, Octav Șuluţoiu, Izabela 
Sadoveanu, Octav Botez... 

Monografia domnului Ioan Barbu 
stabilește locul lui Gib I Mihăescu în li- 
teratura română, felul în care opera a 
fost receptată și perenitatea creaţiei 
sale: proză, dramaturgie (,,Pavilionul cu 
umbre” – o ca- podoperă) și ziaristică, 
despre care amin- tim că împreună cu 
Adrian Maniu, Lucian 
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Blaga, D. I. Cucu, Tudor Vianu, Nichifor 
Crainic întemeiază Gândirea (1921-
1944), publicaţie tradiţionalistă. A 
colaborat cu mai toate ziarele 
interbelice: Ţara Nouă, Luceafărul, 
Sburătorul, Înfrăţirea, Voinţa, Hiena, 
Curentul, Cuvântul, Calendarul. 
Articolele de critică socială și culturală 
purtau titlul: ,,Idei, oameni, fapte”. 
Cartea clasifică tematica abordată: 
viaţa și lupta oprimaţilor, demascarea 
nedreptăţilor, încălcarea principiilor 
etice și bunelor moravuri, despre 
ţărani, despre justiţie, despre 
instituţiile statului, fenomenul 
cultural-artistic, cronici teatrale, 
cinema- tografice și literare etc. 

Un fel de album din arhiva 
familiei are și el conotaţii: ,,O fotografie 
spune mai mult decât o mie de 
cuvinte!” (Fred Barnard). Am reţinut 
două fotografii din cele treizeci: una 
care prezintă pe George Călinescu la 
luneta scriitorului din casa de la 
Drăgășani și una cu scriitorul pe front, 
în 1916, în Regimentul 47 Infanterie, în 
Moldova. Așa ne explicăm 
verosimilitatea nuvelisticii de război. 
Prefaţa domnișoarei Mihaela I 
Rădulescu sugerează ideea că studiul 
,,dezvoltă o abordare integratoa- re”, 
iar Postfaţa domnului Ion Drăghici 
compară Opera Omnia a domnului 
Ioan Barbu cu ,,bătăile inimii reluate cu 
înce- tinitorul”, sintagma argumentată 
și prin impresiile critice despre 
,,Nenea”, afirmate de către două 
personalităţi contemporane: 
Constantin Zărnescu și Emil Lungeanu. 
Epilogul cercetării critice redă două 
eseuri despre romanul Rusoaica: ,,O 
dureroasă sete de pur și de ideal”, de 
Șerban Cionoff și ,,Un roman de 
dragoste înșurubat în liubov-ul rusesc”, 
de Clara Mărgineanu, jurnaliști și 
scriitori, prin care autorul ne explică 
pentru a doua oară alegerea titlului 
lucrării. O bibliografie consistentă: 
Scrierile autorului și Despre autor, utile 
ce- lor care vor mai cerceta pe Gib I 
Mihăescu, 

definitivează forma sferică a acestui 
studiu de istorie și de critică literară. 

Piesa Pavilionul cu umbre, 
prezen- tată pe scena Teatrului 
Național, la 03 martie 1928, în rolul 
principal feminin al Lianei jucând 
marea tragediană Marioara Ventura, 
angajată a Teatrului de Dramă din Paris, 
a fost un triumf, urmat de un circuit 
prin toată România Mare. Informațiile 
turneului ocupă un capitol interesant. 
Celelalte piese: Confrații, comedie-
farsă, în patru acte (1928-1930), Criza 
în birou (1929-1933), ambele cu 
subiecte din lumea justiției, Sfârșitul, 
dramatizarea nuvelei ce poartă același 
titlu și Tabloul, după mai multe 
,,peripeții” au rămas în manuscris. 
Toate au ca temă imoralitatea în 
dragoste. Șerban Cioculescu afirmă că 
dramaturgul a avut o ,,putere de creație 
impresionantă, dezbrăcată de orice 
artificiu formal”. Arta lui literară era 
una cu pagini de recital: ,,un fenomen 
de substanțialitate nativ, robust și 
generos în principiul lui vital”. 

Pe lângă profesiunea de scriitor, 
este prezentată pasiunea lui Gib I 
Mihăescu pentru astronomie, în calitate 
de membru al Societăţii Internaţionale 
de Astronomie din Paris. Era un 
luptător consecvent pen- tru idealurile 
umanitariste. Avea o atitu- dine 
patriotică cetăţenească, considerând că 
a fi un scriitor identitar și un patriot 
discret, nu este un merit, ci o obligaţie. 
Adevărul, demnitatea și dreptatea 
trebuie să caracterizeze fiecare fiinţă 
umană. În aceste direcţii era un 
polemist combativ. A întrezărit 
întotdeauna o lume nouă, cu dreptul la 
autodeterminare, fără războaie. 
Preconiza o Românie a dreptăţii sociale 
și a purităţii morale. 

În concluzie, cartea domnului 
Ioan Barbu prezintă ideea că Opera 
Omnia a lui Gib I Mihăescu este creația 
exclusivă a ,,Sburătorului” lui Eugen 
Lovinescu. Ea face parte din 
orientarea 
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modernistă: Mateiu Caragiale, George 
Călinescu, Mircea Eliade, Felix Aderca, 
Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Oscar 
Lemnaru, Hortensia Papadad-
Bengescu, Al Philippide, Cezar 
Petrescu, Pavel Dan. Opera scriitorului 
drăgășenean a influen- țat orientarea 
spre modernism a literaturii române 
interbelice. Toate acuzațiile de 
,,senzualitate excesivă” și explicațiile 
Ministerului Instrucției de atunci sunt 
de- montate de către autorul acestui 
studiu 

critic. Rusoaica e un roman românesc, 
un fel de Fata Morgana, simbolul 
intangibil al feminității slave. George 
Călinescu a im- pus definitiv această 
capodoperă: ,,Valia e Rusoaica 
sublimă”. Ea ne sugerează eter- nul 
feminin slav, iubirea slavă! Romanul a 
reprezentat un nou triumf literar după 
Pavilionul cu umbre. 

Perenitatea prozei analitice a lui 
Gib I Mihăescu reprezintă un al treilea 
triumf artistic. 

 
 

 

Accesorii de lux 
GABRIEL DRĂGHICI 

 
 
 

Un om complex, dar foarte bogat, 
echipat cu cizme amerindiene, costum 
submersibil și pălărie de paie 
respectabile sub formă de cuib de 
potârniche pătrunde cu un perforator 
pneumatic și geamantan de imitaţie. În 
cea mai mare librărie din orașul de la 
parter e mai multă liniște decât în 
autogara de la mijloc. Trecătorii nu 
cumpără nimic, iar ceilalţi nu trec. Pe la 
rafturile cărţilor groase culorile de pe 
cotoare îţi agaţă privirea și sunt prea 
lu- minate cu neoane profesioniste. 
Preţurile sunt simple cu treisprezece 
zerouri, ceea ce poartă ghinion. Așa că 
în librărie sunt doi spre trei admiratori 
de artă livrească. 

Bărbatul cu înfăţișare complexă 
de vechil rătăcește asudat printre 
rafturi cu mânile legate la spate și 
pălăria fixată pe ceafă. Analizează 
insistent fără să atingă mai ales cărţile 
de artă. Ceea ce vede îi place. Până la 
urmă se oprește. Vocea vân- zătoarei e 
prudentă, dar lină, cu expresii amabile: 

– Cu ceva am putea să vă ajutăm, 
zice doamna de la casa de marcat 
coborând la nivelul solului. (Lustra cu 
două neoane pârjolite pe care tocmai le 
înlocuise nu e destul de rezistentă, iar 
doamna nu avea experienţă pentru 
săritura în adâcime. Oricum nu se 
lovise în cădere, fractura de claviculă 
o avea din naștere. Era mama unui 
copil). 

Vânzătoarea își dă seama grabnic 
de cultura bărbatului complex, dar 
rotund. Se plimbă molcom pe lîngă 
rafturi, complet surprins de mulţimea 
titlurilor, de aerul grandios în stil art 
déco al unor volume și de varietatea 
culorilor aţâţătoare. 

Bărbatul complex, dar foarte 
bogat mormăie reglându-și 
intensitatea vocii, cum că are o casă 
nouă, după care adaugă banal: 

– Mă rog, nu am o vilă, ci așa, un 
fel de palat, dar mai mare. Are și biblio- 
teci, iar camerele sunt aproape văruite. 
Tavanele sunt cam sus și acolo n-au 
ajuns 
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încă zugravii. Dar în curând. Am și opt- 
sprezece băi. Ele sunt mobilate. O 
mobilă de calitate n-o găsești în secolul 
nostru. 

– Să știţi că ţinem și scaune stil 
Ludovic al XIV-lea. Depozitul e prea în- 
căpător și volumele au permis 
implantarea mobilei antice. Poate v-ar 
interesa cada împăratului Nero. N-a ars 
complet în in- cendiul acela. 

– Paișpe biblioteci nu e mare 
lucru. Nu că ar fi presant, dar dacă tot 
sunt în zonă (cobor rar la parter), m-
am gândit: hai să le umplu cu ceva. 

Omul e hotărât, iar vânzătoarea e 
încântată. Înfăţișarea unor rafturi goale 
de bibliotecă ce se cer neapărat a fi 
umplute cu ceva e splendidă; întocmai 
ardeilor um- pluţi, sacilor cu sfeclarze 
din piaţa Matache și ca știuca umplută 
când e proaspătă și nu are ceapă. 

– Ce anume v-ar preocupa să 
achi- ziţionaţi din stabilimentul 
nostru? 

Omul nu e hotărât. Stă la 
îndoială. (E îndoit de șale din pricină că 
unele raf- turi sunt prea joase, iar 
traversarea lor e dificilă în pasul 
piticului). 

– Știu și eu... zice omul bogat, cu 
vocea relaxată a moșerului care de fapt 
știe ce ar vrea, dar se răsfaţă pendulând 
grațios de pe un picior pe celălalt. Zice: 
să fie așa, cam vreo douăzeci și patru 
de metri de cotoare, poate zece. Însă, 
neapărat, cotoare frumoase. Și mai 
mult grena. Chestie de gust. Eu n-am 
voie usturat, mi-a interzis doctorul. Am 
reumatism. Da’ ăsta e gustul nevesti-mi: 
pereţii sunt zugrăviţi, cande- labrele 
bat în verde-opulent, iar în colţuri am 
plantat și un grup de palmieri pitici de 
Mangalia. Ia căutaţi-mi niște volume 
mai cărămizii, din cele vernil o să 
atașez în cramă pe rafturile cu sticle. 
Dă bine un vin negru cu un teanc de 
cărţi vernil. Te inspiră și nici nu e așa 
de vechi. Da’ să fie albume de artă. 

– Și de literatură? se interesează 
vânzătoare, fără să-și etaleze emoţia. 

Privită frontal, doamna în halat 
arată mai mult a doctor estetician și 
totuși, când te uiţi la ea, cât e de calmă, 
poţi să crezi că e doctor-expert în 
vânzarea căr- ţilor la metru. Numai că, 
fiind specialistă în desfacerea en detail 
a cărţilor sub un metru și în cotoare 
azurii, e ușor emoţi- onată la 
perspectiva de a umple, dintr-o dată, 
douăzeci și patru de metri cu game de 
culori cărămizii. 

Întreabă trăgând cu niște săgeţi 
micuţe într-o ţintă rotundă din plută 
agă- ţată de fereastră și aruncându-și 
ochii spre pălăria fină de paie, în stilul 
„cuib-de-po- târniche”, de pe ceafa 
omului complex, dar bogat: 

– Mai groase, mai subţiri? 
– Păi, mai groscioare. Că e de 

unde! îi elucidează omul neclaritatea. 
Să aibă și titluri ca lumea, vizibile, să le 
remarce musafirii de departe. Aproape 
că de când am casa asta, s-au 
multiplicat și oaspeţii. 

Vânzătoarea sprijinită de atele și 
de alte vânzătoare pescuiește cu niște 
harpoa- ne bine întreţinute de pe 
rafturile de sus albume în nuanţe 
diverse. Între timp, cu incursiuni 
discrete dintre liniile de volume cu 
coperte bătând în gri și portocaliu omul 
foarte bogat răsfoiește. Albumul cu 
picto- rii Renașterii e docil și se dă 
foaie cu foaie pe îndelete să nu-și 
supere vizitatorul. 

– Iacă-tă! îi indică el vânzătoarei, 
cu niște degete înmănușate de aur, 
spre o compoziţie cu satiri și nimfe 
egiptene de Pietro Perugino. În camera 
foarte mare, cum îi ziceţi 
dumneavoastră, restul lumii - 
sufragerie, sală de dans ori cameră 
zilnică 
- mi-ar trebui o chestie de-asta în 
salon. Cam de unde o pot agonisi? 

– Tot pe cărămiziu? e curioasă 
vânzătoarea, fără să-și schimbe halatul 
și 
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expresia gravă și profesională. Căci la 
mult cărămiziu merge și un pic de 
vernil! 

Emoţionat de atâta consens, 
omul extrem de bogat o aprobă cu un 
zâmbet invers proporţional: 

– Cum grăiești matale. Numai că 
mi-ar trebui repede. Peste o oră după 
apu- sul mijlociu dau o petrecere mare 
și să nu fie pereţii goi. 

– Un Pietro Perugino, ca să nu 
mai zic de Botticelli și de Jan van Eyck - 
e mai greu de procurat. Nu că ar fi prea 
scump, însă durează. Ultimul a ţinut 
două secole fără modificări de vopsea. 
Vă recomand călduros (pătura din păr 
de cămiluf e mai călduroasă!) un tânăr 
artist, dar sărac, care-n două zile de 
luni încolo vă face un tablou identic. 
Nici autorul nu l-ar putea deosebi de 
celelalte! Nu vă costă. Opt mii de 
ghiuldeni e ultimul preţ. La nouă metri 
pătraţi, revine cam o mie de ghiuldeni 
metrul. 

– Numai atât? se miră omul 
extrem de bogat socotind pe degete. 
Convenabil. Știţi cât s-a scumpit 
terenul la etajele de sus? se destăinuie 
omul. În centru nici nu mai vorbesc! 
Să facă până la urmă opt. Unul cam cât 
plapuma, de atârnat pe șemineu. E 
decorativ. Cine mai face focul în ziua de 
azi? Mâine, da. 

– Cioplituri nu doriţi? se intere- 
sează vânzătoarea, ca orice negustor 
de antichităţi care, știind că nu 
întotdeauna peștele merge cu vin alb, se 
simte dator să-i recomande clientului 
interesat de cărţi și tablouri și două, 
chiar patru tone de sculp- turi în bronz 
marmoreic de Kazahstan. Sunt 
veritabile, îl asigură dumneaei cu un 
cârlig să nu alunece de pe geamul 
central, unde omul extrem de bogat se 
urcase pentru a admira apusul soarelui 
mic. Să nu alunecaţi, îl lămurește și 
omul devine mai flexibil. 

– Sunt de-a gata? Sau le obţin 
toc- mai mâine? se preocupă omul 
extrem de bogat. 

– De-a gata! vociferează 
vânzătoa- rea, adăugând ca pentru 
știinţa unuia care se pricepe: sunt 
turnate în Nisipotamia. Ăsta e un 
deșert nou înfiinţat. Fac ăia ce vrei și ce 
nu vrei! Un văr nu a vrut ceas 
electronic și nisipotamienii i l-au făcu 
imediat în opt hectominute. Ce mai e 
în ziua de azi un hectominut? întreabă 
retoric. O să vedeţi, sunt perfecte. Și tot 
cărămizii, că bronzul se tratează cu 
acizi și se-nverzește rapid. 

Omul extrem de bogat e de acord. 
Acordurile unei simfonii pline de 

înţelesuri tocmai răsună de pe pasarelă 
în timp ce din lift coboară orchestra de 
cameră a televiziunii cu reporteri cu tot 
să facă un reportaj cu omul extrem de 
bogat, dar cult. 

Trasă de coadă 

Tovarășul Doru-din-Sectoru-
Nouă, se duce la ţară. Ţara e un mic sat 
indepen- dent și aleatoriu pe latura 
stângă a râului învolburat, nervos mai 
ales vara când sea- că, numit Cricovul 
Sărat, salinitatea apei fiind avansată la 
gradul de apă marină. 

Tovarășul Doru-din-Sectoru-
Nouă are o casă la ţară. În casă 
viețuiesc doi to- varăși indiferenţi pe 
care i-a închiriat de la Comitetul 
Central de Pardid și Închirieri să-i 
alunge insectarii de pe roșii (rozurile, 
galbenurile și vînăturile, fiind mănate). 
În spate, casa are o grădină cu terasă 
de granit greu pe care apasă ivind 
crăpături de rușine. 

Printre roșii, albastroșii și 
morcotofi cresc buruieni florifere cu 
spini teribili. 

O dată, după o ploaie, dintre 
buru- ieni se ridică un peduncul 
neînsoţit care stă uneori aplecat de la 
povara picăturilor. 
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Din trei în trei luni a câte 
douăzeci și cinci de zile, anul având 
zece ori două- sprezece luni, așadar, de 
la an la an, pen- dunculul în formă de 
apendice terminal al părţii posterioare 
la animalele vertebrate, intitulat 
știinţific coadă, se face mai mare, dar 
numai dacă nu-l iei în seamă. 

Pe tovarășii închiriați nu-i 
intere- sează buruienile florifere, 
trandafirii sunt de ajuns după roșii. 
Atâtea sezoane cât pedunculul nu iese 
dintre buruieni, la șe- dinţele de 
propășirea agriculturii perene, nici nu 
se vorbește de el. 

– A crescut coada din grădină? 
se preocupă tovarășul Doru, când 
vine să se aprovizioneze cu trufandale 
din gama iarnă împovărată. 

– Care coadă? Apoi, la noroc, ca 
și cum ar fi vorba de un artefact parţial 
restaurat, fiind lipsit de importanţă, îi 
dau replica: 

– De obiectul acela însufleţit 
care crește lângă uluci, zici tovarășe? 
Da’ ce aveţi dumneavoastră cu el, de tot 
întrebaţi? Ulucile îi produc umbră. 

Este adevărat că tovarășul Doru- 
din-Sectoru-Nouă, ar trebui să fie 
ultimul om - majoritatea suferă de 
transplanturi electrice. Nici măcar nu 
trebuie să-l preo- cupe coada din 
grădina casei. Totuși, nu se știe de ce, 
numai la ea îi e gândul. Și când pleacă 
la ţară, în loc să-și vadă de-ale lui, să 
alunge cărămuștele de pe tomatele mul- 
ticolore, să colecţioneze roţi zimţuite și 
fa- ruri de casetofon, să ciocnească o 
carafă de vin (de dus e mai greu, 
strugurii suferind de acreală și 
morocăneală), să discute de una, de 
alta și să-și umple geamantanele cu 
curci zvântate și zarzavaturi, el glonţ 
în spatele grădinii. Împușcătura nu 
doare, grădina având puncte de 
atracţie: băncuţe de repaus, statuete 
din bronz cu cișmea, două plante 
carnasiere. Tovarășul Doru se 
holbează la coadă și se minunează că 

se mișcă, și că e din ce în ce mai mare, 
la început. Prima oară ca o codiţă de 
purcel, răsucită și jucăușă și în câteva 
luni ajunge o ditamai coada 
voluminoasă și robustă, ca de zimbrant, 
fremătând din când în când, doar atât 
cât să priceapă tovarășii sceptici că 
jivina din adâncuri e mult mai mare, 
cât doi, ori poate douăzeci de zimbranţi 
la un loc. Nimeni nu poate ști dacă e 
numai moţul, ori e toată. 

Pe data de opt la o săptămână 
după ce urmase luna lui brumărel, 
tovarășul Doru-din-Sectoru-Nouă, 
oprește auto- mobilul fâlfatic în 
mijlocul curţii. Acela e locul din care 
distanţele până la pivniţa de licori, la 
cămara de burdufuri și la magazia de 
antricoate sărate sunt aproximativ egale 
cu patru. O șterge în salturi la coadă ca 
să tragă zdravăn de ea în sus și în părţi; 
late- ral sunt ulucile. Nu se știe ce i s-a 
cășunat peste noapte, căci se apucă să-o 
smulgă sau numai să-o zgâlţâie ca să se 
lămurească o dată (douăzeci și opt 
octombrie nouă sute optzeci!) cât este 
de mare. De la distanţă, tovarășul Doru 
pare că se ia la trântă cu cineva, de 
aproape, se certifică. Vecinul de sus îl 
vede cum se balansează printre cocenii 
de grâunioc și nu zice nimic, fiind 
resemnat, ca omul care a înţeles multe 
din viaţă: 

– Măi, măi, măi. Ce i s-a năzărit 
tovarășului Doru pe bâzdâgania aia! 
Căci zăbovea și ea acolo și uluicile nu o 
deran- jau. Și pe nimeni. 

Tovarășul Doru trage de 
ciudăţenie și tot trage (arma are 
calibru mic pentru nimereală) mai ales 
că își pune ambiţia și reușește s-o 
învingă și s-o miște niţel din glie. 

Coada nu mai este de la douăzeci 
de zimbranţi la un loc, ci una mare și 
grea, de saurian iguanodon din 
mezozoic de peste o sută de metri 
adâncime. Și când smuceș- te mai tare, 
jivina care-și ţine vârful cozii 
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la aer și la soare se enervează și începe 
brusc să se scuture. 

Cutremurul de gradul opt pe 
scara de magnitudine Richter dărâmă la 
început casa tovarășilor închiriați, care 
de fapt e a lui, și pe urmă toată 
comuna, craterul având mai multe mii 
de pogoane în dia- metru și câteva în 
jos. În sus ţâșnesc pietre ponce albe, 
cele ușoare sunt aruncate mai departe 
de răsuflarea creaturii. Își agită 
pendunculul solzos doborând două 
tur- nuri gemene de apă de pe dealul 
Urlaţilor, până la Mizil. 

Președintele multicolor al 
Ţărilor Dependente crede că Ţarul 
Statelor Unite Siberiene, a izbit, 
undeva, o bombă ato- mică, în timp ce 
Ţarul crede, dimpotrivă, că 
Președintele nu e o persoană de cuvânt 
și a ordonat deschiderea focului 
și-a 

Festivalului Internaţional de Muzică de 
la Mamaia. 

Astfel se declanșează un război 
mondial, fiindcă i se năzare tovarășului 
Doru-din-Sectorul-Nouă să-și bage 
nasul unde nu-i fierbe oala. În loc să-și 
umple geamantanele cu zarzavaturi, 
curci și pui hrăniţi natural în seră îl 
roade curiozitatea (și pantofii cu șiret 
în talpă). De vreo două ceasuri 
(pendule e prea vulgar!) se tot aude un 
ronţăit uniform. 

Astfel se explică dispariţia 
balenelor albastre, și a bocancilor 
ignifugi. Îi trebuia acestui tovarăș 
fruntaș în întrecerea soci- ală pe 
ramura siderurgică, dar hăbăuc de cap 
să știe cât e de lungă coada din fundul 
curţii! Îl mânca în fund să știe ce-i cu 
ea! 

 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN OVIDIU DINICĂ 
 

Cândva armata 

în armată am 
debutat la gazeta de 
perete 
a garnizoanei, 
evenimentele regimentului 
nostru le comentam pe tăcute 
noaptea sub păturile 
pe care le legam de grumazul nopții cu 
sârme să nu ni le fure gradații 
învestiți cu ordinea cuvintelor și precizia 
tăcerii, ne transformam în licurici 
să alergăm gândurile 
de parcă am fi căutat să prindem posturi străine 
înarmați cu galenă și sârmă ca antenă, 
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cel mai răsfățat post cerut era postul santinelei unu, 
la miezul nopții ascultam metronom la radio europa 
liberă înroșiți de emoții ca în fața unei mari dileme 
oare ne toarnă 
cineva, dimineața ne 
legănam 
ca sălciile, bătuți de vânt prin arături 
tușeam ca anemonele lui luchian nădușiți de speranțe, 
transpirați de urzeli infantile, 
căutam liniștea în bocancii uzi, înviorați 
pășeam spre cantină să ne echilibrăm energetic cu murături și ceai dezvirginat 
cu biscuiți rigizi 
precum coaja de copac, 
lecții de echilibristică primeam zilnic 
între două alergări și ora mesei la firul ierbii în care gustarea ne 
indispunea cu pateu din resturi și așteptări prăjite, 
timpul trecea ca un glonț înecat în osânză, 
la poligon exercițiile de tragere ne îmbogățeau imaginația cu lovituri 
risipite prin iarbă, cartușe și ținte virusate, 
alergam ca pișcoturile în șampanie ori ca pătrunjelul în 
oală, eram instruiți pentru ugerul viei și sticlele de pe 
rafturile alimentării în care conservele de pește dețineau 
recordul 
la înjurături, 
la cantină șlefuiam cu privirea pardoseala râncedă și pescuiam pe 
îndelete cartofii ori fasolea din cazan 
ca pe cele mai tari oferte pentru gurmanzi, 
către dormitor băteam cadența în ritmul stropilor de nămol de la un ștrand 
improvizat și invizibil 
în care membrii de vază erau 
comandanții, pe margini înfloreau 
magnoliile 
soarele ne păcălea că aduce în tacâmuri de lux ploaia 
să o imortalizăm pe cimentul proaspăt vopsit cu trupuri 
tinere, speranțele înfloreau ca ciupercile după ploaie 
ne doream permisii și elogiam amr-ul de la jurământ până la lăsarea la 
vatră ca pe cel mai important sfânt al tinereții noastre. 
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GRAFFITI, DINCOLO DE ZIDURI (II) 

-idei- 
FRAGMENTE DE ESEU 

DRAGOȘ TEODORESCU 
 

 
*** Umanitatea este o paletă a 

cu- lorilor relative, topite în tablourile 
unui pictor indiferent. Imperfecţiunea 
devine, astfel, mereu, trăsătura 
esenţială a propriei noastre deveniri, 
justificarea căutării, degetul întins spre 
mirajul superb al liniei orizontului. 
Pendulăm, fascinaţi, între anxietate și 
iluminare, cele două extreme care ne 
conturează rutina de a fi, atât de banal, 
atât de sublim, ca de fiecare dată în 
puţinele milenii ale epopeii noastre. De 
foarte multe ori, între nebuni și 
înţelepţi nu există decât umbra unui 
pas… 

Existăm într-un spaţiu al 
frontierele permeabile, pe care le 
putem traversa, dar nu le putem anula. 
Viitorul este acel teri- toriu aflat mereu 
mai departe, niciodată atins. Suntem 
construiţi din fire invizibile, ţesute din 
pânza Marelui Păianjen; ne naștem, 
evoluăm, asimilăm trăsăturile mediului 
cunoscut, devenind un mozaic de 
principii și prejudecăţi, pe care le expu- 
nem drept germinaţii personale. Iubim 
sau urâm, în proporţie copleșitoare, 
conform ecuaţiilor mentale ale 
strămoșilor, dar pro- clamăm 
permanent victoria modernităţii, 
zdrobirea tiparelor, progresul… 

Indigestii emoţionale, repetate 
cotidian, cagule care acoperă oglinzile 
interioare, obsesiile care ne definesc 
și ne deformează. Suntem fragili, atenţi 
la respiraţiile colectivităţii, ironiile ne 
rănesc, dezgolindu-ne, exact așa cum 
suntem: mlaștini colcăind în întuneric, 
cercopiteci lași, căutând adăpostul. 

 
Nu știm când a apărut Totul… 

Începutul nu poate fi detectat, ci doar 
intuit: un punct de energie care a con- 
struit Realitatea, planetele, stelele; 
tăcerea primordială, apoi explozia, 
clocotirea dimensiunilor în interiorul 
propriei lor substanţe. 

Suficiente ipoteze   încearcă
 să definească  incredibila 

 metamorfoză, structurarea 
elementelor, primele mișcări ale 

materiei, formele vii. În această lume 
cerebrală, dorinţa de a explica, de a 

înca- dra prelungește axioma brutală a 
curgerii. Nașterea, maturitatea,

 dispari- 
ţia… Vârstele umane reprezintă, de 
fapt, barometre ale resemnării, plutire 
către ţărmurile unde așteaptă Nimicul. 
Intrarea în lume? Senzaţii generate de 
un trup pe care îl locuim temporar, dar 
pe care vrem să îl păstrăm. Pentru cei 
mai mulţi dintre noi, Existenţa ar 
trebui să fie asemenea unei 
semidrepte: un moment de început 
prelungit în vastul Infinit, un Eu stabil 
și continuu, lipsit de riscurile 
dizolvării. 

Și, totuși, poate cineva defini 
Eternitatea? Ar putea suporta vreun 
re- prezentant al speciei noastre 
experienţa nemuririi? 

*** Diferenţa între ceea ce se 
denu- mește, în mod convenţional, 
„om” și ceea ce ar trebui să fie OMUL 
este comparabilă cu un abis, un abis 
peste care nu pot trece decât foarte 
puţini. 

Avem capacitatea de a ridica 
blocuri și catedrale, de a modifica 
relieful sau de 
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a proiecta și construi aparate 
zburătoare. Toate acestea nu sunt, 
însă, decât excres- cenţe ale propriului 
orgoliu, “umbra” care însoţește drumul 
civilizaţiei noastre încă de la 
începuturi. 

Să ne bucurăm, așadar… Suntem 
unica specie de pe Terra care se poate 
manifesta, creator sau distrugător, într-
un mod atât de înalt. Doar nouă ni se 
oferă tulburătorul cocktail cotidian de 
extaz și suferinţă, doar noi putem 
primi dia- mantele mânjite de noroi ale 
raţiunii. Și, totuși- este oare acesta un 
semn zdrobitor de superioritate? Oferă 
perspectiva umană soluţii valabile de 
fericire pentru celelalte fiinţe? 

Pentru ambele întrebări, un 
răspuns onest ar fi „nu”. Superioritatea 

nu poate fi clamată de cel care se 
consideră pe această treaptă, ci 

confirmată de un al doilea, în cazul 
nostru, de celelalte entităţi biologice. 

Capacitatea de a crea 
instrumente de dominare nu este doar 
un semn de dez- voltare mentală, ci și 
perpetuarea și rafina- rea unor pulsiuni 
bestiale, care presupun subordonarea 
altora pentru satisfacerea propriilor 
necesităţi. 

Remarcabila inteligenţă pe care 
pre- tindem că o avem este, de cele mai 
multe ori, limitată de propriile 
rezultate- restrân- gerea habitatului 
animal, forţa poluatoare, construirea de 
arme tot mai perfecţionate. Cu 
siguranţă, omul comun nu poate oferi 
reţete de fericire pentru celelalte fiinţe, 
ci, mai degrabă, le exportă ceva din 
neferici- rea lui. 

Specia noastră se consideră 
admi- nistratorul suprem, unicul 
judecător și cea mai matură verigă din 
lanţul trofic, definiţii care îi hrănesc 
aroganţa, transformând-o, însă, în 
același timp, într-un imperiu fragil. 
Foarte probabil, pe parcursul 
mileniilor, unele fiinţe umane au ieșit 
de sub stăpâ- nirea minţii, reînvăţând 
să existe. Sunt, 

însă, doar excepţiile care confirmă 
regula, comete în noaptea enormă a 
lumii… 

*** Înţelegerea propriei fiinţări 
(„deschiderea către închiderea 
animalu- lui”, cum spunea Heidegger), 
a însemnat, de fapt, perceperea naturii 
noastre stihiale și, în același timp, 
separarea de aceasta, delimitarea de 
inocenţă și transportarea pe ţărmurile 
unei maturităţi copleșitoare. 

Ieșirea din Paradis reprezintă 
apari- ţia Iluziei, vălul care s-a ţesut în 
jurul nos- tru fără să ne dăm seama. 
Tentaţi, oamenii au făcut următorul 
pas. Firele invizibile ale Mayei ne 
definesc, de atunci, măreţia. Toate 
creaţiile noastre sunt doar eforturi de a 
învăţa să trăim, în loc de a trăi, pur și 
simplu, rezolvări geniale ale unei 
probleme care nu există. 

***Pentru cei mai mulţi dintre 
noi, repetiţia înseamnă siguranţă, fami- 
liaritate, gesturi previzibile, iar 
evitarea Necunoscutului, o opţiune 
dezirabilă. Ne dorim prospeţimea, 
bucuria de a trăi în mod deplin, dar 
înclinăm, de fiecare dată, balanţa în 
favoarea răspunsurilor validate de 
trecut, menţinând bariera în faţa a Ceea 
ce Este, deși suntem așteptaţi, de 
fiecare dată, la fel de intens. 

Suntem niște maeștri ai 
teoreticu- lui- cristalizăm fantasme 
care ne sedează, diluându-ne 
potenţialul existenţial. Nu ne plac 
zguduirile, vrem ca totul să se 
desfășoare monoton, liniar, fără 
denivelări semnificative- o pistă de 
atletism pe care să alergăm, într-un 
ritm ușor, pe o vreme răcoroasă. Viaţa 
nu este, însă, un laborator aseptic, 
populat de savanţi în halate albe, ci o 
imensă desfășurare de forţe, o pulsiune 
continuă, contradictorie și fascinantă… 

***Cum poţi să cauţi liniștea, în 
loc de a fi, efectiv, liniștit? Cum poţi să 
dorești simplitatea și, în același timp, să 
fii un par- tizan al progresului “orb”, care 
înseamnă, în ultimele lui consecinţe, un 
toxic nihilism? 
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Bizar și, în același timp, tragic. În 
puţinele momente de luciditate, omul 
con- temporan percepe acest paradox, 
dar nu i se poate sustrage- tehnologia 
și toate cele- lalte elemente ale 
societăţii postindustriale acţionează 
precum narcoticele, dezvoltând o 
dependenţă incredibilă, iar, în cazul în 
care individul alege să renunţe, fie și 
tem- porar, la acestea, un sevraj pe 
măsură. 

Modernitatea a construit noile 
edificii ale spaimei și putrefacţiei 
mentale, viteza existenţială conduce 
spre frontierele psihiatriei.  Alergăm,  
alergăm,  entităţi 

 
 
 
 
 

VALI NIȚU 

robotizate, în căutarea punctului 
terminus, destinaţia, obiectivul care se 
divide mereu. Pastile și terapii- pentru 

a zâmbi în mijlocul ciclonului teribil 
al civilizaţiei, pentru a putea suporta 

neliniștea celorlalţi și mângâierile 
propriilor demoni. Pastile și terapii- 

pentru a ignora ţipetele interioare, 
pentru a continua să discutăm 

despre sport, bursă, orgasm și noile 
tendinţe ale politicii mondiale. Pastile 

și terapii- cru- cificat în cârje lustruite, 
creierul se târăște 

mai departe… 

 
 

Senzualitate cu nume de nufăr 

În hora bucuriei mâinile se prind strâns, delicat, degetul inelar se lasă 
sărutat, privirile luminează ringul de dans, fericirea se citește pe chipul 
senzualității, pașii nu se opresc din ritmul inimilor, dansul e viață, viața e 
dans, dansul iubirii, ating buzele de fruntea cerului tău și înțeleg dorința 
trupului ce-și cere libertatea, s-a schimbat vremea, furtuna s-a potolit, 
liniștea și echilibrul nu mai sunt fragile, 
iubirea și-a găsit locul în 2, acum suntem 1, iubim și respectăm cu strictețe 
vremurile. 

În pauza orchestrei fredonăm refrenul unui cântec foarte cunoscut, imnul 
iubirii de la început până la sfârșit, curioasă soartă are bunul simț, 1 este 
bun, altul e... sau lasă, niciodată să nu spui niciodată, nici o dată nu este 
exclusă din calendar, iubirea nu are vârstă, nu este un slogan e viață 
adevărată, dacă vrei să o trăiești, dacă nu... pe altă dată, pe curând ne 
așteaptă 2, este acolo cu fața spre fereastră, 
zâmbesc gândurile când zăresc culoarea albastră, poate să fie de la florile din 
glastră. 

În călătoria nufărului pe luciul apei a apărut o frunză verde, era în derivă și era 
plânsă, ai prins-o între degetele tale și ai sărutat-o, floare de nufăr, ai salvat o 
culoare, o rugă, dinspre degetul arătător a apărut un semn, era semnul victoriei, 
dragostea de soare, iubirea libertății unei raze de soare, senzualitatea atingerilor 
dinspre nufăr spre frunză, 

 
 



Vâlcea literară • Anul II, nr. 2 
(4) 

61 
 

jocul prin apa vieții, frumusețe și esență vie, dreptul din naștere de a nu pluti în 
derivă, dimpotrivă, viața este întinderea apei cât este transcrisă în cartea 
destinului, în arhivă. 

În setea buzelor iubesc senzația apropierii de trupul iubitei mele, arde cu săgeți 
de foc, o strâng în brațe și simt puterea focului, senzualitatea cu nume de nufăr, 
nu am aer, nu vreau aer, vreau focul ce-mi arde buzele, ochii, genele, lacrimile, 
totul arde de dor, este vara noastră, nu se vede nici un nor, poate așa pe undeva, 
arar, să apară câte 1, 
cu capul în nori, să spună: „ce frumoasă ești, ce bine e seara”, s-a trezit după 3 și 5, 
azi este ziua în care predomină roșu, macul singur, 2 maci, mai mulți maci, știu că ai 
să râzi. 

În pictura senzualității, culorile se joacă cu nuanțele, un „colaj” de bucurie și 
fericire, albastru și roșu, lavandă și maci, buzele noastre se caută și se găsesc în 
sărutul pasiunii, trupurile noastre se pierd într-unul, sufletele sunt într-unul, noi 2 
suntem mereu 1, adeseori uităm de noi, ne uităm unul în brațele celuilalt, nu ne 
uităm niciodată în urmă, privim mereu înainte, avem destule vise de împlinit, nici nu 
mai contează ce nu am făcut, noi 2 ne iubim, sensul vieții este pe harta din viitor, 
destinul recunoscut poate fi refăcut. 

 
Caligrafia buzelor seduse 

În așteptarea zilei de sărbătoare scriu un alt poem despre puterea 
iubirii, este miracol să descifrezi caligrafia buzelor seduse de atâta dor 
și așteptare, dar nu mai contează o zi în acorduri albastre de chitară, 
trăiesc vocea serilor 
îndrăgostită de refren, azi a fost bucurie pe „strada” sufletului meu, iubita 
mea este fericită, meritul este al ei, s-a descoperit pe sine, și-a redescoperit 
libertatea, 
libertatea de a fi, dansul dorințelor în cea mai frumoasă poveste de viață, dragostea. 

În petrecerea ce va urma, trăirile se vor privi în ochi, vor desăvârși ce au început 
demult, de mult timp am așteptat iubirea, ea a venit îmbrăcată într-o rochie albă, 
din flori albe, din timpul în care eu „slăveam” clepsidra, nisipul nu mai curge haotic, 
s-a liniștit deplin, numără în gând alergarea spre linia de sosire, se uită în urmă și 
nu se mai vede nimic, totul s-a șters ca și când nu a fost clepsidră pe pământ, asta 
pentru că există iubita mea, a știut să mă ridice, a putut, ea este sensul drumului 
spre dus și scorpionul îi mulțumea. 

În căutarea timpului viitor amândoi știm ce știm, sentimentul dragostei este 
divin, este magică fiecare îmbrățișare, nu seamănă cu cea de ieri, este o altă 
sărbătoare, completă alăturare a trupurilor, nici nu știu dacă ele știu ce urmează 
după un alt sărut, 
este o tandră și sensibilă detașare de ieri, de ce a fost, de ce nu a fost, de ce ar fi 
putut fi, și totuși, de ce să nu fie, dacă în dicționar este cuvântul fericire, bucurie, 
dragoste și exist, am fost, demult, pe undeva printre cuvintele din Dex, acum sunt eu, 
sunt un nonconformist. 

În timpul meu a apărut femeia visată, m-a căutat și eu am găsit-o, undeva ca să exist 
poet, om, frumos, simplu și decis, bărbatul ei din vis, abia acum m-am descoperit în 
mine, și sunt, chiar sunt, am devenit cel de altădată, râd, plâng, alerg ca să stau, să stau 
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superbe, degetele ei lungi îmi ating sufletul, neatins de atins, succesiune de gesturi, de 
iubit, de bucurat, de se știe de mine, de iubita mea, de superbul mâine, sunt sigur că 
va fi așa, asta pentru că există iubirea de iubit, de iubită, de două suflete care știu a 
se îmbrățișa. 

În conturul din caligrafia buzelor, amândoi am descoperit seducția, e magnifică 
senzația ei, parcă suntem undeva în altă lume, într-o lume ca lumea, lumea noastră 
cuprinsă-n cuprins, de bine, de neuitare, de tot ce poate fi frumos în dragostea 
adevărată, în cântec de chitară, 
în dorințe mari, uneori putințe mici, fiecare face parte din fiecare, noi suntem o parte 
din noi, și dacă ne-am găsit nu e meritul nostru, Cel de Sus a spus: „a sosit și timpul 
vostru, dragii mei, am să decid cât vă las aici, am să spun dacă voi știți să vă iubiți, la fel 
mereu, dragoste cu temei”. 

 
Iubirea, fecunditatea vieții 

În ortografia senzualității am dat de numele tău, era scris cu litere clare și foarte 
mari, era deasupra numelui meu, stătea acolo de când a înțeles ce înseamnă 
adevărata iubire, 
au trecut anii, am trecut și noi unul pe lângă celălalt, dar am înțeles după foarte mult 
timp, ce-i drept este bine și acum, că niciodată nu trebuie să renunți, să speri 
întotdeauna 
la dragostea adevărată, nu este greu, e nevoie a nu-ți pierde speranța într-o minune, 
ne-am găsit pe o „plajă” fierbinte, destul de fierbinte pentru cine nu crede în rugăciune. 

În fecunditatea vieții, mulțumesc femeii care mi-a dat viață și femeii care mă iubește, 
ce m-aș face fără iubire, aș fi o frunză în vânt, o melodie necântată, un simplu 
necuvânt, eu sunt o melodie cântată în visele iubitei mele, la concertele unde 
suntem soliști, artiști, spectatori la gala laureaților, depinde din ce loc se vede 
lumina de pe scenă, noi trăim pur fiecare sărbătoare a inimilor, a trupurilor fidele, a 
sufletelor ce vibrează în acorduri celeste, 
suntem atât de mâine și ne bucurăm de azi, de buzele flămânde, în 2 se scrie o suavă 
poveste. 

În iubirea din 2 secretele sufletelor vor dăinui peste timp, nimic și nimeni nu poate ști 
nimic, nimic nu știe nimeni iar „prețul” dragostei noastre este infinit, infinitul este 
dornic de iubire, iubirea este în 2, spune tu, spune-mi om drag timpului meu, seara vine 
și pleacă ușor, femeia iubită rămâne mereu, dacă există iubirea, dacă exist și eu, 
devreme, târziu, am venit și eu, 
ai de(venit) jumătatea mea, poate că va fi mult mai mult, poate că va fi mereu 
lumină pe traseu, 
să te citesc în fiecare dimineață la o cafea, cu gustul trupului tău, eu te voi scrie zilnic în alt 
eseu. 

În coapsele dimineții am văzut chipul tău frumos, refugiu din noaptea albă, bucuria de a 
te ști femeia mea, fecunditate în fiecare dintre poezii, sensul spre bucuria de a fi în 
realitatea zilei, bărbatul singurei femei ce știe a prețui verbul a iubi, dimensiunea 
cuvântului a iubi, sensibilitatea 
metaforelor, toate sunt și vor fi parte din noi 2, simplitatea ce nu are semnul egal cu alt 
egal, cu iubita mea merg până la capăt, indiferent cât de departe e acest capăt, nu 
poate fi decât unul, 
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noi suntem unul cât 2, enormă sensibilitate, forța gândului, desăvârșirea unui tablou, 
însuși desenul. 
În trecerea cuvântului am găsit cel mai frumos cadou, femeia din vers, versul ce-mi 
luminează viața, 
tu, iubita mea ai descoperit nemărginirea sentimentelor ce-ți arată cât de puternică 
este dragostea, 
trăiești dăruirea pentru cel drag, trupul vibrează și trece barierele impuse de 
reguli și regulamente, 
uiți că trebuie, trăiești să uiți ce trebuie uitat, seara e aproape, buzele noastre se 
caută și se găsesc, 
în camera albă noi și iubirea trăită, fără termen de comparație cu ce am „șoptit” până 
ieri, amândoi, 
e purul adevăr, doi într-o poveste de dragoste, vă iubim dragi cititori, iubiți-ne mereu, 
mereu și voi. 

 
Ortografia senzualității 

Din fecunditatea vieții s-a născut iubirea pentru 2 ochi mari și zâmbet 
cald, povestea vie a unui tablou cu trei trandafiri de culoare roz, 3 
cercuri superbe, 
atât țin minte, celelalte sunt bijuterii din cutia cu valori adevărate, minuni 
din vis, ieri am construit rama pentru frumos, nu pot spune ce culoare are, e 
un curcubeu 
privirea ta, nici nu știu ce ți-am mai spus, senzualitatea buzelor tale nu este de descris, 
descătușarea trupurilor nu se poate scrie prin cuvinte, nu ar fi îndeajuns, e de nedescris. 

Din ziua când am sărbătorit 7 la 3, nu mai știu nici să număr, de aceea mă folosesc 
de ieri să-mi adun câteva cuvinte, să-ți mulțumesc pentru mâine, pentru tot ce mi-ai 
dăruit minunea mea, e magică iubirea noastră, nici nu știu ce a fost, nunta florilor, 
ziua zorilor, jocul privirilor sau privirea jocului, nimeni nu seamănă cu noi, este 
greu să întreții jarul dacă se stinge focul, scânteia din ochii noștri aprinde râsul de la 
surâs, clipa de la clipă, suntem 2 păsări în zbor, sunt atât de ieri în dansul trupurilor, 
tu ești totul meu, a mea aripă. 

Din visul meu te rețin numai pe tine, superba mea trăire, dimineața a început cu un 
sărut, cu iubirea în brațe, cu brațele desenând cercuri pe coapsele tale, cine le știe 
numărul, cine? ești pictura vieții din zile, supremul gând ce vine pe aripa vântului ce-
mi bate la fereastra 3, sunt acolo și ești aici, aici în fiecare vers, acolo în fiecare poem, 
aici în fiecare gură de cafea, dacă ar fi să te vreau întind mâna spre ceașca cu cafea și 
ating lavanda ce-mi aduce zâmbet, pretutindeni ești mângâiere, ești în totul meu, ești 
melodia pe care o ascult acum, ești sunet. 

Din nou sunt ieri, în tabloul ce ne reprezintă, suntem 3 și știi ce știu, noi 3, o superbă 
poveste, dinspre suflet spre trup am înțeles ce este dansul, dinspre trup spre suflet 
am înțeles ce este iubirea, 
dinspre tine spre mine am înțeles ce înseamnă să prețuiești tot ceea ce dăruiești, 
desăvârșirea, nici nu m-am trezit bine, din somn, și am întins mâna să te prind în 
sărutul ce scrie alt poem, 
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senzualitatea se scrie prin inimi, prin puterea de a ști ce este important în trecerea din 
fiecare zi, sunt atât de ieri, în azi, privesc și sărut și o fotografie, te ating și brațele 
noastre se cuprind și astăzi. 
Din nou sunt azi, ieri nu mă lasă să beau cafeaua cu metafora mea, o aștept lângă 
mine, în redacție, 
știu că este puțin ocupată, are de rezolvat un protocol, semnat și parafat cândva, azi e 
simplu decor, 
mă uit în jur, mintea mea joacă șah, privesc un pion și gândesc la regină, este soare pe 
tabla de șah, 
este senin timpul iubirii, ce poate fi mai minunat decât o rază de lumină, mă uit și-i 
văd mersul lin, 
îi mulțumesc și fac o reverență pentru destin, îi mulțumesc iubitei, este dar divin în 
trăirea vieții, 
nu știu ce aș fi fără iubire, aș fi băut singur cafeaua amară a vieții, nu știu ce am fi 
făcut noi, poeții. 

 
Vreau și te tot vreau 
În vise nenăscute te-am imaginat așa cum ești acum, sens pe un drum 
lin pavat cu flori de salcâm, nemarcat de ezitări și indecizii, sosit din 
chemări, pe un colț de calendar ne-am semnat amândoi dragostea de 
viață, din 2 în 3, 
din timp în timp ne lăsăm trupurile în voia sorții și ne contopim într-un tablou 
viu, pe șevaletul zilei așezăm sufletele devenite împlinire, nici nu știu cum să 
răspundă 
sentimentelor din târziu, ființele-și rescriu netrăirea trecută, acum au trăirea 
profundă. 

În serile sosite-n secvențe tăcute, iubirea-i vorbită din privire, nu se poate despărți 
de mâine, 
niciunde nu este mai bine decât unde-i femeia din unde, sonore, profunde, unde 
ești tu sunt și eu, pe acolo, pe aici, pe oriunde merg ești cu mine, dragostea mea, 
trăiri fecunde, nu se poate să nu te știu aici în brațe cu stele, departe ești în eseurile 
mele, sincere și ele, deschise spre lumină, închise în poeme, îmbrăcate „la patru 
ace” la sărbătoarea neștiută din vreme, se cunosc premianții, ești unul dintre ei, 
dintr-o vreme impecabilă, de noi știută. 

În nopțile albe visul a prins aripi, a poposit cu fruntea pe conturul coapselor, era 
fericit prin universul său, miracolul era în frumusețea dragostei divine, minunea 
mea este prezentă, 
în fiecare cuvânt, în fiecare rugăciune tu ești sfântul meu gând, bucuria de fi al 
tău legământ, 
sunt al tău demult, din lumea metaforelor de pe pământ, din supremul colț de cer, 
din ce sunt, 
parcurg timpul în picioare și sunt atent la pragurile vieții, lângă tine depășesc 
obstacolele ivite, 
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merităm drumul nostru, esența iubirii pure are un unic țel, zilele noastre sunt 
întotdeau- na trăite. 
În diminețile scăldate-n soare, raza mea din vis mi-a spus: „bună dimineața 
dragostea mea”, 
sunt fericit să te scriu în roua zilei, te divinizez în momentele tandreței: „deschide 
ochii și privește”, 
nimic nu poate fi egalat de zâmbetul sedus de ochii tăi, buzele ard de sete, degetele 
caută mereu 
sânii curioși de atâta liniște, cuprinderea lor este plină de sensibilitate, 
frumusețea lor este divină, 
fragilitatea sufletelor se îmbrățișează în cel mai frumos dans, dansul fluturilor din 
trăirea verde, 
sunt frumoși ca și dragostea, iubita mea frumoasă să ne bucurăm trăirea, viața 
să ne dezmierde. 

În tot ce simt vreau să te vreau, te vreau mereu la brațul meu, despre tine scriu 
constant iubire, 
despre mine ce să mai spun, sunt eu, iubitul tău din fiecare seară, poetul serilor de 
vară, rebelul eu, 
scorpion, știi tu când sunt și leu, deschei nasturele dorinței și te apropii de trupul 
meu ce arde, 
iar arde destinația, reședința este un reper nu-i pasă de mine, nici mie de fel, poate 
că așa e bine, 
nimic nu poate fi la fel, iubirea-i pentru sine, iubirea-i pentru ea și el, pentru taur, 
pentru mister, 
același cer, respirăm același aer, suntem unul din 2, melodie și refren, Cel de Sus ne 
este mesager. 
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O personalitate puternică: 

C. W. Schenk 
NICULINA OPREA 

 
 
 

Christian W. Schenk este medic 
chirurg, poet, eseist, traducător 
bilingv și editor. Născut la 11 
noiembrie 1951 în Brașov, zonă de o 
rară încărcătură spiritu- ală, dar și 
emoțională, date fiind originile 
părinților săi, tatăl german, iar mama 
de origine austro-ungară, primește o 
educație deosebită în trei limbi, 
germană, maghiară și română. 
Gândindu-ne nu doar la moș- tenirea 
cultural-istorică oferită în familie, ci și 
la faptul că în paginile revistei bucu- 
reștene pentru copii, „Luminița”, în 
1961 i-a fost publicată prima poezie 
sub îndru- marea poetului Tudor 
Arghezi, putem considera că acesta este 
punctul de plecare înspre activitatea 
creatoare de mai târziu a poetului. 
Volumele sale sunt publicate în limba 
română și în limba germană. Cele 18 
volume de poezie, patru de eseu, patru 
antologii, 151 de volume traduse în 
româ- nă și germană, cu un număr 
impresionant de autori (388), din 
creația cărora scrii- torul a tradus, 
demonstrează o capacitate creatoare 
deosebită, însă și stăruința de a-și 
promova colegii de breaslă. 

Recentul volum de poezie aduce 
în fața cititorului partea cea mai 
sensibilă a omului de cultură Christian 
W. Schenk. Dincolo de faptul că acest 
volum este un omagiu adus 
spiritualității românești. Din punct de 
vedere al realizării artistice avem în 
față cartea unui poet bilingv, a cărui 
gândire se deosebește major de 
gândirea majorității, receptarea 
volumului solicită 

răbdare și cunoaștere inclusiv a 
modului de gândire în astfel de situații. 
Dacă am analiza în detaliu fiecare 
poem al acestei cărți, am descoperi 
valențe surprinzătoare care pun în 
valoare bătaia lungă și precisă a 
demersului poetic. 

Gândirea poetică a lui Christian 
W. Schenk se desfășoară uneori pe pa- 
lierele unui lirism pe care încearcă să-l 
țină sub control chiar dacă aflându-se 
sub pecetea hipersensibilității sale „În 
tragica oră a neputinței” poetul nu 
ezită să demaște atotputernicia unui 
gol care, deși își are matricea în 
interiorul ființei poetice, reușește să 
acționeze la fel de bine și în exterior. 
Iată că nu Acheron, nu Cocytus, nu 
Piriphlegethon, nu Lethe, nici 
Mnemosynne, ci tocmai Styx, râul urii, 
râul care separă lumea viilor de lumea 
morților în mitologia greacă, are 
puterea de a declanșa dureri în 
viitoarele ,,sinapse”, astfel poetul 
,,înzestrează“ acest râu cu o putere 
anticipativă în ceea ce privește viitorul. 

Un liric cu o activitate atât de 
înde- lungată precum a lui Christian W. 
Schenk, chiar dacă ar vrea tot nu ar 
putea rămâne impasibil la ceea ce se 
petrece cu semenii lui, cu nația din care 
provine, ori cu cea în care și-a format o 
personalitate puternică, demnă de 
apreciat, și nu de puține ori in- vidiată 
de mulți congeneri. În acest volum sunt 
poeme în care poetul surprinde prin 
abordarea tematică, dar și prin 
construcția 
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poetică a unui real în care noi cei aflați 
încă pe plaiurile mioritice, de cele mai 
multe ori ne facem că nu-l observăm, 
ori și mai rău: unii dintre semenii 
noștri se așază la masa acestui real 
mârșav. În multe din poemele acestei 
cărți aflăm o tensiune lăuntrică dusă la 
extreme, tensiune pe care poetul o 
temperează nu pentru faptul că aceasta 
ar putea pune în pericol ființa poetică, 
ci fiindcă loialitatea și cumpătarea aduc 
echilibrul necesar în surprinderea 
unor efecte din prezent, dar și 
anticiparea altora din viitor, întrucât 
nu se știe cum ancestralitatea îl va 
determina pe poet să pună în evidență 
și mai mult arhitectura poemului său 
indiferent de manierele abordate, 
ținând cont de gândirea poetu- lui care 
pendulează între limba română și 
limba germană. Chiar dacă poetul 
gândeș- te în limba română atunci când 
scrie un poem în limba română, după 
atâția ani de existență în Germania, 
resorturile gândi- rii lui se diferențiază 
purtând amprenta spațialității în care 
poetul își desfășoară existența. Dacă 
melancolia pe care o întâl- nim adesea 
în poemele autorului nu este totdeauna 
aripa ocrotitoare a poeziei lui. 

Deși moartea nu este o teamă ob- 
sesivă în acest volum, poetului nu-i 
este 

Musca sinucigașă 

Parcă s-au terminat 
cuvintele, Doar pauza 
dintre ele 
- Note mute - 
Scâncesc în sine 
Adormind în poala frazelor 
Din portative. 
S-au terminat 
cuvintele Din fraze, 
Paralizate, mână-n 
mână, Cu notele-
cuvinte ale Poeților-
compozitori 
Și pictori de culori mânjite 
Pe albul pânzelor virgine. 

indiferent ce se întâmplă cu conștiința 
de sine. Cu o voce poetică riguroasă și 
bine timbrată, poetul își înnobilează 
multe poezii din acest volum cu o 
muzicalitate cuceritoare, astfel putem 
gândi la un flux poetic năvalnic dar 
liniștitor de a cărui existență se bucură 
atât poetul cât și cititorul. 

Dincolo de demersurile 
impresio- nante pentru a face 
cunoscută poezia ro- mânească în 
spațiul cultural german prin 
traducerile sale, la Christian W. Schenk 
observăm că meditația este cea care 
aduce echilibrul în textul poetic. 
Timpul, duș- man sau prieten al 
existenței umane, peste capetele 
noastre își întinde frânghiile, Christian 
W. Schenk lăsându-ne să facem 
echilibristică poetică; un poet sensibil 
dar profund. Chiar dacă unele texte 
„lasă impresia” de simplitate, aceasta 
este doar o aparență lăsată la vedere de 
autor tocmai pentru a provoca cititorul 
la o lectură aprofundată și la 
descoperirea eului poe- tic. Cartea de 
față este un volum străbătut de 
amintiri și de premoniții, în care multe 
întrebări pe care ni le mai punem încă, 
își găsesc răspunsuri uneori direct, 
alteori grijuliu împachetate în 
metafore subtile. 

 

 
Cuvintele retrase-n 
catacombe De nepăsarea 
ființelor bipede 
Nu se-nțeleg vorbesc tonuri 
străine Perceperii celor ce-au 
înțeles Fraze, cuvine-acum 
neînțelese. 

Ajung doar gesturi spre a ne-
nțelege În lumea dispărutelor 
cuvinte; Poeții scriu fără cuvinte 
Compozitorii-s fără note 
Iar pictorii orbiți de ne-nțelegeri 
Pictează gri și ne-nțeleși de 
ceilalți. 
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S-au terminat cuvintele 
alese De îngerii tăcutelor 
adâncuri; 

Compozitorii-s 
muți, Pictori-s orbi, 
Poeții s-au 
retras Toți 
peste Styx 
În luntrea lui Caron! 

 
Penibil 

Când intru în pământ penibil poate 
prind rădăcini, 
mai știi?! 
Stând în liniștea supremă-mi voi sorbi 
café au lait 
cu-n penibil vers în mână, 
fără bani de un bacșiș. 
Toată viața cu bacșișuri - date 
versului penibil - mi-a trecut, 
m-a petrecut; 
dar cu doi bani puși în 
palme ori plătesc cafeaua 
late, 
ori dau liniștii bacșișul pentru versul 
meu penibil - și penibil suflă vântul... 

pe mormântul meu penibil 
stă plângând un vers 
penibil, c-am plătit 
cafeaua late 
și n-am dat bacșiș 
tăcerii... Ce penibil, Ce 
penibil - Ah, penibilul 
tăcerii... 

 
Și Bachus a murit 

Din vinul de Burgund mai sorb 
ultimul strop 
din amintirea acelor trecătoare 
valuri ce legănau doar doi copii 
neștiutori... 

Și strop cu 
strop se-alintă 
gândul 

că nu regret nimic ce-a 
fost, ci că regret doar 
secundarul 
ce ticăind ne șterge urma lăsată pe 
faleza albă 
a celor albe urme-
ndepărtate - și Bachus a 
murit de mult, fecioarele s-
au dus spre Roma 
păzind de-acum pe Capitol doar 
gâștele îmbătrânite... 

Unde-au rămas acei copii uitați 
și de burgundul vin și de acele prime 
valuri? 

 
Am uitat 

Dragoste fără vacanță... 
am crezut naivitatea așternută peste 
noi... Lume-Lume, soro Lume n-ai știut 
de rele - 

bune ți-au fost clipele în care 
noi zburdam pe o cărare 
făr’ a ști că ele trec 
și-n vacanță ne petrec 
dând amurgului binețe 
până când, la 
bătrânețe... 

Am uitat, și ce-am uitat 
adevărul cel curat 
ne-a trezit fără de veste: 

„ieri a fost, azi nu mai este...” 

nu mai este ce a 
fost și își caută 
adăpost în ce nu o 
să mai fie, astăzi 
însă o să-nvie doar 
regrete... 

A plecat... 
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Pe cărări imaculate 

Frunze-n alb și frunze-n 
negru... violetele s-au dus, 
în apus 
sălășluiește 
umbra negrului apus – 
Alb imaculat trezește 
doar o clipă 
neclintirea violetelor apuse... 

Frunze-n alb și frunze-n negru 
întregesc sublimul dus 
pe cărări 
imaculate al 
regretului nespus, 
în suspine 
tresărite 
dintre paginile goale 
al albumului etern, 
fără știrea clipelor ce bat 
la o poartă ferecată-n 

amintiri... 

Totu-i van în armonie 
Cine doarme nici nu știe 
cum știam doar noi odată 
cum că visul stă să bată-n 
piua de apă vie - 
totu-i van în armonie... 

Lumea se prăvală-n 
lume și zdrobește și 
smucește 
tot ce-a fost, să nu mai 
fie... apă vie, apă vie. 

Dorm izvoarele sub 
munte, poate-și 
fac în vise roz, 
dar rămân să nu adape 
fluviile însetate - 
Noi treziți în pat de frunze 
așteptăm și așteptăm alizeele ce 
nu mai vin 
să ne amintească visul 
cel visat, de știe unde... 

Lumea se prăvală-n 
lume și zdrobește și 
smucește echilibrul plin 
de nume amintite doar 
de haos 
în a lui veșnic repaos - 

Totul se scufundă-n unde 
viitoare și fecunde, 
somnolente și rigide - 

Somnolențele trăite în repausul de 
haos… 
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Întâmplarea nu e mai veche decât 

memoria mea 
OTTILIA ARDELEANU 

 

 

A treia zi de când benzinăria este 
goală. Nu mă îngrijorez, deocamdată 
sem- nalizatorul de combustibil se 
luptă cu pro- pria scădere a nivelului 
de trai. Din radio ies ecouri reggae, 
bruiaje și păcănituri, se pare că m-am 
prins în plase energetice, cu cât mă 
apropii de vreun ochi de salvare, cu atât 
există riscul să mă ating de pragul de 
zgomot ca de un fir electric și să-mi 
pierd auzul, să-mi ies din parametri. 

Ieri am încercat și la pompa de 
pe variantă. Același lucru. Nimeni nu 
preci- zează o cauză, dar efect există. 
Datul din umeri. Dacă în week-end 
angajaţii erau oarecum relaxaţi, astăzi 
mi se par niște viermi. Rod aerul până 
la mine și am impresia că am rămas eu 
mărul apetisant în zona lor de acţiune. 
Cheie, ambreiaj, acceleraţie, viteză. 
Virez, mă bag, sunt claxonată, primesc 
niște semne de care zic și eu că mă 
doare, nu precizez, și... 

Intru în perioada plictisitoare a 
zi- lei, unii îi spun scârbici, dar eu cred 
că de aici am putea umple câteva 
rezervoare de benzină pe lună. Sau de 
motorină, mă rog, ceva de mers pe roţi. 
Cred că din momen- tul ăsta n-o să mai 
consider nimic pe lume plictisitor, nici 
măcar talk-show-urile des- pre cum să 
faci lumea mai bună ori cum să 
preîntâmpini un proces de conștiinţă. 

Dacă și mâine va fi la fel?! Nu voi 
alimenta, nu voi avea cu ce să mă mai 
deplasez. Probabil voi ajunge la 
destinaţie. Și atât. Oamenii vor vedea 
că nu mai sunt în apele mele, dar cum 
nici ei nu se mai 

scaldă în apele lor, se vor face că nu ob- 
servă, mă vor ignora. Voi merge 
mecanic spre birou, îmi voi lăsa, din 
reflex, poșeta, haina, pachetul. Voi 
porni calculatorul, voi deschide 
geamul, voi face cafeaua. Singurul lucru 
care mă va trezi va fi aerul dimineţii. 
De unde vine el mereu așa de curat, de 
ordonat, de caritabil cu plămânii noștri 
îndesaţi cu tutun, diplomat cu ae- rele 
noastre pe care le salută binevoitor?! 
Deja gândesc dintr-o altfel de realitate. 
Ea îmi dictează, iar eu memorez. 
Așadar, în primă fază îmi iau concediul 
de odihnă. După aceea, bag un medical-
două, să zicem, dar nu o pot simula la 
infinit. Va trebui să mă întorc la muncă. 
Și nu voi mai avea cu ce. Nu zic numai 
de mașina mea. Vor rămâne fără 
combustibil și micro- buzele și 
autobuzele și ia-mă nene. Sunt șaișpe 
kilometri până acolo. Alţii au și mai 
mult de parcurs. Analizez. Suntem un 
oraș de navetiști. Nu știu cum vine 
asta, dar de dimineaţă până seara, 
orașul e pustiu. Poate oricine să-l 
incendieze, să-l înece, să facă un muzeu 
de buticuri în care vânză- toarele cu 
chipuri cerate stau cu mâinile în sân că 
n-au clienţi, ori de bodegi pline de 
lucrătorii din tura a treia care confundă 
totul, de exemplu strada cu un antreu, 
apoi cine știe pe unde mai nimeresc 
tocmai când cântă cocoșii de la vilele 
din zona nouă, începând cu aceea a 
primarului pe care toată lumea o știe 
fiindcă are un steag agitat în poartă. 
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Nu mă mai pot concentra. Aveam 
ceva de organizat, cine-mi spune ce 
anu- me?! Colegul își face ceva de lucru, 
eu cred însă că ar trebui să aflu cum se 
descurcă. Se uită la mine ca și cum ar 
ști că urmează să-i pun o întrebare 
pentru care nu are un răspuns urgent, 
dar măcar poate să-și ima- gineze ceva 
la faţa locului. El nu face decât treizeci 
de minute pe jos. Deci, nu și-a pus 
problema. Aha. Mai bine nu întrebam, 
că acum spaima de ce va fi începe să 
prindă puteri. 

Mă văd singură, fără nicio 
rezolva- re. Un oraș întreg care să 
migreze dintr-o dimineaţă definitivă 
spre locul de muncă. Și să o ţină așa, pe 
drumuri. Să se întoarcă spre seară, ca o 
turmă de la păscut. Ar fi trebuit să 
încerc acest mers pe jos astă-va- ră. 
Măcar aș fi știut câte ore fac dus, câte 
întors. Mi-aș fi putut face un program 
pentru timpul care ar mai rămâne din 
acest parcurs. Probabil câteva ore de 
noapte, în care, în principal, mă voi 
dedica odihnei... oricum chef de cele 
lumești nu voi mai avea, se înţelege. Voi 
petrece multe minute în gol. Cu 
pierderi. Randament aproape nul. 
Magazinele din colţul străzii nu vor mai 
fi aprovizionate. Un timp, marketurile 
vor fi devastate până la absolut. Nu va 
mai exista mâncare. Orice întreruperi 
de utilităţi vor avea rezolvare într-un 
timp îndelungat ori deloc. Asta va crea 
panică, nervozitate, disensiuni. Vom 
începe să mi- șunăm din ușă în ușă. Ce 
mai știi, vecine, tot pe jos și săptămâna 
asta?! Vom intra într-o perioadă de 
somn nedormit. Vom avea feţe din ce 
în ce mai filozofice. Cine are bani la 
ciorap va da fuga să cumpere o 
bicicletă, ba chiar două. Una s-o dea la 
suprapreţ, evident. E momentul ca unii 
să scoată profit. 

Mintenaș, patronul de magazin 
va aduce din depozit cele câteva bucăţi 
existente fericit că nu va mai ţine în 
loc 

investiţia și, spre uimirea lui totală, în 
câteva ore stocul se va fi epuizat. Dar, se 
va bucura degeaba fiindcă nu știu la ce 
îi vor mai servi aceste finanţe dacă nu 
va avea cu ce să aducă altă marfă. Ziua 
aceasta s-ar putea să marcheze 
declinul afacerii sale. 

Din păcate pentru localnici, în 
oraș nu sunt prea multe locuri unde se 
comercializează biciclete. Va fi bătălie, 
un nou motiv ca oamenii să se 
privească tot mai cu ură, mai revoltaţi, 
mai înverșunaţi. Se vor alcătui două 
tabere. E clar. Cei care vor continua 
maratonul și cei care vor face ciclism. 
Ce bine de aceia care deja posedă un 
astfel de mijloc de deplasare, care au 
preferat să facă sport în felul acesta, 
de- sigur ei neputându-și permite o 
mașină. Nici măcar un abonament pe 
una dintre liniile de transport în 
comun. Nici pentru ei nu va fi comod 
mereu, închipuiţi-vă. Va veni iarna, 
gheţușul, gerul. Cândva am avut și eu o 
bicicletă. O urcam zilnic la etajul al 
doilea. N-o lăsam pe coridor, că și aici 
îmi era frică să nu rămân fără ea. Așa 
că o ţineam în casă cu mine, pe hol. Am 
făcut prietenie multă vreme până să 
mă pricopsesc cu o dacie. Am vândut-o 
pe nimica toată. Pe cea mai bună 
prietenă. Să mai spună cineva că 
prietenia nu este decât o noţiune 
teoretică! 

Marea face spume. Murmure. Din 
ce în ce mai înalte. Din ce în ce mai 
dese. Din ce în ce mai aproape. 

La un moment dat, mă trezesc pe 
la cinci. Este întuneric de octombrie. 
Aud un zgomot ușor de motor și o 
mașină, ca o fantomă, ieșind pe 
străduţă. Am un mo- ment de sufocare, 
nu știu dacă din teamă ori dintr-un 
motiv de speranţă. E clar, cineva s-a 
alimentat de undeva. Există o 
modalitate de a ieși din nebunie! În 
oraș se pare că există mai mulţi care, ca 
să nu fie văzuţi, pleacă de foarte 
devreme și se înapoiază foarte târziu. 
Unii au luat cu ei 
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și pe așa-zișii oameni de încredere, 
care, chipurile, nu ar sufla o vorbă 
nimănui. Cu toate acestea, murmurele 
au ajuns și la ure- chile mele. Există o 
ţeavă de petrol de care au aflat câţiva 
cetăţeni mai cu interes, mai curajoși. Și, 
de aici, nu cred că mai trebuie spus 
ceva. Fiindcă nu trebuie să mai știe 
nimeni. Cu cât știu mai mulţi, cu atât 
sur- sa se va epuiza mai repede. Deja 
un sfert dintre localnici sunt în temă. 
Acum s-au format altfel de tabere. Una 
a celor care fură, cealaltă a celor care 
înjură pe cei care fură. Hei, te-am văzut 
plecând cu mașina. Păi de unde 
benzină? Ei, mai aveam eu câteva 
bidoane. Le ţineam în baie. Hai că nu te 
cred. Mergi de o lună și văd că nu ai 
niciun stres. Doar nu ai și cada plină… 
La câteva zile, omul va apărea cu falca 
vânătă. Doamne ferește, nu e timp de 
moarte. Nici ambulanţe nu mai circulă. 
Nici doctorii nu mai au cu ce să ajungă 
la spital. 

Merg repejor. Trec pe lângă 
sondele sfrijite pe care și-au făcut loc de 
observaţie corbii. În faţa mea oameni, 
după mine oameni. Încă... Aproape că 
am ocupat drumul. Maratoniști cu 
antrenament. Oare cum ne vedem de 
pe lună? Ce vor scrie ziarele? Vor mai 
scrie? Despre cine să mai scrie?! 

Sunt deja într-o altă realitate. Cât 
de mult îmi doresc acum o căruţă cu 
cai! 

 
Taverna 

Plouă îngrozitor de trei zile și 
trei nopţi. Pământul este îmbătat cu 
apă chi- oară. Se clatină. Se duce la vale, 
se duce de râpă, se duce. Dintr-odată, 
peste tot numai jgheaburi: streșini, 
limburi, șanţuri într-un sistem de 
comunicaţii lacustru. Frigul miriapod 
s-a prins de spinarea mea și mă 
ciupește. Mă scutur cât pot de repede, 
să scap de el. Îl strivesc sub talpă. 
Verific 

încăperea dintr-o rotaţie completă. Pare 
să fie în ordine. Îmi trag fâșul pe mine, 
agăţ umbrela de-o mână, cheia în 
broască o dată, de două ori... 

Ropotele se aud în materialul 
chi- nezesc precum o suită de tobe 
funebre. Abia nimeresc să descui 
portiera. Pornesc motorul și aștept un 
pic să se risipească atmosfera de rece 
și picii ei aflaţi pe ban- chetă. Trebuie 
să ajung acasă traversând orașul sub 
lacuri. Dacă mai plouă încă o zi, cum 
anunţă media, vom ajunge una cu 
marea. Apoi, ne vom scufunda ușor. 
Asemenea atlantidei, orașul meu va fi 
des- coperit după cine știe câte milenii: 
acesta a fost unul dintre orașele de la 
ţărmul Mării Negre. Oamenii săi erau 
buni îno- tători, pescari, marinari 
destoinici și poeţi. Dovadă câteva 
manuscrise găsite într-o ladă metalică 
aparţinând unei posibile lo- cuinţe, 
după cum indică cele câteva pietre 
parte din niște ziduri, materialele din 
care erau construite fiind... 

Urc podul cu apele vărsându-se 
ca trompele de elefanţi pe botul mașinii. 
Ar fi nimerite niște schiuri de apă. Chiar 
alunec pe creasta furtunii, sper să nu 
fie vorba de vreo acvaplanare, mă 
gândesc în timp ce ploaia scuipă 
zdravăn peste mașină. La sensul 
giratoriu, pe lângă mine trece în viteză 
un nautilus 4x4. El are curaj, eu nu. Din 
grota asta numită viaţă, prin care trec 
acum cu mare greutate, aplecată până 
în parbriz să văd printre milioanele de 
picuri de ploaie care lasă dâre lungi cu 
unghiile lor rotunjite la capete, din 
universul ei palatin, stalactitele, foste 
stele, desprind un fel de vise sferice. 

Ajung la piciorul podului. Aici, 
acum trei zile era o trecere. Frânez 
ușor, mai mult din instinct, și las să 
treacă sfo- rile de apă ca niște pietoni 
înalţi și subţiri care merg ţanţoși unul 
după altul. Nu e decât o imagine de 
fracţiune de secundă, 
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mă prăvălesc fără control pe cascada 
cât o limbă de sălbăticiune înfometată, 
ajung în dreptul fostului zid 
transformat în cârciu- ma din drum. 
Aici se formase mai demult un gropan 
pe care abia puteai să-l ocolești. Aveam 
permanent senzaţia că voi rămâne cu o 
roată fix între buzele lui umflate. Să fie 
câteva luni bune de când au început 
lucrările pe aleea din spatele blocului. 
Au nivelat terenul, au pavat trotuarele, 
dar încă nu au turnat asfaltul. Oricum, e 
mult mai bine decât înainte. 

Semnalizez dreapta și intru. Trec 
de părculeţul pensionarilor și imediat 
aud tranc! Mașina își pierde echilibrul, 
mă lovesc de geam, nu știu ce se 
întâmplă. Reacţionez totuși, opresc 
motorul. Ne zdruncinăm, fiarele și cu 
mine. Speriată, dau să cobor să văd ce 
se întâmplă. Mă opintesc în portieră cu 
umărul, nu reu- șesc să o deschid. 
Vreau să cobor geamul. Nimic. Mai 
apăs o dată, insistent. Nimic. Nu am 
decât să încerc ușa cealaltă. Aham. În 
timp ce deschid, un șuvoi de pietre ca un 
păcănit repetat se duce în adânc, 
mașina se răsucește în cealaltă direcţie 
în timp ce eu sunt smulsă dinlăuntru și 
doar ţipătul meu rămâne deasupra 
tăind universul în două. Apuc să mai 
văd o roată atârnând undeva din ce în 
ce mai sus, din ce în ce mai de- parte. 
Alunec rapid pe un fir imaginar de 
bungee jumping, trec printr-un tunel 
fără lumină ori starea mea e 
întunericul. Mi se pare că se uită 
cineva după mine prin ochiul de pisică, 
ba chiar că mai mulţi mă urmează, 
fiecare cu ţipătul lui, cu funia lui, cu 
potopul lui, cu întâmplarea lui. Drumul 
în jos mi se pare nu numai vertiginos, 
dar și lichid. 

Nimeresc la o masă de două per- 
soane. Se cântă lounge și jazz. La bar, 
câţiva bărbaţi discută aprins. Într-un 
colţ chicotesc fete dulcege. O mică 
scenă ro- tundă permite dansatorilor 
să se relaxeze. 

Cercuri de fum sunt trimise în spaţiu, 
dar se dezintegrează rapid. Sistemul de 
lumini expandează culori și forme pe 
pereţi și pe chipuri. Unele mi se par 
cunoscute. Altele reci. Câteva cam 
curioase. Din mulţime iese un tip cu o 
mină serioasă. Începe momentul 
poetic. Un fond muzical liric, ochii 
aţintiţi pe omul cu pălărie care ţine, 
artistic în mâini, o carte. 

Nicio respiraţie. Omul începe 
grav, ne înfiorăm. Românește. 
Cuvintele trec prin noi ca niște fulgere. 
Clare și sfâșie- toare. Poetul știe să 
dezlănţuie metafore. Poetul știe să 
pună accentul, punctul pe i, punctul. 
Rezonanţa cuvintelor mișcă aerul. Ne 
mișcă. Și palmele se lipesc două câte 
două, electrizate. Omul se înclină. Este 
mișcat și el. Totul se mișcă precum 
într-o fotografie mișcată. Omul dispare 
din faţa mea. Nu mai este nici barul, 
nici ringul de dans, dispar pe rând și 
ceilalţi, ca și când îi înghite sfârșitul de 
vară. S-au lichefiat și curg în adâncul 
minţii mele. 

Apoi, în continuă curgere, mă 
tre- zesc printre critici. Glaciali, cu 
privirea tăioasă și vorbele ca pietrele 
care m-au antrenat în cădere. 

Dacă privesc pe unde am venit, 
taverna este cât un licurici care se 
stinge rapid. În contradictoriu, binele și 
răul. Totul se bazează pe contrarii. Și 
încontrări. Situaţia se zguduie. 

Cad și mai jos, printre îngeri. 
Aceștia lucrează la construcţia 
omului de azi. Niciunul nu stă cu aripile 
subraţ. Aerul lor este unul curat. 
Ordine, respect, cumpătare. Cu aripile 
lor fragile reușesc să ridice caractere de 
oţel. Credeţi că degeaba spun înţelepţii 
că buturuga mică răstoarnă carul 
mare?! 

Dedesubt, m-am trezit în faţa lui 
Dumnezeu. Dedesubt, Dumnezeu gân- 
dește. Face o mutare și creează. 
Posibilităţi, niveluri. Politica este că nu 
poţi avea acces 
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oriunde. Ca să fii pe pământ de 
exemplu, trebuie să fii măcar 
administrator. Al pro- priei vieţi. 

Mă întreb acum, de aici de foarte 
de jos, pământul este cerul lui 
Dumnezeu? Uită-te în sus și observă 
curcubeiele care circulă cu viteză 
luminică. Soarele se ridică precum o 
navetă spaţială la bordul căreia 
păsările conduc misiunea. 

Nici nu știţi ce frumos se simte 
de aici, din culisele lui Dumnezeu. Iar el 
cioplește chipuri, le pune ochi și 
inimă și le dă vin din butia Lui și și 
pâine din grâul Lui. Ne invită la 
spectacol. Sforile. Chipurile. Mâinile 
Lui... Fiecare ia rolul pe care Acesta i-l 
dă. O scenă-i lumea! 

 
 
 
 
 
 

RAMONA MÜLLER 
 
 

semeni realități 

zeii arareori mai îngăduie câte o 
speranță și totuși un gând tenor dă 
startul lăcustelor de cristal 
pentru evadarea personală 

ne gestionăm reflexe întârziate 
la capătul cerului săvârșim realități 
defuncte minunată salvare a vidului inert 
picăturile de apă 
înșurubează curcubeul 
în poezii ca niște 
păpădii 
nu trageți în orbi cu gloanțe oarbe 
amprentele Braille privesc vina 
înconjurătoare nu sunt decât remușcarea 
ce-și plimbă 
un ceva 

prin altcineva 

dăm cărțile pe față atunci când universul 
exersează poți umple o coală de hârtie?! 
sufletul meu știe când să 
plece al tău știe când să vină 
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intempestiv 

haide să ne-nțelegem 
trăim libertatea fotografiată 
fără a avea nici cea mai mică 
încredere în statuile ce respiră 
cuvinte interzise 

 
oceanele sughiță după ce în 
cârciuma din Odessa tristețea 
ascunsă 
printre absinturi seci 
ascultă naivă fragmente de Rahmaninov 

o stare de zgârie nori 
apune la intersecția cu strada celor o mie de magnolii 
înflorite din bun simț 

măcar o clipă să ne altoim frica de a 
evada odată cu primăverile întârziate 
rechizitoriul propriei beții 
departe de parfumul atâtor locuri absente 

o dronă legată de vene 
se înalță ca un zmeu 
desprins de adevărul 
fragmentar căruia nu i-ai fost 
martor 

scrie chiromanția 
poeziei cu liniile de 
tramvai 

în mâna stângă un pumn de nuci 

motivând depărtarea 
 

dacă nu m-ai fi iubit 
umbrele necoapte nu s-ar fi așezat 
docile în pocal 

cel puțin trei premoniții au luat-o la 
fugă rateu intermediar 
pe scara evoluției 
continue a unei singure 
lumi 

ce frumoasă nebunie 
confecționată pe sub driblinguri 
artificiale divide chiar numerele prime 
prin semnul 
renașterii să ne rotim 

ca dervișii plutitori 
să ne rotim 
poate e ultima dată 
când ne motivăm depărtarea 
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eu 
crâng 
tu 
copac 
și paralele îmbrățișate 

prezent trunchiat 

îți scriu peste distanțe 
trunchiate în mână cu un râu 
mare albastru vâslesc până în 
Piața San Marco 

parfumul arogant al 
mărgăritarilor alunecă-n gol 
prin ochi fără cornee 

paginile albe își caută mântuirea 
mai sus de genunchi e vârful 
peniţei nu vreau să mai strig 
citește-mă 

puțin mai târziu sting veioza 
dar adorm cu lumina aprinsă 
Dumnezeu nu a plecat încă în 
cealaltă emisferă 

desprindere 

eram eu 
o pasăre de argint 
erai tu 
o liniște 
vorbitoare eram 
eu 
o bufniță de lut 
erai tu 
lupul din 
sânge eram 
eu 
balerina complotând pe poante inegale 

numai formă să nu 
fii de ce m-ai scrie? 
viitorul meu s-a sfârșit de 
mult tu ești traducerea după-
amiezii dincolo de care 
poetul este o 
doică crescând 
cuvântul 

 
 

 

Azi soarele răsare de la Bruxelles 
ION MICUȚ 

 
 
 

 
Primăria comunei Bârsești a afișat 

mai multe anunțuri pe ușile celor cinci 
bufete din satul Brusturi format din 43 
de locu- ințe, prin care cetățenii erau 
anunțați că în ziua de 16 iunie, la ora 
doisprezece, se vor distribui pachete cu 
ajutoarele primite de la Uniunea 
Europeană persoanelor nevoiașe și cu 
grave probleme de sănătate. Ajutoarele 
se vor preda direct beneficia- rilor pe 
bază de semnături, astfel că toți 

 
trebuie să fie prezenți. Acțiunea se va 
ține la bufetul Rădulescu, care are o 
curte încă- pătoare, unde putea avea 
loc și camionul. 

La data stabilită, încă de la ora opt, 
deja se aflau în fața localului peste 
șaizeci de persoane care stăteau pe 
marginea șan- țului, unii pe bordura 
podului și mulți în picioare pe mijlocul 
drumului. 

Când a venit patronul și a deschis 
porțile din față, câțiva l-au rugat să-i 
lase 
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să intre în curte ca să poată sta pe 
scaunele de pe terasă. 

– Da, da! Puteți intra și așeza, dar 
să știți că nu e gratuit! Trebuie să 

comandați ceva: o bere, un suc, o 
cafea. Altfel, vin clienții și se-mpiedică 

de dumneavoastră. 
Când auziră așa ceva, cei de pe uliță 

se încruntară și înjurară în gând, dar 
vreo șapte-opt inși intrară și 
comandară câte-o bere la doi inși, ca să 
aibă prilejul de a sta pe scaune. 

Între timp, continuară să vină pe 
uliță, când de jos și când din deal, tot 
mai mulți săteni. Pe la ora unsprezece, 
a venit și primarul Petre Vătaful și 
văzând peste o sută cincizeci de 
oameni, l-a cuprins deruta. Fu sigur că 
toată suflarea umană era acolo: bărbați, 
tineri, maturi și bătrâni, copii, femei, 
babe. Vreo cinci persoane erau în 
scaune cu rotile, doi-trei fuseseră aduși 
de familii cu paturile deoarece erau 
imobilizați. 

– Bună ziua! li se adresă primarul. 
Mai lipsește cineva? Ce e cu atâta 
lume?! Eu am venit puțin mai înainte 
să văd care e situația, iar camionul cu 
ajutoarele UE vine peste o oră. 

Mulțimea era extaziată și mulți și-o 
exprimau în cuvinte: 

– Să trăiască frații noștri europeni! 
– Săru'mâna UE! Să-ți țină 

Dumnezeu obiceiul! 
– Vedeți, măi oamenilor, că UE nu 

ne lasă și are grijă de noi? 
– Să ia exemplu și statul nostru că 

el nu ne-a dat până acum nimic pe 
gratis! Ne cocoșează cu taxe și 
impozite! 

– Dar nici românii mai bogați nu se 
gândesc la noi! Nu ți-ar da o bucată de 
pâine! 

– Parcă-ar fi părinții noștri! Nu ar 
băga în gură o îmbucătură, până n-ar 
ști că și noi avem ce pune pe masă! 

– Creștini adevărați! se gândesc și 
la oamenii sărmani! 

Când se terminară mulțumirile, pri- 
marul întrebă iarăși de ce a venit aici 
tot satul. 

– Să ne trăiți domnule primar! Păi 
nu scria în anunțuri că nu se dau 
ajutoarele dacă nu suntem prezenți? 

– Da, să știți că eu mi-am oprit pe 
cei trei copii de la școală să fie aici, ca 
să primească și ei! 

– Eu m-am învoit de la serviciu ca 
să pot veni! 

– Eu mi-am externat bărbatul din 
spital și l-am adus cu căruciorul! 

– Eu trebuia să fiu azi la prășitul 
po- rumbului, dar am amânat pe 
săptămâna viitoare! 

– Și eu am lăsat rufele să le spăl pe 
altă dată! 

– Iar eu trebuia să merg la piață că 
aveam de vânzare niște zarzavaturi, 
dar nu-i problemă, că merg mâine! 

– Eu nici nu am scos vitele la păscut 
pe islaz și le-am dat niște iarbă în iesle! 

Primarul îi întrerupse și le zise: 
– Dacă știam ce nenorociri aduc pe 

capul dumneavoastră acele ajutoare, 
re- fuzam să le mai primesc! Văd că 
unii au venit cu roabele, la ce vă 
trebuie? 

– Ei, na! Noi suntem șapte membri 
în familie și nu aveam cu ce să cărăm 
pachetele. 

– Dar de ce ați adus cu paturile pe 
cei bolnavi, că rezolvam într-un fel 
situația și fără prezența lor? 

– Păi nu trebuia să semneze și ei? 
Și poate lua altcineva în locul lor! 

– Dar, ia spuneți dom'le primar, 
sun- tem curioși, ce ne-au pus 
europenii în acele pachete? 
Dumneavoastră știți că ați mai dat și în 
alte sate! 

– Ce să fie, măi oameni buni? 
Lucruri obișnuite și necesare! Două 
kilograme 
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de zahăr, două de făină, niște orez, 
două pungi cu bomboane din ciocolată, 
cutii cu conservă de pește și carne de 
porc, deter- gent, paste făinoase, niște 
sucuri, paste și periuțe de dinți... 

– Dar ceva băutură? întrebă cineva 
cu substrat între glumă și seriozitate. 

– Știu că la mulți le-ar conveni! Să 
știți că toate valorează cam o sută de lei 
pentru fiecare pachet. 

Urmă apoi din mulțime o rafală de 
opinii: 

– Numai atât?! Zgârciții dracului! 
Ei mănâncă numai bunătăți și nouă ne 
trimit doar lucruri ieftine care se 
găsesc și pe la noi! 

– Ziceau la televizor că le e milă de 
noi, fiindcă avem nivel de sărăcie 
foarte ridicat! 

– Ei ne-au luat pădurile, gazele, cu- 
rentul, fabricile și ne scot ochii cu 
bulion expirat! 

– Eu parcă nici nu le-aș lua, dar 
dacă acum tot am venit și sunt prezent, 
fiind și gratuite, nu le pot refuza! 

– Să vă fie rușine, îmbuibaților! 
– Asta e o jignire! Cum să ne dea 

ali- mente numai de o sută de lei? Și 
aceasta doar o dată pe an! 

– Atâta valorăm noi în ochii lor! Ce, 
ne consideră milogi? Ne-aruncă așa, 
câte- va oase ca la câini! 

– Ce să ne mai mirăm? Copiii 
noștri, care lucrează la ei, fac cele mai 
grele și mi- zerabile munci, pe salarii la 
jumătate decât primesc ai lor! 

– Să le stea în gât bunătățile pe care 
le mănâncă ei! 

– Era mai bine cu comuniștii! 
Aveam servicii, școala și 
medicamentele gratuite. 

– Hei, hai potoliți-vă! Destul! inter- 
veni primarul. Tăceți că mai am ceva 
de comunicat: degeaba ați venit aici tot 
satul, că ajutoarele se dau cu 
respectarea unor 

condiții. Nu pot fi acordate la toată 
lumea! Sunt instrucțiuni precise, că 
beneficiază numai cei grav bolnavi, pe 
bază de acte, persoane cu handicap, 
fără pensii și ve- nituri, care n-au 
pământ, cu condiții de trai minimale. 
Noi am făcut mai înainte tabele cu 
asemenea persoane și sunt nu- mai 
cincizeci și trei de cazuri. Ori în satul 
dumneavoastră locuiesc o sută optezeci 
de oameni. 

Iar porniră din public o serie de 
comentarii: 

– Asta-i discriminare! Nu se poate 
așa ceva! Cei defavorizați n-au aceeași 
gură ca noi ăștia, ceva mai înstăriți? 

– Nu e adevărat ce ne spuneți, 
dom- nule primar! Cei de la UE au 
statistica localităților și știu câți 
oameni sunt în fiecare sat, așa că au 
trimis pachete pentru întreaga 
populație. 

– Condițiile le-ați inventat 
dumnea- voastră! Vreți să vă rămână 
pachete să le împărțiți cu birocrații din 
primărie! 

– Rușine! Rușine să vă fie! Vreți să 
ne luați din drepturile noastre, nu v-ar 
mai ajuta Dumnezeu! 

– Nu vreau să mă cert cu unii 
dintre dumneavoastră, căci m-aș coborî 
prea jos! Ajutoarele materiale se dau 
pe baza unei hotărâri a Comisiei 
Europene, în care sunt precizate 
condițiile. Statul nostru cunoaște 
situația și numărul persoanelor 
vulnerabi- le, care au nevoie de sprijin 
și ajutor su- plimentar, așa că au trimis 
pachete pentru numărul total al 
persoanelor în cauză. Mai mult n-am ce 
să vă spun! 

– Eu vreau să fac o propunere, 
strigă un tânăr vânjos din mulțime. 
Desfaceți pachetele cuvenite pentru 
satul nostru și dați la fiecare câte ceva, 
să fie toată lumea mulțumită! 

– Nu sunt de acord! Strigă unul 
dintre bolnavii aduși cu patul. Dacă 
alimentele au venit numai pentru noi 
cei nevoiași, ca 
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să ne mai îmbunătățim traiul o lună, 
două, pentru voi, care aveți cu ce trăi, 
câteva kilograme de zahăr și ulei 
reprezintă un mizilic! 

– Mi-ar fi rușine, zise o femeie 
sprijini- tă în cârje, să iau de la gura 
unui handica- pat felia de pâine! 

– Dacă desfaceți pachetele și 
împărțiți ajutoarele la toți de-aici, vă fac 
reclamație! 

– Atâta nesimțire nu am mai văzut! 
Văzând întorsătura pe care au luat-

o lucrurile, ca să evite un scandal și 
mai mare, primarului îi veni o idee: 

– Eu, ca primar, vă cunosc pe toți și 
vă știu necazurile, mai mari și mai mici, 
vă fac o propunere: voi cere Consiliului 
Local să adopte o hotărâre ca să fie 
acordată o sumă de bani, respectiv 100 
de lei de per- soană, să cumpărăm 
alimente la fel ca cele din pachete și să 
le dăm și celor care nu se încadrează 
în acele reguli, ca să nu se creeze 
dușmănie între dumneavoastră. 

– E bine! Foarte bine, domnule 
primar! Să ne trăiți! Vedeți că ați găsit o 
soluție?! 

– Să știți că o să vă votăm și peste 
doi ani, căci așa primar, omenos, nu am 
mai văzut! 

– Totuși cei o sută lei de 
persoană în alimente, nu se pot 
aloca decât cu 

respectarea unei condiții, silabisi cu 
tărie primarul. 

– Ne complicați, domnule primar, 
cu condițiile dumneavoastră! Nu mai 
înțelegem nimic până la urmă! Ne 
puneți condiții peste condiții! Acum ce 
obligație ne mai impuneți? 

– Uitați la ce m-am gândit: ulița 
dum- neavoastră este cam degradată. 
Are multe gropi și denivelări. Aducem 
de mâine douăzeci-treizeci de rabe cu 
pietriș și vă rog să veniți pentru a fi 
împrăștiat. Punem lopeți și sape la 
dispoziție, îl compactăm și până la 
toamnă asfaltăm drumul de la șosea 
până în capul satului. Ce ziceți, înce- 
pem treaba? Cine se oferă, că eu 
întocmesc pe loc tabelul! 

Deodată, ca un firișor de apă se 
porni un zumzet care se amplifică 
baritonal, zgomotos ca un muget 
provocat de tăuni, producând un boom 
sonor ce zgudui gea- murile locuințelor 
din apropiere. 

În cinci minute, porțiunea de uliță 
se goli, în afară de cei îndreptățiți să 
aștepte sosirea camionului. 

Hârtia din mâna primarului a 
rămas goală! 
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Ontosul și logosul în poezia lui 

Ioan St. Lazăr 
MIHAI CĂLUGĂRIȚOIU 

 

 

Apărut în anul 2021, la 

Editura 
„Fântâna lui Manole” din Râmnicu-
Vâlcea, volumul de poezii „Timp unic”, 
al lui Ioan St Lazăr, ne dezvăluie 
iubirea profundă față de ontos și logos, 
sinergia cuvântului cu ființa și 
înlănțuirea lor epistemică. 

Printr-o grafică aparent simplă, 
coperțile ne înfățișează nevoia de altul, 
iubirea, prin zborul însoțit, într-un 
ocean de libertate și-ntr-un spațiu și 
timp, infi- nite în sinea lor, dar „unice” 
pentru poet: 
„Clipă – partea vizibilă din Veșnicie”, 
iar iubirea ca „senzația de-a 
trece/pentru-o clipă/de veșnicie...”, 
pentru că „... orice ființă/năzuiește 
spre-un/celălalt...” 

Gaudeamus igitur pentru iubirea 
împărtășită a poetului, mărturisită în 
versuri greu egalabile: „Tu, draga 
mea,/... bucură-te/că mi-ai fost/și ți-
am fost/un dar fără seamăn-/într-o 
clipă de veșnicie/ frumos trăită...”, ori: 
„Făr᾽să te știu, erai în mine-un dor/Și 
forme-n vis mi ți-am sculptat,/te-ai 
împletit cu mine vie...” Pentru poet, 
„clipa iubirii” nu este altceva decât 
„pregustare a veciei”. 

„Critic și istoric literar”, „doctor 
în științe filologice”, autorul omagiază 
poetic temelia și simplitatea 
comunicării: „Soare și stele,/cer și 
pământ-/cuvinte matrice/ pentru cele 
ce sunt./Codrul și câmpul,/ muntele, 
marea,/ființe și lucruri,/zborul și 
zarea/Fond principal/de cuvinte al 
vieții...” și-i dăm dreptate când afirmă: 
„Tânăr prin vreme,/vorbesc în limba 
lor...”, afirmație augmentată, credem, și 
de versurile: „Cu al 

ciocârliei zbor Pământul/se-nalță și 
sărută Cerul...” 

Bonom, mai puțin jovial, dar co- 
municativ și tolerant, în 
înțelepciunea sa, promovează armonia 
și seninătatea umană: „Tot încerc de 
ieri în azi/.../și în- cerc de azi în 
mâine/.../Zarea-n larg (s-) o 
albăstresc...” 

Un loc aparte, în inima și cugetul 
său, oglindite în lirica poetului, îl 
ocupă 
„Simfonieta” „Ad Te” în care, din 
„insula timpului” „unic”, autorul ne 
înfățișează 
„lumea cerului și lumea de pe mări și 
țări”, 
„lumea soarelui, a lunii și stelelor” 
depă- nându-și ființa, așa cum „roțile 
ceasului universal”, „întors o dată pe 
totdeauna” își fac „datoria de-a răsări 
mereu”. Și aici, credem că, la fel ca în 
poemele Măiastra (1993), „autorul 
reușește să rescrie «în- tr-un alt chip», 
idei fundamentale ale creștinismului” 
(Ion Soare). 
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Cititorul nu poate să nu fie 
impre- sionat de simfonia „fiului 
risipitor” în care 
„Facerea” Sfânt-scripturală este văzută 
și trăită printr-o lirică originală și 
inegalabi- lă: „Nici Tu, Doamne... singur 
n-ai putut sta, ci, zămislind... Cuvântul 
întâi, iscat-ai lumina... apele 
primordiale despărțind, pentru a crea 
Cer și Pământ, cu toate-ale lor... și-apoi 
o fără de seamăn grădină, în care să-Ți 
fie drag să trăiești nesfârșit – dar nu 
singur, Doamne! Iar, pentru toate aces- 
tea și pe mine m-ai făptuit, după chipul 
și asemănarea-Ți... un Alter cu care să 
vorbești despre viață și rosturi...” 

Ispitit, asemeni lui Adam, poetul 
se simte „alungat de la fața Ta”, „urmaș 
ce-Ți scrie acum”... „privirea o am când 
către lutul din cari mai fost ivit și în 
care-am s-ajung”,... „când către Cerul 
unde am fost cândva cu Tine... Insuflă-
mi, Te rog, tărie, căci nici Tu singur nu 
vrei să rămâi...” 

Încrezător în mântuire, poetul 
ne mărturisește: „La poarta Ta când 

bat, Te întrevăd... din turla Ta de 
Pantocrator cum brațele-Ți întinzi... ca 

să m-aduci la sân...” 
Cu toate acestea, poetul n-ar 

vrea să se grăbească: „Mi-am spus că-i 
prea devreme/ca să sfârșesc în 
brațele/ celei mai frumoase clipe...” 
Iar când va fi 
„deasupra timpului dus”, „Voi, cei 
dragi,/ ai mei de pe aici,/mă veți 
privi cândva/ 

pe Calea Lactee,/cu steaua mea de 
mână,/ binecuvântându-vă...” 

Încercând o concluzie, putem 
spu- ne că Ioan St. Lazăr, iubitor de 
cultură, și-a însușit-o și a împărtășit-o 
cu alții, dar, mai presus de toate, a creat 
cultură și și-a pus amprenta spirituală 
pe marile teme ale gândirii umane, 
nefiind nicicum un „fiu risipitor”, ci, 
mai degrabă, un agonisitor cultural. 

Ioan St. Lazăr e „un poet al 
ideilor rare”, care ne îndeamnă „să ne 
întoarcem spre puritatea spirituală” 
(Constantin Zărnescu), „al recuperării 
simplității din complexitate”, „un 
iluminat” (Ion Predescu). 

Un mare merit al omului Ioan St. 
Lazăr este acela al implicării în 
adoptarea, de către municipiul 
Râmnicu-Vâlcea, a Sfântului Antim 
Ivireanul ca ocrotitor spi- ritual și 
denumirea Casei Cărții cu numele 
acestuia, „Biblioteca Județeană Antim 
Ivireanul”. Numai un cunoscător al 
vastei opere și contribuții culturale a 
lui Antim din Iviria (Georgia) putea să-
și dedice o bună parte din viață 
studierii, aprofundă- rii și publicării 
operei Sfântului Antim, în antologia 
„Antimiana”. 

Cu speranța că „toaca vremii” nu 
se va grăbi, îi dorim să-și ducă mai 
departe 
„steaua de mână”, cu gândul și fapta, 
mulți ani viitori! 
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In memoriam 
ANA PODARU 

 
 
 

Suflet 13 

Trecut prin foc, dar nerăpus de 
pară, Cenușă ieri, iar astăzi 
renăscut 
Un visător purtând a câta oară 
Stindardul sus, lăsând la poale scut 

Privind-napoi la fumul care duce 
Iluzia unei iubiri eterne... 
Cărând în spate aceeași veche 
cruce Îndrăgostit de lacrima din 
perne, 

Cu brațele atât de goale mâine, 
Atât de pline-n noaptea care-a 
fost, De năuciri, mușcat de-
același câine Ce nu primea nici-
unde adăpost, 

Zdrobit de vitregia vremii nule, 
Călătorind prin holograme noi, 
Cărând în spate jumătăți destule 
Mai strânge încă aur din gunoi, 

Doi ochi lăsați să ducă-n 
asfințire Un sângeriu de cer 
sfidând furtuni, Culeg în ei 
fărâme de iubire 
Și-o pun în suflet oamenilor buni, 

Dar ei rămân izvoare de durere 
Sub scut călit de focul dur al 
sorții, Când urletul e mut după 
tăcere 
Pe buze care-au supt sărutul 
morții. 

Plouă cu pene de înger 

Plouă cu pene de înger... 
încerc să le culeg, 
dar se topesc în 
palmă, mă lupt cu 
mine iar, misterul să-
l dezleg, plutesc după 
furtună pe-aceeași 
mare calmă, 
secundele se duc 
luând cu ele 
vise, pe unde au 
trecut 
plâng candele 
aprinse, e iarnă-n 
mine iar 
și țurțuri mari de 
gheață au devenit 
condeie 
ce-mi scrijelesc pe față, 
în mine ninge iar 
sau plouă... cui îi pasă? 
cad nimburi peste 
gânduri perdea de ceață 
groasă, cad ultimele 
frunze rămase triste-n 
ram privirea mea 
îngheață imaginea din 
geam, 
m-am ghemuit și 
tremur și plouă peste 
mine 
iar penele de înger 
devin tot mai puține, 
atâtea nimburi ninse 
se pierd ușor prin ceață 
cămașa parcă-i udă 
pe sufletu-mi de 
gheață și plouă, 
viscolește 
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cu nimburi și cu pene 
un glas îmi spune 
rece să-mi fac din ele 
perne, dar se topesc 
în palmă 

și apa ce rămâne 
se-amestecă cu sânge 
curgând din răni păgâne. 

 

Ce tablou nefiresc 

Unii stau rezemați de hotarele 
lumii și privesc plictisiți fumul 
gros, risipit, Alții dau foc la rugi și 
ațâță nebunii 
Morții cațără cruci, nu e timp de dormit, 

Mai aleargă prin jar cu călcâiele fripte, 
Cu cenușă-n genunchi, câțiva oameni, haotic, 
Adunând gloanțe vii și pumnale înfipte 
De la mame și fii cu obrazul cianotic, 

Parcă urlă și luna prinsă-n cer sângeriu, 
Chiar și lupii s-au dus, s-au ascuns prin 
păduri, Numai clopotul bate, nesătul, parcă-i 
viu 
Se aud încă voci prinse-n dărâmături. 

Unde sunteți părinți? Unde sunt frații 
mei? Strigă unul rănit și pierdut prin 
mulțimi, 
Parcă nu mai sunt sfinți, parcă nu mai sunt 
zei, Unii calcă-n altar și se cred serafimi. 

Numai ulii sunt treji, după leșuri dau 
goană, Popii stau la răscruci cu icoanele-n 
mâini Doișpe luni mai târziu vor primi de 
pomană Lumânări în colive, printre vinuri 
și pâini. 

Câți orfani scormonesc cimitirele 
pline? S-au făcut cărăuși de iluzii și 
ciocli, 
Nu mai ies din biserici devenite ruine, 
Stau bunicii pitiți, statuete pe socluri. 

Ce tablou nefiresc s-a gândit să 
picteze Un copil ce-a pierdut al 
culorilor sens, Ce-a-nvățat timpuriu, 
negreșit, să ofteze Copleșit de trăiri 
respirând fumul dens. 
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Destin… Oedip 

Mă-ntreb de voi plânge de dorul tău mamă 

Mă-ntreb de voi plânge de dorul tău 
mamă, atunci când de clopot mă leagă 
apusul, atunci când pământul în pântec 
mă cheamă, atunci când secunda își 
deapănă fusul, 

nu văd nici un rost atunci să-ți plâng 
sânul, să mor însetat de laptele-ți sfânt, 
căci pasul meu calcă în urmă-ți 
tărâmul și-oi duce cu mine durerea-n 
pământ, 
cum pot să-ți mai strâng de pe buze 
sărutul? cum pot să adorm la pieptul tău 
drag? 
îmi spune și cerul că-n urmă e lutul, 
iar tu mă aștepți în înalt... nu în prag, 

atunci voi zâmbi simțindu-ți căldura, 
iubirea-ți mă cheamă, zbura-voi spre 
tine, îmi las pe o cruce la lume armura, 
doar clipe frumoase lua-voi cu mine. 

 

Când fluturii zboară din mâini de 
copil de-atâta splendoare nimic nu 
mai mișcă nici vântul nu poate să fie 
ostil 
nici norii să-și verse esența, nu riscă, 

spectacol, minune, repere 
morale a celor ce uită 
blândețea din chip al unui copil 
cu mâinile goale întinse spre 
cer... destin... Oedip, 

pământul îmbracă la brâu 
curcubeie, se-mbată din ape din 
pântec de munte, la poale o ciută 
însetată să beie 
și-acolo-n înalt acvila să cânte, 

când aripi se-nalță din ochi de 
copil se-oprește furtuna și ninge 
cu stele, renaște pădurea din 
suflet abil 
și seceta moare sub ploi de lalele. 

 

Imaginea coperții volumului Anei Podaru și traducerea în limba germană sunt 
primite prin amabilitatea domnului Christian Schenk. 

Seele 13 

Durchs Feuer 
gegangen, doch nicht 
verbrannt, 
Gestern Asche und heute 
wiedergeboren Ein Träumer, 
der es das wievielte Male trägt 
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Das Banner hoch, 

den Schild am Fuße lassen 

Rückblickend auf den Rauch der trägt 
Die Illusion der ewigen Liebe mit 
sich... 
Das gleiche alte Kreuz auf Rücken 
tragend verliebt in die Kissentränen, 

Mit so leeren Armen morgen, 
So voll in jener Nacht von 
gestern, Von Trugbildern, 
vom selben Hund gebissen 
Der nirgends hatte einen Schutz, 

 
Zermalmt von der Härte des keinen Wetter, 
Durch neue Hologramme Reisen, 
Er sammelt immer noch Gold aus dem Mist, 
Genügend Hälften auf dem Rücken tragen 

Zwei Augen lassen 
den Sonnenuntergang los 
Ein bluttriefender 
Himmel, das Stürmen 
trotzt, 
Sie sammle in ihnen Bruchstücke der 
Liebe Und legte sie in Herzen guter 
Menschen, 

Nur sie sie bleiben noch Schmerzquellen 
Unter dem Schild, gehärtet durch das 
Feuer des unbarmherzigen Schicksals, 
eben Wenn das Geschrei verstummt die 
Stille. 

 

Es regnen Engelsfedern 

Es regnen 
Engelsfedern... Ich 
versuche sie pflücken, 
doch schmelzen in der 
Hand, Ich kämpfe mit mir 
selbst, um das Mysterium 
zu lüften, ich schwebe nach 
dem Sturm aufs gleiche 
sanfte Meer, vergehen die 
Sekunden mitnehmend 
meine Träume, 

wo sie vorbeikamen 
weine die Kerzen 
auch, in mir ist wieder 
Winter und mächtige 
Eiszapfen 
sie wurden zu Schreibfedern 
dir kritzeln mein Gesicht, 
es schneit wieder in mir 
oder es regnet... 
wen das an? 
Über Gedanken fallen Nebel 
gar dicke Nebelschleier, 
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die letzten Blätter fallen 
traurig allein geblieben 
mein Blick erstarrt zur 
Säule 
als Bild im in meinem 
Fenster ich duckte mich und 
fror 
und regnen über mich 
erneut die Engelsfedern 
die immer dünner 
werden, so viele Schnee 
Koronen vergehen leicht 
im Nebel 

mein Hemd ist feucht 
und klebt auf meine 
Seele, es regnet und es 
stürmt mit Wolken und 
Federn sagt kalt mir 
eine Stimme daraus 
Kissen zu machen, 
doch schmelzen in die 
Hände, das Wasser was och 
bleibt vermengt sich mit 
dem Blut 
und fließt aus heidnisch Wunden. 

 

Was für ein naturwidriges Bild 

Manche lehnen sich an 
den Grenzen der Welt an 
und untätig blicken auf den dicken, verstreuten Rauch, 
Andere zünden Gebete 
und stacheln die Verrückten 
an Die Toten klettern aufs 
Kreuz, es ist keine 
Schlafenszeit 

 

Sie rennen immer noch 
mit erhitzten Fersen 
herum Mit Asche auf den 
Knien, 
ein paar chaotisch 
Menschen, Sammeln 
scharfen Kugeln und 
erstochene Dolche 
Von Müttern und Söhnen 
mit zyanotischen Wangen, 

Es ist, als ob der Mond 
am blutigen Himmel schreit, 
Sogar die Wölfe gingen 
und versteckten sich im 
Wald. Nur die Glocke läutet, 
unersättlich, wie lebendig 
Man hört noch Stimmen 
zwischen den Trümmern. 

Wo seid ihr Eltern? 
Wo sind meine Brüder? 
Schreit ein verwundeter 
verloren in der Menge, 

Es ist, als gebe keine Heiligen 
mehr, sind wie Götter, 
Einige treten auf den Altar 
und halten sich für 
Seraphim. 

Nur die Falken sind wach, 
sie jagen nach Leichen, 
Die Priester stehen mit 
Ikonen am Scheideweg 
Zwei Monate später erhalten sie 
Almosen, Kerzen als Gaben, zwischen 
Wein und Brot. 
Wie viele Waisen stöbern 
die überfüllten 
Friedhöfe? Sie sind 
Illusionen und 
Leichenträger geworden, 
Ich verlasse die 
zerstörten Kirchen nicht 
mehr, 
Sie Großeltern 
sitzen, Statuetten auf 
Sockeln. 

Was für ein 
Naturwidriges Bild 



88 Vâlcea literară • Anul II, nr. 2 
(4) 

 

malte ein 



Vâlcea literară • Anul II, nr. 2 
(4) 

89 
 

Kind, 
dass seinen Farbsinn verloren 
hat, Was er früh lernte, 

unzweideutig, zu seufzen 

Überwältigt vom Hauch des dichten Rauchs. 

 

Ob ich weinen werde nach dir 
Mutter? 

Ich frage mich, weinen 
werde nach dir Mutter 
wenn das Abendrot mich 
an die Glocke bindet, 
wenn mich die Erde 
in meinem Schoß ruft, 
wenn die Sekunde seine Spindel löst, 

ich sehe keinen Sinn 
darin an deine Brust zu 
weinen, durstig nach 
deiner heiligen Milch zu 
sterben, denn meine 
Füße treten, dann auf 
deinem Land und ich 
nehme meinen 
Schmerz mit mir in den Boden, 

wie kann ich dich noch 
mit meinen Lippen dich küssen? 
Wie kann ich auf deiner 
lieben Brust einschlafen? 
Auch der Himmel sagt mir, 
dass der Lehm zurückbleibt, 
und du wartest mich dort oben... 
nicht auf der Schwelle, 

dann werde ich lächeln 
und deine Wärme 
spüren, deine Liebe ruft 
mich, 
ich werde zu dir 
fliegen, ich lasse 
meine Rüstung an 
einem Kreuz, 
und nehme ein paar 
schöne Augenblicke 
mit. 

Schicksal… Ödipus 

Wenn Schmetterlinge 
aus Kinderhänden fliegen 
von so viel Pracht bewegt sich 
nichts mehr 
noch der Wind kann feindselig 
sein noch die Wolken vergießen 
ihre Essenz nicht mehr, 

Spektakel, Wunder, 
moralische Wahrzeichen 
denen, die die Sanftmut 
des Antlitzes vergessen 
die eines Kindes mit bloßen 
Händen zum Himmel gestreckt... 
Schicksal... Ödipus, 

die Regenbögen umgürten die 
Erde; betrinken sich mit Baches 
Gewässer, 
zu ihren Füßen war sie durstig Reh 
trinkt und dort oben singt der Adler 
bergwärts, 

wenn Flügel aus 
Kinderaugen aufsteigt der 
Sturm hört auf und es 
schneit mit Sternen, der 
Wald wird wiedergeboren 
aus tüchtigen Seelen 
und die Dürre stirbt im Tulpenregen. 
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Scânteierile umbrei 

TEO CABEL 
 
 
 

Daniel Luca asamblează un 
volum de poezie tematic, de maturitate 
creativă, sub titlul Recuperarea Umbrei 
publicat la editura Castrum de Thymes, 
2022. 

Poeziile nu au titluri, sunt 
numero- tate, accentuându-se efectul 

un tot unitar. Autorul rămâne 
consecvent practi- 

cii din volumele anterioare pentru 
poemul scurt, lapidar, pe care îl 
alternează cu texte mai lungi. La 
cuprins poeziile sunt indexa- te, ca titlu, 
cu primul vers. 

Tema cărții este umbra: prezență 
fizică, spirituală sau figură de stil. Este 
utilizată ironic/ autoironic: 5 (mă-
ncear- că) o lume a roboților; 6. Azi am 
prima lecție/ de zbor/ porcul din 
afganistan/ mi-a dăruit aripile; 23. 
(Umbrele), 28. își jură iubire/ în ciorba 
din pâine (Degete unite), 34.(Umbra 
ta). 

Poezia cu numărul 1. (Taverna 
murmură) deschide volumul cu 
atmosferă intensă de cârciumă: 
taverna murmură/ fum. O imagine 
groasă de tutun și obscur. O boemă? Un 
colț de mahala? 

În 2. (Trag caleașca la scară) 
recu- noaștem imaginea de poveste: 

trag caleașca la scară/ întind o mână/ 
condurul alunecă/ Poeziile:7. 

(Extinctorul are viața lui 
proprie/preferă să se jertfească/ 

umplând portbagajul cu lichid seminal/ 
și 8. lacrima ta alunecă pe buza 

paharului(...) încurc 
baia cu bucătăria, au sevă de 
douămiism. 

Postmodernismul nu lipsește din 
structura volumului, evidențiat în 4. 
(sire- nele mă caută prin megafon): au 
timp să 

își smulgă inimile/ să le aduce într-o 
cutie de pantofi sau 20. (o prună 
verde)/ într-o scobitoare/ privește 
lumea/ de la înălțimea buzelor tale. 

Numeroasele ipostaze ale umbrei: 
umbră în umbră (10), umbra pașilor 

tăi 
(11) sensul propriu, umbra unui dud 
(12), e plin de umbre pe stradă (15), 
Noaptea (...) îmi poartă umbra (18), 
inima... nu are umbră (19), uliul îmi 
poartă umbra în cioc (21), Umbrele/ 
sătule/ de promisiuni (23), umbra din 
cer (24), curcubeu de umbre (25) Umbra 
Afroditei (26), poetul fără umbră (27), 
umbra rândunicii/ își înfige/ cu poftă/ 
dinții/ în cireșul/ (31), hotelul umbrelor 
(32), Umbrele trag poștalionul (33), 
umbra ta/ mă înghite (34), se plânge 
umbra (37), 
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umbra mă simte/ după miros(39), 
umbra/ își face selfie(40), umbrele se 
luptă (41), iu- bitorilor de umbre (43), 
umbra lascivă (44) barierele/umbrelor 
(45), dau consistență organică 
alcătuind un echilibru cu partea 
emoțională, abil mascată de cele mai 
mul- te ori de autor. 

De remarcat textele: 4.(Sirenele 
mă caută prin megafon), 10. (Pădurea 
mă ascunde), 14. (În plin martie/ ninge 
alb/ cu femei goale/, 19. (Inima 
mea), 
20. (O prună verde), 21. (Uliul), 26. 
(Sar 
în piscină), 30. (Umbra-mi), 39. 
(Umbra mă simte), 44. (Umbra 
lascivă), 46. (Las becul aprins), 50. 
(Închideți sărutul), 58. (Noaptea), 64. 
(Umbra), 66. (Am uitat că am avut). 

La Daniel Luca spiritul ludic este 
dominant. Poate fi grav constatând 
reali- tățile pe care nu le dramatizează, 
doar le observă. Le semnalează, știe că 
au impact în traiul cotidian, dar 
concluziile nu sunt sentențioase, doar 
poetice. Dincolo de 

aspectul nonșalant, franc, pe care îl 
impu- ne textul, sensibilitatea poetului 
se degustă ca un vin bun amestecat în 
bolul lecturii de câteva ori. 

Despre umbră s-a scris în poezie; 
la noi, doar câteva exemplificări: Din 
umbra zidurilor - Octavian Goga, 
Poemele umbrei 
- Ion. F. Pop, Umbra, Adrian Păunescu, 
Umbră lucidă, Ionuț Caragea. 

În literatură umbra este o temă 
consistentă cu multiple conotații și 
stări. Poate fi dezvoltată într-un areal 
poetic liric sau non liric foarte mare. 
Autorul a mai adăugat, prin acest 
volum, o picătură cu aromă personală. 

În creuzetul poeticii actuale 
curen- tele și stilurile sunt malaxate în 
căutarea unui făgaș, sigur (?), pentru 
memoria lite- raturii. Daniel Luca își 
angajează energiile creatoare în acest 
demers poetic, ca autor și cronicar, 
semnalând în multe reviste literare, 
noutăți, volume, concluzii. 

 
 
 

Zilele curcubeului 

GEO GALETARU 
 
 

 

În unele dimineţi, lumina cădea 
pe case și pe arbori cu o violenţă 
neaștepta- tă. Acoperișurile ieșeau, 
brusc, dintr-o obscuritate monotonă și 
izbeau retina, făcând-o să vibreze 
dureros. Era ca și cum un întreg 
continent dispărut revenea dintr-o dată 
la suprafaţă, scuturându-se de mâlul 
anonimatului și înaintând, victori- os, 
spre propriu-i contur, spre propria-i 
identitate. Fantasmele pâcloase ale 
nopţii se retrăgeau, umilite de năvala 
aiuritoare 

a luminii. Treptat, lucrurile din jur, 
stra- da, pavajul, gropile din asfalt, 
coșurile cu gunoi scoase în faţa ușilor 
își defineau cu pregnanţă 
materialitatea, se încărcau de o pulbere 
concretă și, totuși, inefabilă. Era o oră 
incertă, în care zgomotele începutului 
de zi nu se făceau auzite încă, iar 
oamenii își consumau ultimele clipe de 
compli- citate cu intimitatea calmă a 
camerei, amânând, cu o disperare 
comică și inutilă, momentul evadării în 
lumea ce-i aștepta, 
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lacomă, dincolo de prag. Spaţiul din 
afara ferestrei se umplea de foșnetul 
neverosi- mil al zorilor și acesta se 
transmitea febril pereţilor camerei, 
tavanului, mobilierului modest și uzat 
care ieșea, astfel, din conul lui de 
umbră și tăcere, ca dintr-o placentă a 
nopţii. 

Înfrigurarea acelui început de zi 
îl cuprindea, inexorabil, și pe el. Stătea 
încă lungit în pat, simţind parcă pe faţă 
adierea unei aripi nevăzute. Desigur, 
acum, stoluri nesfârșite de porumbei 
albi tăiau aerul străveziu al dimineţii, 
dând ocol turlelor ce-și înălţau 
siluetele zvelte deasupra ora- șului. 
Ariel își pipăi, cu un gest reflex, faţa 
nerasă. Încercă să se ridice în capul 
oaselor, cu un efort care-l epuiză și-l 
trimise înapoi, în așternutul cald și 
răvășit. Rămase acolo, fără gânduri și 
fără nici o dorinţă, doar res- piraţia ușor 
sacadată îl lega de cele din jur, de viaţa 
care se încăpăţâna să nu-l ia, încă, în 
primire. Un abandon al trupului și al 
minţii, acea plutire infinită către un 
liman îndepărtat și necunoscut, veșnic 
necunos- cut. Nu se străduia să-și 
definească starea aceasta de 
suspendare impusă, de liniștită și 
neprimejdioasă ambiguitate, pentru că 
îi lipsea, în acel moment, chiar și cel 
mai mic impuls care să-l reconecteze la 
tumul- tul de afară. Ar fi vrut, însă, să 
se poată ridica și să meargă în 
întâmpinarea acelor lucruri simple, 
care-l fascinau tocmai prin lipsa lor de 
fast: un ceai cald, aburindu-i în palme, 
o ţigară proaspătă și aromată, o muzică 
reconfortantă sau orice altceva de felul 
ăsta. Știa că la capătul acestei letargii 
fără nume ar fi trebuit să se afle 
eliberarea. Eliberarea de marasmul 
incertitudinii și al apatiei, de viciul 
neputinţei, drapate în germenii falși ai 
unui nonconformism de paradă, care 
ascundea, de fapt, o lașitate fără limite 
și fără leac. Evident, Laura putea să 
aștepte mult și bine în barul de la colţul 
străzii, unde ea îi dăduse întâlnire în 

după-amiaza acestei zile. Ariel știa că 
n-o să se ducă, așa cum știa, la fel de 
bine, că orice întâlnire cu Laura i-ar fi 
provocat un frison de reticenţă, 
transformat repede în dorinţa 
insuportabilă de a da înapoi, de a fugi 
din calea neprevăzutului unei relaţii 
care-i stârnea o teamă bolnăvicioasă, 
abisală. Nu se simţea în stare s-o 
privească în faţă, să-i asculte frazele 
încărcate de nedumerire și reproș, și 
această falie care se căsca înaintea lui, 
la simpla ei apariţie, îi neutraliza orice 
reacţie, îi pulveriza până și cea mai vagă 
tresărire de voinţă. Tot ceea ce mai 
conta era sentimentul sfâșietor că nu 
mai exista cale de întoarcere. Drumul 
ducea într-o singură direcţie, deși acea 
di- recţie sfârșea într-o fundătură. Dar 
poate că el însuși își dorea un 
asemenea sfârșit. 
„Sfârșitul dragostei noastre celeste”, 
mur- mură Ariel, cu capul înfundat în 
perna mare și moale, cu nasul turtit de 
suprafaţa ei, cândva imaculată. Zilele 
curcubeului trecuseră ca un vis dintr-o 
noapte înstelată de vară. Mergeau 
ţinându-se de mână pe străzile animate 
de acea imperceptibilă euforie a nopţii, 
care face ca toate lucrurile să pară 
apropiate și strălucitoare. Nimic nu 
exista în afara trupurilor lor libere de 
orice constrângere, în afara acelei clipe 
unice, care se revărsa asupra lor ca un 
potop de lumină. În nopţile acelea, 
când străbăteau tăcuţi și înlănţuiţi 
străzile orașului, lumea devenea un 
clopot imens și rezonant, care le 
primea mesajele și le transmitea mai 
departe, împânzind eterul cu o muzică 
secretă, inconfundabilă. Laura iradia 
de o bucurie fără margini, Ariel însuși 
își sim- ţea adeseori mâinile umezite 
de o emoţie subită, care urca în el lent, 
dar devastator, punându-i stăpânire pe 
întreg trupul și fixându-se într-o zonă 
de unde reverbera până în cotloanele 
cele mai îndepărtate ale fiinţei sale 
invadate de fericire. Uneori, el își 
spunea că nu e adevărat, că trăiește o 



Vâlcea literară • Anul II, nr. 2 
(4) 

93 
 

poveste incredibilă și că, într-o 
dimineaţă mohorâtă de toamnă, se va 
trezi cu gustul amar al deziluziei și al 
înfrângerii. Această spaimă, din ce în ce 
mai puternică și mai perversă în 
ultimele luni, i-o mărturisea și Laurei, 
care, însă, râdea de el și-i dădea cu tifla, 
replicându-i că se poartă ca un puști 
inocent și prostuţ, părăsit de mămica 
lui la ușa magazinului. Aerul ei 
ștrengăresc și exaltarea din priviri și 
din cuvinte ar fi tre- buit să fie 
suficiente pentru a alunga orice urmă 
de îndoială din partea lui. Cu toate 
acestea, Ariel se simţea nesigur și 
deriva în care se vedea atras fără 
menajamente și fără putinţa de a i se 
împotrivi îl neliniștea și-i trezea 
sentimentul că se îndreaptă spre o 
catastrofă de neevitat. Se încăpăţâna să 
creadă că, atunci, încă erau zilele 
curcu- beului. Oamenii cu care intra în 
contact îl plictiseau, dar, în același timp, 
îl și speriau, căci vedea în relaţia cu ei 
reflexul propriei sale spaime. Ar fi vrut 
să trăiască detașat de aceste servituţi 
și obligaţii: obligaţia de a saluta în 
dreapta și-n stânga, de a adresa cuvinte 
amabile oricărui imbecil, fie el cu- 
noscut sau ilustru anonim, de a zâmbi 
for- ţat când împrejurările i-ar fi impus 
să urle de disperare, și alte asemenea, 
un întreg ritual de adaptare la niște 
rigori străine și tiranice, care-l oboseau 
și-i invocau, prin repetiţie, spectrul 
unei existenţe intrate ireversibil sub 
zodia duplicităţii. Unde era copilul 
senin și ars de soare de odinioară, 
visând la lumea misterioasă a pieilor 
roșii sau la tărâmurile atinse doar de 
misiona- rii temerari, nebuni în 
inconștienţa lor sublimă? Sau 
adolescentul de mai târziu, călătorind 
cu Arkadi și Boris Strugaţki în ţara 
norilor purpurii ori trepidând de o 
violentă nerăbdare să afle avatarurile 
atroce ale lui Griffith? Niciodată, nicio- 
dată nu se va mai întoarce la 
seninătatea acelor ani, tumultuoși în 
felul lor, prin spiritul de aventură care-
i însufleţea ca un 

combustibil latent, dar de o limpezime 
și puritate pe care nici măcar amintirea 
nu le mai putea reda în esenţa lor 
primară, irepetabilă. Desculţ, pe 
uliţele satului din câmpia de vest, de la 
graniţa cu ţara vecină, desculţ prin 
praful gros de câteva degete, 
rostogolind un cerc cu o tijă de metal 
îndoită la capăt sau mijindu-și ochii să 
descopere cuiburi de turturici în desișul 
verde și întunecos al copacilor. În zilele 
când Tete, cel mai iubit unchi din lume 
și omul care le știa pe toate, era bine 
dispus și nu avea altă treabă, îi 
meșterea un zmeu din hârtii de ziar, i-l 
punea în mână și-l trimitea să-l înalţe 
tocmai la capătul uliţei, să se poată 
mișca în voie în spaţiile largi de sus și 
să fie văzut de toţi băieţii, chiar și de 
cei din uliţele vecine, care, desigur, 
mureau de ciudă și de invidie. Și acelea 
erau zilele curcubeului. 

Acum, însă, totul se rezuma la 
senzaţia aceasta de cumplită 
abandonare de sine, de scufundare în 
nimicnicia unei clipe lipsite de relief și 
de glorie, ca și cum timpul curgea pe 
lângă el aidoma unei ape negre și 
mâloase, lăsându-l pe malul care abia 
se mai zărea în urmă. Încerca s-o 
privească pe Laura ca pe o 
compensaţie divină a acestei pierderi 
ireparabile, s-o situeze deasupra răului 
care se insinua în el și-l măcina, cu o 
forţă de neînvins. În după-amiaza 
aceea de vară („Vara crinilor înfloriţi 
prea devreme”), pe terasa inunda- tă de 
soarele orbitor de iulie, aproape că 
reușise: o făcuse să zâmbească cu 
glumele lui „studenţești” și, privind-o 
prin sticla paharului ridicat în dreptul 
ochilor, des- coperea miracolul unei 
regăsiri la care visase, cu teamă și 
speranţă, de săptămâni de zile. 
Detașările și răceala ei din ultimul timp 
dispăruseră și Laura părea deschisă 
unui nou început, cu toate amintirile 
care o apăsau încă și cu toate 
evenimen- tele care zguduiseră o 
relaţie, până atunci 
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netulburată de nimic. Lucrurile 
merseseră bine, atunci, până la un 
punct. Soarele orbitor al după-amiezii 
și o anumită stare de precipitare, legată 
de încărcătura aparte a momentului, îl 
făcuseră să golească mai multe pahare. 
Laura îl privea, la început curioasă și 
îngăduitoare, scuturându-și din când în 
când pletele și sorbind din cafeaua care 
începuse, deja, să se răcească. Luminiţa 
care-i juca în ochii limpezi și 
neverosimil de albaștri era semnalul că 
încă mai era dispusă să creadă în 
inocenţa și frumuseţea acelei zile, 
acceptând frazele lui din ce în ce mai 
ciudate și, în general, tot acel ritual 
incipient al apropierii dintre ei, cu 
speranţă și încredere. Deci, totul 
mersese bine, în ciuda unei ușoare 
neli- niști care se făcea simţită în 
gesturile ei, în febrilitatea cu care lua 
ceașca de cafea și o ducea la buze. El 
era sigur că tensiunea care deja se 
instalase „în aer” se datora ce- lor 
patru-cinci pahare de alcool date peste 
cap, deși, încă de la sosire, își jurase în 
gând să fie rezonabil măcar în această 
privinţă. Apoi, deodată, fără ca nimic 
din ce se pe- trecuse până atunci să 
anticipeze într-un fel ceea ce va urma, 
el se trezise întrebând, cu o nuanţă de 
sarcasm zdrobitor, pe care nici măcar 
nu încercase să și-l controleze, cu atât 
mai puţin să și-l reprime: 

– Ai mai aflat ceva despre 
prietenul nostru comun? 

Acum, cu capul înfundat în perna 
mare și moale, rememorând scena 
aceea de un penibil greu de reprodus, 
Ariel încercă să găsească explicaţii 
pentru fuga ei („de la locul faptei”, cum 
se exprimase el, în prelungirea aceleiași 
abordări ironice a evenimentelor, 
nefiind capabil decât să opună, unei 
recunoașteri sincere a gafei, această 
frivolitate imposibil de ac- ceptat). Și 
Laura refuzase să-i accepte, în 

continuare, aceste „puștisme de 
mahala”, aceste puseuri de orgoliu 
grotesc și nejus- tificat, care o răniseră 
profund și pe care el nici măcar nu se 
grăbea să și le asume, necum să le 
renege. De atunci, trecuseră multe luni 
și Ariel își găsise consolarea în 
mărunţișurile, uneori ingrate și 
derizorii, cu care orice fiinţă, captivă 
unei obsesii copleșitoare, își umple 
existenţa. Zilele intraseră într-o 
degringoladă previzibilă, accelerând 
sentimentul că nimic nu mai e cu 
putinţă și că dramatismul survenit în 
viaţa lui netedă și cenușie reprezintă 
un afront meritat. Nu se revolta, nu 
încerca să pună nici o stavilă între el și 
lumea din afara lui, care-l umilea cu 
indiferenţa ei agresivă. Accepta totul 
cu apatie și răbda- re, pentru că nu mai 
avea nici un motiv să se împotrivească. 
Accepta chiar și ideea că Laura este un 
capitol definitiv încheiat. De aceea, 
când ea îl sunase la telefon și-l 
anunţase că dorește să-l întâlnească, 
într-o anumită zi de iulie, în vechiul bar 
de la colţul străzii („barul iluziilor 
năruite”, cum ar fi spus prietenul lui, 
poetul), Ariel îi răspunsese, destul de 
iritat, că întâlnirea nu-și avea rostul și 
o sfătuise „să încerce să găsească 
singură tărâmul făgăduinţei”. 
Încăpăţânarea ei proverbială și o 
disperare aproape morbidă în faţa 
necunoscutului, pe care Ariel i le 
cunoștea prea bine, îl făceau să fie 
convins că Laura așteaptă acum în 
micul local, așezată cuminte la o masă 
și cu nelipsita cafea dinaintea ei. Și tot 
atât de convins era că el nu se va duce 
s-o reîntâlnească. Pentru că unele 
lucruri trebuie lăsate pentru totdeauna 
în urmă, în timpul care le-a fost martor 
și care le-a conservat identitatea de 
atunci. Iar zilele curcubeului trecuseră, 
ca un vis dintr-o noapte îndepărtată de 
vară. 
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NICOLE SERE 
 
 
 
 
 
 

cavalcada iubirii înspre moarte 

e iarnă! 
nu vreau să te iubesc, deși te 
iubesc... și pictez banchetul târziu 
al sorții. este doar vina ta. 
totul este incolor și totul îmi 
lipsește și tu vrei să anulezi 
totul... 
în melancolii, în albastrul 
strugurilor, în mine și-n timpul 
amintirilor. 

am recreat anotimpul iubirii. 
tu, plictisit, îmi șoptești că nu mai e 
timp... pentru un vis, un foc, o pasiune, 
o magie ori pentru dragoste! 
și totuși, într-o dimineață, am renăscut - 
o viță de vie sălbatică! 

am răsărit dintr-o realitate 

ori dintr-o stea și-am răsturnat 

pe drumul șerpuit al feminității, lumea. 

în această călătorie 
ancestrală am învățat, timid, 
că răstimpul tuturor 
oamenilor a fost creat doar 
pentru iubire sau pentru 
moarte! 

și-atunci iubim neviața 

ori poate nemoartea orologiului 

 

și jelim 

după o ultimă dragoste infernală... 

și-ntr-un târziu, strig cerului - 
dă-mi, te rog, de la tine și dintr-o iluzie - 
iubirea ultimului arhistratig! 

e noapte! 
râul meu curge spre 
nord, iar lebăda 
construiește 
două morminte din aripi albe... 

 
Diapazonul iubirii 

Plecat-ai, iubite, cu focu-n 
amurg, închis-ai și poarta, ai 
pus și zăvor pe lutul din sânge 
cu vise ce curg din toamna-
poemă și frunze ce vor 

culoarea din brumă, iubiri la zenit 
și-un plâns de femeie ce-ți strigă: 
rămâi, dar clipa-i sortită în ceas 
troienit 
de dorul zăpezii ce-a nins mai întâi 

cu flori de tăcere, când toate s-au dus 
prin soarta ce doare ca moartea din 
noi, credința și ruga sunt cânt 
nesupus, speranța va naște o zi de 
apoi - 

 
 



96 Vâlcea literară • Anul II, nr. 2 
(4) 

 

din ieri te întoarce, ca ultim 
proscris, cu aripi de fluturi te-nalță-
ntr-un zbor, 
mai tandru ca moartea și scaldă-mă-n 
vis, să-mi pară că viața m-așteaptă-n 
pridvor 

cu lieduri de ape în brațe te strâng 
și pietre albastre din ploi ce-mi 
cântai, mă scutur de iarnă, ca macul 
mă frâng și astăzi mai este, dar 
mâine nu-mi stai! 

 
femeia indigo 

legenda spune că femeia 
locuia la subsolul cavernei... 
și, înfrigurată, se căuta de o mie de 
ani, într-o mie de inimi, 
într-o mie de 
primăveri ori într-o 
mie de lumi; toate ale 
lui... 

era puternică, 
alcătuită dintr-o mie de 
metafore și, nonșalantă, se 
îmbrăca, 

zi de zi, 
cu o doză de 
nebunie de culoare 
violet. plec, a spus... 
e timpul când bat 
clopotele a despărțire de 
atomi! 

s-a regăsit într-o dimineață de 
iarnă și a decis să strălucescă 
precum o auroră boreală; 
nu avea nevoie de eleganța albastrului 

pentru a privi răsăritul 
ori pentru a bea amurgul 
lumii și, noapte de noapte, 
fotografia sentimente și pierderi, 
iar pelicula regiza, în alb și în 
negru, doar umbre caline... 

ea credea că sunt ființe 
- un bărbat și o femeie 
sau poate un nord și un sud, 
călcând pe iubiri și morminte 
în ritm de „the end”... 

 

Neantizare 

Tu, dintre toți bărbații, mă cerni în 
nostalgie Și tot mai rar, iubite, noi suntem 
foc în doi, 
Ne-a fost prea scurt răstimpul de visuri și de verde, 
Privind în zare-aiurea un far inexistent! 
Dar prea cu ușurință ai vrut să-mi tai în 
carne Ca să-ți păstrezi fervoarea, o briză și 
un nor, Când setea ta albastră te ajungea 
din urmă, Cu amintiri și ruguri din fumul 
cel mai gros. 

Eu te alung din suflet, nu știu de poți 
pricepe Că zi de zi-n amiază voi scrie tainic 
vers... 
Sunt numai o femeie, prin lume, 
clandestină, Căderea-mi în teluric 
pictează un destin. 

Tu, azi, nu știi, străine, că-n serile de 
toamnă Cad ploi, e frig, e ceață, cu griji și 
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ocruce
r 

Și plânge-n ochi durerea, și viața e o frunză 
Ce-o suflă-n mare vânturi și flori în glastre mor! 
Afară vine iarna și inima e vie, 
Ca să-ți alint nesomnul în doruri și în 
gând, Atât de obosită, eu calc pe 
anotimpuri 
În ziua cea nefastă când rozele-s abis! 

 

îmbătrânesc, Doamne, 
pe acest tărâm interurban 
al feminității și al 
masculinității!... și nu înțeleg te 
iubesc-ul cotidian, balast între 
iubire, pasiune ori ură, rostit de 
silicoane roșii 
în limba de lemn a tastaturii cool. 

inima mi-a rămas mult prea 
tânără pentru anii mei de 
plumb. 

știu, sunt demodată!... 
port în ea o iubire nepământeană, 
ascunsă în atriul cald al livezii cu 
cireși. 

se înserează pe strada mea. 
am o umbră imensă, 
înveșmântată în tristețea 
pură 
a ochiului de sânge care-mi udă 
grădina; și o dezmierd în razele 
amurgului 
până când devine o lună de culoare 
violet, ascunsă-n mansarda cu vise. 

 

și totuși am vârsta perfectă; 
este cea a macilor înfloriți aiurea în toamna vieții. 
clipele mi-au devenit atât de speciale și de 
prețioase. înțelegi, iubitule? 
îmi savurez efemerul albastru 
ca și-un ultim moft dinaintea înghețului cuaternar. 

bărbatul îmi șoptește parcă dintr-un alt 
spațiu: iubito, au înflorit macii! 
așa mi-am imaginat fericirea - 
un câmp de maci pictați pe sânii tăi. 

vocea eternului din spațiul interstelar strigă 
sfârșită: oameni, aprindeți lumina din simfonia 
iubirii, asfințită în do minor într-o inimă de mac! 

firește, mai târziu vă va rămâne din 
toate doar un ocrucer… 
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Fragment de roman 

în curs de apariție 

ION PREDESCU 
 
 

În termeni simpli, Luanida a 
plecat, a privit lumea vulturește, alții ar 
putea spu- ne viperește, nu mai 
răvășește priviri, în cazul fericit, nu-și 
mai lovește șeful atunci când vrea să o 
caracalizeze, între slinoșii noilor 
instituții, babanii balonului. V-am 
cunoscut, ce bine, pe L și pe E., 
psihologul, prietenii Dumneavoastră... 
Chiar dacă nu vă mai văd, a rămas 
ousia, urma, pentru ce va mai fi... În 
balon murise cineva, nu de mult... 

Așa era timpul lui, al existenței, 
sub neîncetat de fascinantul zâmbet, al 
neatingerii, corespondent la el, cu 
mângă- ierea lexemelor, și afirmația 
Luanidei, ca o concluzie decantată și 
fulgurantă, ca o felie pentru viață și 
arvună pentru Griana... Luanida 
stabilise lucrurile, după câteva 
întâlniri. Chiar dacă nu ne mai 
întâlnim, sunt fericită pentru fișele de 
lectură, pe care le-am metamorfozat, 
mă exprim științific, nu? Am să revin 
după ce am învătat, ca să vă pun 
întrebări. Am să vă las discuția cu 
prietenul meu, sub formă de mesaj, iar 
când zeii vă bruftuluiesc, să le povestiți 
și lor, șoc, șoc... Profesorul își tot căuta 
tratatele, să se ordoneze, să nu fie mai 
savant decât ele, nici nu știe dacă sunt 
eu sau nu acolo. Plimba un cuvânt, o 
structură, un context, o sintagmă, ca să- 
mi explice fericirea întrebării... 
Fericirea libertății de-a nu rămâne 
într-o colivie... S-ar putea întâmpla și 
altceva, cum spui tu, să-mi fure sufletul, 
iubibilule, oricum i l-aș da, dacă nu i l-
am dat, numai că domnul 

profesor nu are voie să-l primească, 
de- cât așa, colo-colere, colui, cultum... 
să-l grădinărească adică... Altfel cum ar 
mai hrăni porumbeii de pe vila 
vecinului, care se așază înainte pe 
pavelele de la castelul Grianei, situat 
peste drum de unde merge el, ca să-l 
îndemne să intre în curte, pentru 
energia spirituală, cum spune Bergson, 
și să nu plece alandala, să încerce 
avalanșele de pe Buila, nu are nici 
mașină, nici vârsta pentru asta.. și, 
mai bine ar înțelege de la început, nu 
mai târziu, că, dacă lasă o pasăre 
frumoasă, frumoasă, să-și facă cuib pe 
terasa lui, răpitoarele îi distrug cuibul, îi 
omoară puii, și frumoasa depresivă, 
pasă- rea acum, dacă vrea să zboare 
din cuib, să se apere, să-și apere puii, se 
lovesc de pere- ții sculptați în stilul 
Mariei de Brâncoveanu și mor, apoi se 
poate tăvăli, de cum îl seacă durerea... și 
poate lăsa câinele vecinilor, superb 
exemplar, să treacă din cameră în 
cameră, să o caute pe G., să 
îmblânzească fiecare perete construit 
de ea, cu var mito- logic, de dincolo de 
munte, stâmpărat din varnita lui 
Culică, în tainița lui Gică, să n-o 
găsească, să se așeze pe terasă, să ru- 
mege silabele discutând cu cerul, alt 
cer.. și că lupul alearga dansând 
muzical, aproape nu atinge pământul, 
numai că prietenul lui nu este decât om, 
iar omul mai are o șansă, prietenul lui 
este Dumnezeu... (În termeni simpli, 
Luanida a plecat, a privit lumea 
vulturește, alții ar putea spune 
viperește, nu mai răvășește priviri, în 
cazul fericit, nu-și mai loveste șeful 
atunci când vrea să 
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o caracalizeze, între slinoșii noilor 
insti- tuții, babanii balonului... V-am 
cunoscut, ce bine, pe L. și pe E., 
psihologul, prietenii Dumneavoastră... 
Chiar dacă nu vă mai văd, a rămas 
ousia, urma, pentru ce va mai fi... În 
balon murise cineva, nu de mult... 
Prietenii șefului aveau atâta zgură. Se 
așe- zau la masă, aprindeau țigarea 
lăbărțat, cu gesturi incestuase, de la 
burțile prinse în budigăi până la 
marginea gurii subțiată... cum de 
îndrăznești.... fa... mai aprindeau 
repede altă țigară și alta, până la trei  
vai 
de ei... chemau șeful și-i strigă  ce 
proastă 
e.... trei țigări în scrumieră. ne 
intoxică). 

Lana își plimba melancolia prin 
parcul de la Cris. Când stătea în bancă, 
la 
școală, cu mâinile la spate, depășea 
cumin- țenia lumii, cu Mahler și 
Brâncuși la un loc.  Avea ceva din 
Pierre Courthion, in- 
terpretând lumina în textele lui 
Brâncuși... Profesorul, cu zulufii 
așternuți pe o carte, cartea lui, cu titlul 
„Cărțile de sub pădure”, și cu imaginea 
captivă, de la televizor, de la cel mai 
bun, continua, șoptea graseiat lu- mina, 
lină, lin, lumini, juca tenis de masă. 
Aștepta scrisoarea zilnică, pe care 
domnul Berti o punea în fereastra 
școlii, scrisoarea cu bibliografia la zi a 
Consiliului dirigent, și cu bibliografia 
cealaltă, a vieții și morții, din firul de 
păr zilnic, care înfășura rân- durile 
conspectate de cel mai frumos trup din 
istoria facultății  ținea conferințe des- 
pre dansul nud al Natașei, despre 
vestale, la clubul lui Moveanu... 

Leagu, Malmos, autori de 
manuale, de limba și literatura română, 
beau cafea tot acolo și erau 
îndrăgostiți de fularul de 
neinterpretat al năucitoarelor Lexa și 
Andina. Doamna, frumoasa Leagu, 
ceruse dezbatere publică, și cei doi 
schimbaseră școala și viața. Cu destinul 
desperecheat, doamna Leagu ajunsese la 
Târnăveni, unde, lângă cimitirul în 
trepte, era un ospiciu pentru oameni 

sănătoși, pentru ministrul 
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Haravim, cel care o iubise pe Ildike, 
cea mai frumoasă actriță a Mureșului, 
ajunsă plasatoare de bilete la teatrul 
din orașul cu celebra biblioteca Teleki, 
după noaptea valpurgică, când plecase 
de la pieptul lui Haravim. Viitorul 
ministru, președintele Vetrei 
Românești de mai târziu, o dansa 
istoricește, la distanță, după miile de 
fișe de lectură despre Gheorghe Sincai, 
îi dădea telegramă, dacă venea acasă 
mai repede de la Cluj, unde ținea 
cursul despre literatura veche, îi 
plătea votka de dejurnîi.. 

Domnului Lana, peste ani 
profeso- rul, când îi apărea câte o 
carte, i-o așeza la mormânt, să o ude 
ploaia, în amintirea lacrimilor de pe 
prima carte, cea cu pădu- rile... Venise 
la profesor, direct, și-i spusese crud, de 
parcă se sfârșea pământul... fata mea 
te iubește, să nu te însori și Lana să 
rămână depresivă... În studenție, 
aveam unul ca tine care povestea mai 
mult cu fagii, decât cu oamenii... 
Inteligența ta îmi încurcă viața... Viața 
Lanei... Și nu e nor- mal... Așteaptă 2-3 
ani... Până când Lana te uită... Au auzit 
colegii ei, cum îți spunea, că nu e 
diferență mare între voi, și nu e... Cum 
îi spui tu: se așterne Renașterea pe 
chipul tău și se sublimează dealul, 
dealul lui Horia Bernea, cu șirul de 
lumânări în spate, numai că tu ai șirul 
de candelabre aprinse, i-ai spus, și ai 
partea de sus a lim- pezimii existenței 
cu ousia cerului, ca mai târziu, în 
zvâcnirea catedralelor gotice. 

Eu sunt bărbat, zice domnul 
Lana, și nu m-ar deranja să stai în 
gazdă la noi. M-aș gândi la blestemul 
erotic din poves- tea Castelului 
(restauratoarea castelană așezase 
viețile în cumplită dezordine și trăit 
aici de Castelana arhitect care a venit 
să restaureze castelul, aici la capătul 
lumii, în rugii pustiitori și năcloși, 
fiindcă fiul ei, Ordan, dispăruse în 
apele Mureșului, la barajul din Tg. 
Mures, sleit de puteri, mânuind vâsla 
ipseizată de Ildiko Crețu, 
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exemplarul din fugile barbare ale unui 
Han și din odihna lenevoasă a huțulilor 
din Oltenia de sub munte a savantului 
Stoican. Primii se călăreau fără șa, în 
dezlănțuiri de zbenguiri cravașate 
simfonic, mângâietor adică, cu nuiele 
fusiforme, subțiri si cu energii 
necreate, huțulii cu șa din energie de 
meseriaș) și îndrăgostit și m-aș ruga la 
Dumnezeu să fie așa cum spui, cu 
citatele tale din viețile sfinților, cu 
dragostea la distanță, și m-aș ruga la 
Dumnezeu să fie așa cum spui, cum 
spun ăștia pe care îi citezi tu. Desenul 
clasic să bucure privirea și viata... și așa 
să treacă Lana mai departe prin viață.  
iar tu să vezi cum se desfășoa- 
ră raiul în viața de zi cu zi  cum 
frumosul 

salvează omenirea, sau nu, sau da, 

cum 

 
 
 
 

VALERIA BILȚ 
 

 
Iunie 

Copilul ce eram pitit în file de carte, 
Cu genunchii zdrobiți pe trotuarele 
sparte, Cu răni sărutate de zâmbetul 
mamei, 
Cu cântecul doinei, prigonitoare a 
spaimei De întuneric, de bubă, de rău, 
de deochi, Revărsătoarea de stele in 
mirații mei ochi. 

Copilul ce-am fost și cel ce m-am vrut, 
Cu cântecul mamei și cu răni ce-au 
durut, Azi strânge cu brațe de suflet 
cernit Icoana copilului în amintire 
zidit. 

spunea călugărul acela, care îți 
pregătise o cameră, o bibliotecă de 
fapt, unde să stai, să scrii cărți și să 
muncești la animale, să-i plătești 
tratamentul lui I, după miliardele 
pentru G. Călugărul, elevul tău, îți 
spunea să-ți duci crucea... când venisei 
cu G. să joci pe verdele, verdele stil... să 
recuperezi păcatele, păcatele neamului 
tău. Lana alearga prin dicționare și 
căuta echiva- lențe, sensuri. I-ai scris 
un eseu despre vestale, a căutat ea, 
doamna pedagog și toți profesorii de la 
Zoe Kosmodemskaia, unde se mutase 
din Papiu Ilarian, care nu avea 
Filologie, să te impresioneze. 

Când vorbea și Ana, frumoasa 
vici- oasă a grupei, îl privea curios, îi 
număra mușcăturile de pe gât... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unde se duc toți copiii din noi, 
Cum se mai joacă în zile cu ploi 
Sau în soarele verii, orbitor și 
torid, În dogoarea iubirii de 
neostoit? 

 
 

Copilul ce eram pitit în file de carte, 
Mă strecor în femeia cu visele 
coapte, Furișat în albume si-a 
dorului lacrimi- Zburdalnic, lumina 
prefir peste zbateri. 

 
 



Vâlcea literară • Anul II, nr. 2 
(4) 

103 
 

Mărturisire 

Ne-am cunoscut acum 25 de 
frunze. Îmi plăcea cum râzi. 
clinchete și muguri dansau peste 
sclipirile dinților tăi 
licăriri și vioiciuni străluceau pe sub 
pleoape în filigran desenate 
îmi plăcea mult cum râzi 
nu râdeai pentru mine 
și nu știai că exist 
râsul tău sfârteca 
inocent pânzele 
iluzoriului vis râsul tău 
pudra aerul viciat de 
furibundul regret 
din orgoliile bărbaților neștiuți 
emanat 
erai doar tu 
și era râsul 
tău îl dăruiai 
cuiva 
devenit speranței 
mele călău 

Lume bolnavă 

Lume, rostul tău se schimbă-n fervoare 
Rotirea vertiginoasă zdrobește 
secunde, Te înscrii pe orbite în plină 
mișcare, Particula Domnului în sipetul tău 
se ascunde. 

Lume, nu știi nici tu încotro te îndrepți, 
Faci salturi mortale pe drum înfundat 
Și continui să crezi că imensul destin 
hărăzit Pe vecie doar ție din geneză ți-e 
dat 

Hei, Lume! Te-ai oprit să inspiri 
Milenarele fire de ozon calcinat. 
Se-mpregnează în tine nevăzutele 
toate Ca-n bolnițe vechi ți-e 
plămânul uscat. 

Lume, Lume! De frisoanele morții 
Scăpare nu ai și-ngrozită te zbați. 
Când te oprești la hotarele sorții 
Genunchii ți-i pleci, să poți să te-
nalți. 

 

HAIKU 

Neliniște 
Curg frânghii de lumină 
Și patimile zboară în neant. 
Undeva, o inimă se zbate. 

Îngândurare 
Se scaldă piscurile în lumină, 
Zarea s-aprinde din zumzet. 
Din zenit descinde peste mine gândul. 

Bocet 
Flori pe veci mutate în cer, 
În pletele îngerilor 
așezate. 
Pe pământ, inimi de mame străpunse de săbii. 
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DAN MITRACHE 
 
 

Drum 

pășesc desculţ 
prin pădurea trăirii mele 
întâlnesc lucruri care îmi plac 
apoi 
cele spinoase îmi sfâșie tălpile 
învăţ să zâmbesc prin ceaţă 
uneori îmi uit reverenţa binelui 
atunci mă taie fanta 
dintre două frunze 
strâng lacrimile într-un ocean 
interior acolo îmi spăl păcatele 
discret 
apoi le usuc la 
vedere cum mai 
lucesc acum 
degresate 
le voi înscrie la cursuri de 
reconversie în definitiv drumul e 
lung 
câţiva companioni nu 
strică lighioanele pândesc 
disimulate printre umbre 
continui să merg 
știu că la o răspântie va trebui să 
aleg de fapt cred că în mintea mea 
am ales deja 

 
Veri… 

Mi-a mai venit o vară, 
corabie de croazieră 
pe marea mea albastră… 

Veșnic nepregătit 
pentru arșiţa din ochii tăi, 
inventez cascade, 
desfășor perdele de lumină 
să-ţi penetreze ultramarinul inimii. 

Separat, 
prinși în scoici perlate, 
respirăm lacrime 
neplânse în lumea plină 
de lunete. 

Ţi-am trimis o 
virgulă la post-
restant, floarea mea 
din albumul cu amintiri. 

 
Furtună de vară 

Copleșitoare ploaie generică!... 
Explozia de lumină invadează 
sângele. Iradiaţi, 
ne lăsăm subjugaţi, 
devorăm fericire. 
Un fulger răzleţ 
vine să ardă petale 
cu semne de-ntrebare. 
Tunet repetat 
se insinuează în spaţiul 
sonic, devastatoare 
grindine risipindu-ne. 
Pipăim febril, 
săpăm în 
timp. Brusc, 
ne amintim. 
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Zâmbim știind că într-o zi, 
împreună, 
am topit secunde. 

 
albatros 

venisem a cuprinde 
soare și partea-mi de 
mare 
indus în festivalul dantelelor 
înspumate fiecare bulă 
un sărut 
început 
consumat 
pierdut 
în ritm ameţitor 
briza îmi șoptea în ureche 

o poveste veche 
apa se umpluse de lacrimi 
iubire speranţă dorinţă 
tristeţe regrete sau ură 
resemnar
e 
tandreţe 
triști albatroși sfâșiau 
cerul ţipându-și toamna 
vaporașe sprinţare veneau și 
plecau în volte și tangaje 
încropeau mariaje 
iar eu 
în tabloul boem 
îmi căutam inima 
eșuată la mal 
în ultimul nostru val 

 

Cioburi de lemn 

Se îngroșase umbra sub nucii cu 
răcoare, Brusc lunecând pe casă cu nori 
de mucava, Și picuri kamikaze loveau 
cu-nverșunare, Iar curtea părăsită părea 
a abdica… 

Ardea aburul iute o frunză resemnată 
Dintr-o timidă viţă ce-a îndrăznit să crească 
Scrutând jur-împrejurul, acum 
nemângâiată, În van pierzând nectarul din 
vatra părintească. 

Umbre de ieri, plecate, crescuseră 
cicoare Acolo, pe poteca ducând către 
grădină, Iar greierii din grindă cântau 
cu întristare Pământul ce rodise, iar 
astăzi e doar tină. 

Sub o perdea, butucul, ridat de o 
secure, Își înflorise viaţa cu o 
ciupercă dalbă, 
Cioburi de lemn, rămase din ce a fost pădure, 
Horeau tăcut în juru-i, unindu-i cu-a lor salbă… 
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NICOLAE NISTOR 
 

Pegas călător al nopților… 

Între noapte și zi se deschide 
falie, între speranțele lui Pegas, 
fântânile Hippocrene 
și Furiile ce transformă iubirea, 
somnul tău și privirea mea, 
eu prea departe, 
iar timpul nu iartă întunericul… 
Tu numai lacrimi prinse 
între noapte și zi 
sub perdeaua genelor 
înspăimântate să 
deschidă… Este somnul 
care doare când îl veghez 
și multă fericire când te 
privesc cum fugi de spaimele 
nopții timp în care eu 
privesc neputincios 
cum Pegas învinge furtuna 

și el iubitor și muritor ca noi! 

Coșmarul unei priviri… 

Locuiesc într-un cub, 
lumină este peste tot, 
nu prea stau pe la colțuri, 
nu cunosc pe nimeni… 
Uneori cineva ne inundă, 
nu ai unde să mergi. 
Atunci plutești, 
toate intimitățile 
plutesc. Lucrurile s-au 
amestecat după 
cataclism, evaluarea se 
face inutil, 

grămezi mari de 
lucruri câte unul care a 
murit… Așa de 
profund, 
graficianul ăsta, mă 
introduce în tabloul fără 
contur. 
Aproape că m-am trezit 
din coșmarul unei 
priviri... 

Poemele eului (12) 

Nu-i adunați pe cei 
bătrâni într-o singură 
casă 
să se petreacă 
reciproc lăsați-i 
între copii 
să-i învețe viața înaintea 
toiagului să știe fiecare 
că trăirea nu este o 
așteptare este iubirea 
dincolo de timp 
Peste oasele mele pământul 
pleacă nu sunt acolo sub 
dărâmăturile vieții 
sunt pasărea de dimineață care 
vorbește și care tace când cineva 
atacă pădurea nu-i puneți pe 
bătrâni la un loc 
ca cetina căzută pe 
humă așa vom ști când 
moartea este la pândă 
iar noi vom începe 
vânătoarea din umbră 

Poemele eului (13) 

singur pe o stradă 
inundată de oameni 
grăbiți 
da eram singur nu vă 
mirați vine vremea când 
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suntem 
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asemenea băncilor din parc 
peste care s-au așezat unele peste 
altele amintirile și amneziile 
mă privesc 
văd un om plecat departe 
alții care se târăsc de 
moarte și nimeni nu vede 
nu aude scârțâitul de 
bănci 
doar câinii și pisicile speriate 
așteaptă stăpânii plecați departe 
și ploaia care nu se lipește de 
lemnul pe care nevăzuți privim cerul 
în noapte 

Poemele eului (14) 

Toate povestirile 
despre castanii 
adolescenței sau femeile 
din viața mea 

s-au pierdut pe stradă 
în afișele decolorate de timp 
mocasinii 
discurile din 
vinil cărțile 
amestecate 
cu doctrinele lui Marx 
folosite la confecționat bancnote 
au adormit 
fotografiile aruncate în 
beci de către amintirile 
care mă bântuie 
îmi plimb nepoții și 
pisicile dintr-o cameră a 
timpului în alta 
șterg praful din 
mine când bătrânul 
sare într-un picior 
în altă copilărie 

 
 
 
 
 

 

NICUȚĂ IOAN LUNGU 
 

Iubito 

Iubito, strălucești 
precum Calea Lactee 
în noaptea 
Solstițiului, 
când Sânzienele își arată 
nurii prin fereastra 
dorului... 
și rătăcesc prin poiană 
culegând florile 
timpului în ritualul 
iubirii. 
În ochii tăi iubito, 
marea se întâlnește 
cu pajiștea verde 
a Paradisului visat 
stând pe pragul Universului, 
iar șoaptele tale sunt line 
ca plutirea condorului 

spre veșnicia lumii. 
Iar trupul tău iubito, 
pare sculptat de 
îngeri din cristalul 
primar, 
în noaptea de Sânziene, 
cutremurându-mi 
gândul ca adierea 
Zefirului 
prin frunze de tei, 
spre păcatul 
lumesc! 

 
Nemuritorul 

La Ipotești se-așterne 
înserare, Iar un Luceafăr a 
ieșit din nor, 
În tei plutesc miresmele de floare 
Căci Eminescu e... Nemuritor! 
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Și de-i plecat acum în altă 
zare Ne-a dăruit 
nemărginitu-i dor, În suflete 
avem albastră floare, Căci 
Eminescu e... Nemuritor! 

Și ca un Zeu al lumii 
trecătoare, Din ceruri ne 
privește visător, Pe lacul lui 
sunt nuferii în floare, Căci 
Eminescu e...Nemuritor! 

La Cernăuți va arde-o 
lumânare Și Bucovina plânge 
azi de dor, Prin nopțile de 
sfântă așteptare, Căci 
Eminescu e...Nemuritor! 

Iar la hotare-ntindem horă 
mare Și-i vom cânta al 
veșniciei cor, La Nistru, ori la 
Tisa-ndepărtare, Căci 
Eminescu e...Nemuritor 

Sonet XIV 

Azi ne iubim în camera 
albastră Printre petale din 
roșu trandafir, Când vinul 
curge-aievea în potir Să 
pâlpâie o candelă-n fereastră. 

Ne-o alinta o mângâiere de 
zefir Și înfloresc mușcatele în 
glastră, Căci fericirea-i pururea 
a noastră Și-i dăm iubirii, 
suspinul, suvenir! 

Îngemănând săruturile-n 
șoapte, Vom colinda pe culmi 
de fericire Prin universul 
bolților din noapte. 

Ne scufundăm în lacul de iubire 
În camera albastră, să ne 
poarte Spre zorii timpului din 
nemurire! 

Floarea de colț 

Visul aprins 

în cumpăna nopții 

îmi pribegește pasul 
spre stânci fără 
vârstă, despicate de 
timp, înnegrite de 
ploi, 
să culeg floarea de colț 
sădită în veșnicia 
lumii... S-o așez apoi 
lângă tine, puritatea ei 
lângă puritatea ta, 
lacrima ei 
lângă lacrima ta 
pe care o sorb cu 
nesaț din colțul 
pleoapei tremurânde 
de dor... Când buzele 
flămânde îți caută 
trupul 
cu adierea 
dorinței, aud doar 
suspinul ce curmă 
tăcerea, 
descătușând 
patimi 
în noaptea rânduită a fi 
noaptea iubirii noastre! 

Rondelul șoaptelor 

Lasă iubito șoaptele să curgă 
Din universul nostru de 
iubire, Ecoul blând și demonii 
alungă, Iar lacrima se scaldă 
în privire. 

Nebănuite patimi să se 
scurgă Din Paradis spre vis și 
dăruire, Lasă iubito șoaptele 
să curgă Din universul nostru 
de iubire. 

Și rătăcind, a șoaptelor 
plutire Naște plăceri, în val să 
curgă, Încet, spre a păcatului 
zidire... Apoi, în focul nopților 
de rugă, 

Lasă iubito șoaptele să curgă. 
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India, dincolo de timp 
(fragment) 

MARINELA BELU-CAPȘA 
 
 
 

În India, ca peste tot, unde oamenii 
și locurile interesante te primesc, 
timpul trece foarte repede. Înainte de a 
părăsi ca- pitala, am mers să vizităm 
Templul hindu, Akshardham Mandir, 
cel de-al patrulea ca mărime din lume 
(cel mai mare fiind cel din Cambodgia) 
și cel mai întins din lume ca suprafață. 
Pe lângă templu se află și un Campus 
spiritual-cultural care afișează milenii 
de cultură tradițională hindusă și 
indiană, a cărui fundație a fost pusă în 
8 noiembrie 2000 și a fost inaugurat 
la 6 
noiembrie 2005. 

După ce am parcurs câțiva 
kilometri de bulevarde largi, mărginite 
de pomi ornamentali și de ronduri cu 
flori multi- colore, pe o căldură 
ucigătoare, deși era numai ora 10, am 
zărit de la mare distanță impozanta 
construcție a templului care strălucea 
în soare. Taximetristul ne-a făcut un 
scurt instructaj înainte de a coborî: în 
incinta complexului nu este voie să intri 
cu niciun bagaj (sacoșe, genți), nici cu 
aparate de fotografiat sau telefoane. 
Toate acestea trebuie lăsate undeva la 
intrare, altfel nu poți trece de soldații 
care îl controlează cu mare severitate 
pe fiecare vizitator. Așa fiind regulile, 
ne-am lăsat gențile și telefoanele în 
mașină și așa am putut intra fără 
probleme, după ce am stat la o coadă 
respectabilă. Ca peste tot, bărbații au 
in- trat pe un culoar, femeile pe altul. 
Înainte de a trece pe una dintre porțile 
templului, ne-am lăsat pantofii într-un 
spațiu special amenajat, unde erau 
aranjați pe rafturi, și 

am primit un număr de ordine, ca la 
gar- derobele din sălile de spectacol, 
apoi am pornit spre intrarea principală 
a templu- lui, țopăind ca iepurii din 
cauza marmurei care ardea cumplit 
tălpile picioarelor. Mai întâi am trecut 
pe sub una din cele 10 porți, minuțios 
sculptate, și în fața noastră s-a deschis 
o curte largă, mărginită de fântâni 
arteziene înconjurate de multe flori 
care râdeau în soarele arzător. Sute de 
vizitatori forfoteau peste tot, 
majoritatea se îndrepta spre scările 
principale care duceau la in- trarea în 
impresionantul templu aflat în centrul 
complexului. Timp de cinci ani au 
durat lucrările pentru ridicarea acestui 
măreț complex la care au lucrat peste 
11 000 de muncitori, 8 000 de 
voluntari și artiști din întreaga lume. 
Marele Templu Akshardham Mandir, 
din piatră roz și albă, este împodobit 
cu aproximativ 20 000 de superbe 
sculpturi, pe fiecare stâlp fiind 
sculptate animale, flori, scene din viața 
zeilor, cu o minuțiozitate de bijutier, un 
adevărat spectacol vizual. Templul, 
înalt de 43 de metri, lat de 96 de 
metri și lung de 110 metri, este 
construit din piatră roz și marmură de 
Carrara. În jurul lui sunt 234 de stâlpi 
ornamentali, nouă domuri, la baza lui 
fiind un brâu cu 148 de elefanți de 
diferite mărimi, din piatră albă. În 
acest complex sunt aproximativ 2 000 
de acharyas (guru), învățători care 
supraveghează și propovăduiesc 
regulile cultului hindu. 
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În Templul central se găsește 
statuia Gurului Swaminarayan, înaltă 
de 3,4 m. Acesta este așezat în poziție 
yoga, de rugă- ciune, cu mâna dreaptă 
salutând poporul; pe cap are un turban 
din aur împodobit cu rubine, safire și 
diamante. În stânga și dreapta lui sunt 
statuile ceva mai mici ale succesorilor 
săi: Sita, Ram, Radha Krishna, Shiv 
Parvati și Narayan, așezați cu fața spre 
Marele Guru Bhagwan Swaminarayan. 

Pereții din interior sunt uimitor de 
frumos ornați în auriu, alb, verde și 
albas- tru, în ei fiind încrustate pietre 
prețioase (diamante, safire, rubine 
etc.) așa cum n-am mai văzut 
niciunde pe unde am tot umblat. A 
fost o experiență spirituală și vizuală 
care ne-a lăsat muți de uimire. Câtă 
opulență și câtă bogăție la doar „doi 
pași” de sărăcia și mizeria din Old City! 
Spre regretul meu, fiind un fluviu de 
tu- riști, nu am putut sta mai mult în 
interior pentru că oamenii de ordine ne 
grăbeau să trecem repede prin sala 
aceea orbitor de strălucitoare. 

Acest miracol din peste 300 000 de 
pietre încrustate cu briliante, 
sculpturi și desene demonstrează că 
arta veche și sculptura tradițională 
indiană sunt unice prin măreție și 
frumusețe. Mintea și mă- iestria 
meșteșugarilor au atins apogeul în arta 
arhitecturală. 

Ieșind din templu, am admirat 
lanțul de elefanți din piatră care 
simbolizează comuniunea omului cu 
natura, iubirea, curajul, noblețea, în 
India elefantul fiind animal venerat, 
căruia i-au fost ridicate temple. Cele 
148 de statui din piatră, alături de 125 
de figuri umane și alte 42 animale 
decorative au fost sculptate în doar 
patru ani. Pe pereții exteriori am mai 
admirat statuile zeilor și ale zeițelor 
sculptate în piatră și marmură, alături 
de variate forme geometrice, plante și 
animale. La nord și sud, est și vest sunt 
mozaicuri multicolore 

cu zeițe care îmbogățesc frumusețea și 
valoarea construcției. Templul este 
încon- jurat de un imens bazin, Narayan 
Sarovar, cu apa căruia ne-am răcorit și 
noi fețele și mâinile. În mijlocul lui sunt 
fântâni artezi- ene care mai umezesc 
aerul. 

În curtea Templului, cu o suprafață 
de 162 de hectare, este construit un 
imens campus spiritual-cultural care 
afișează milenii de cultură tradițională 
hindusă și indiană. Complexul este 
alcătuit dintr-o suită de fântâni 
arteziene unde sunt pre- zentate, 
noaptea, spectacole de muzică și 
lumini. Fântâna centrală, muzicală, are 
forma unei flori de lotus care, în 
lumina colorată a laserelor, prin 
imaginile pro- iectate și prin jocul de 
flăcări mânuite de actori, produce o 
captivantă și impresi- onantă emoție 
spectatorilor. Din păcate, noi nu am 
asistat la acest water show, fiind 
programat seara târziu. 

În imensul parc se mai găsesc: o 
gră- dină tematică în care este oglindită 
istoria celor 10000 de ani de civilizație 
indiană și încă alte trei expoziții. 
Recunosc că mi-ar plăcea să revăd 
acest loc. 

La 24 septembrie 2002, doi 
teroriști înarmați au atacat templul și 
au ucis 33 de persoane, 70 fiind rănite, 
de aceea, în prezent este foarte bine 
păzit, la intrare controlul soldaților 
înarmați fiind foarte sever, după cum 
am mai spus. 

Cum afirmă și scriitorul Adrian 
Sângeorzan în volumul său „Drumuri”, 
în Old Delhi întâlnești „oameni 
descărnați, istoviți, flămânzi, copleșiți 
de sărăcie și lipsă de speranță. Simți 
cum plutește în aer o mare și nesfârșită 
resemnare”. Această imagine dezolantă 
contrastează izbitor cu multitudinea 
de flori multicolore, de parfumuri și de 
haine strălucitoare care 
înfrumusețează spațiul celor aleși și te 
fac să înțelegi și să accepți ciudata 
lume con- stituită pe rigiditatea 
castelor. Oamenii nu 
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se ceartă, zâmbesc în continuu, sunt 
foarte curioși, insistenți să afle din ce 
țară vii, gata să te ajute, deși este de 
preferat să-i eviți, să nu-i privești în 
ochi, să nu te lași păcălit de 
amabilitatea unora. Primul lucru care 
m-a speriat cumplit a fost circulația pe 
străzi. Mașini, scutere, motociclete, 
biciclete, tuk-tuk-uri, camioane, vaci, 
capre, bivoli, femei cu copii în brațe, 
femei cu bagaje pe cap, autobuze 
arhipline, blindate cu bare groase din 
metal, fără geamuri, claxoane, polițiști 
asistând pasivi la tot acest vacarm. 
Singura regulă e cea a celui mai mare și 
mai puternic, care are prioritate. Cu 
toate astea, nu am văzut vreun 
accident de cir- culație, doar vehicule 
zgâriate sau cu caro- seriile bușite, 
majoritatea ruginite, gata în orice clipă 
să se descompună în bucățele. 

Ei bine, această țară plină de 
mistere are autostrăzi moderne, 
cartiere cu zgârie nori, parcuri 
superbe, temple, moschei și guduwara 
de o frumusețe uimitoare, un bogat 
arsenal nuclear, rachete cu rază me- die 
de acțiune și o armată activă de vreo 
două milioane de soldați. Țară de 
origine a piperului, cu o vechime de 
peste 9000 de ani, vatră a civilizației 
din Valea Indusului apărută în jurul 
anului 3300 î.Hr., este un subcontinent 
înfloritor încă din antichita- te unde 
știința, ingineria, arta, literatura, 
astronomia și filosofia s-au dezvoltat 
sub conducerea diferiților regi și 
împărați mongoli, portughezi, olandezi, 
francezi și englezi, care și-au impus 
coloniile în aceste zone. În august 1947 
India a obținut independența în fața 
Marii Britanii, dar s-a divizat în două 
teritorii independente: India și 
Pakistanul. Astăzi, o problemă de 
siguranță națională este terorismul din 
regiunea Cașmir și din orașele mari ca 
Mumbai și Delhi. Cu toate acestea, sec- 
torul industrial este foarte diversificat 
și dezvoltat (petrol, gaze, cărbuni, 
diamante, textile, alimente (India este 
cel mai mare 

producător de zahăr din lume), 
construc- ții de mașini, cosmetică, 
cinematografie, agricultură etc.). Și, 
paradoxal, India se confruntă cu o rată 
a sărăciei mare și cu o corupție mare. 

În India, fiecare ins se legitimează 
prin însemnele spațiului social și 
profesional din care face parte, fiind 
recunoscut după veșminte și podoabe, 
după însemnele castei. Toate acestea 
sunt moștenite prin naștere (jati) și nu 
pot fi schimbate ori- când și oricum, 
pentru că fiecare este ceea ce este în 
această viață ca o consecință a faptelor 
proprii din existența lui ante- rioară. 
Amestecul castelor presupune o 
sucombare a societății, de aceea nu 
este de acceptat. Deci, regimul castelor 
din India își propune conservarea 
absolută a societății și culturii 
tradiționale proprii. Etimologic, 
cuvântul castă provine din latinul 
castus - pur, curat, și a fost aplicat de 
portughezi societății indiene în sensul 
de oameni aparținând unui „grup 
exclu- siv” (sec. al XVII-lea), devenind 
cel mai structurat organism politic, 
social și reli- gios, inițial pentru 
delimitarea arienilor de autohtonii 
supuși, codificat ulterior de către 
brahmani, sistem pe care budismul l-a 
desconsiderat. Societatea indiană se 
compune din grupuri închise de familii 
cu o anumită poziție socială, 
structurate în 4 caste ierarhizate astfel: 

Prima mare castă este cea a 
brahmani- lor, cei ce cunoșteau 
formulele sacre rosti- te în cadrul 
ritualurilor religioase. Clerici, dar și 
oameni de cultură, medici, poeți, 
astrologi, profesori universitari, 
oameni politici etc. Ești brahman pentru 
că te naști brahman și nu în virtutea 
unor trăsături speciale. Dacă un ins nu 
respectă normele și îndatoririle 
specifice castei sale, el va de- cădea, va 
deveni „om fără castă” și nu un 
membru al castei inferioare. 
Brahmanul evită orice contact cu o 
persoană impură, 
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este vegetarian și nu mănâncă 
niciodată decât în compania celor egali 
cu el, pentru a nu se spurca. 

Altă castă este cea a „războinicilor” 
(kșatriya), nobili care se ocupau de 
asigu- rarea ordinii în țară. Erau regi și 
maharad- jahi. Astăzi războinicul este 
nevegetarian, bea vin, este mare 
amator de femei, vână- tor, ucide 
oameni în luptă, organizează banchete 
etc. 

Casta a treia, vaisya, casta 
oamenilor liberi, îi cuprinde pe 
proprietari, negus- tori, agricultori și 
pe crescătorii de vite, care pot să se 
îmbogățească sau să ocupe unele 
funcții publice. 

Aceste trei caste (brahmani, 
kșatriya, vaisya) sunt socotite „nobile” 
sau „pure”, având acces liber în temple, 
pentru că prezența lor nu întinează. 

A patra castă, inferioară celor trei 
caste „ariene” amintite, este „sudra” 
(casta servitorilor) din care fac parte 
meșteșuga- rii, fierarii, croitorii, 
pescarii etc., iobagi pe pământurile 
nobililor. 

Urmează cei „fără castă”, 
„intușabilii”, pe care portughezi i-au 
numit „paria”: măturătorii de străzi, 
sclavii, groparii, cei ce fac cele mai 
umile munci (curățat toalete, ars 
cadavre). Cei mai de jos sunt obligați să 
locuiască în afara comunității și nu au 
voie să intre în casele celorlalți, nici în 
temple, pentru că murdăresc locul pe 
unde trec. Gandhi a încercat să-i reinte- 
greze și pe aceștia în sistemul hinduist 
dar nu a reușit. În prezent, oficial se 
spune că nu mai există acest sistem al 
relațiilor între oameni, în realitate mici 
schimbări s-au produs doar în 
interiorul fiecărei caste, alcătuite din 
subcaste mai mici. 

 
 
 
 
 
 
 

LUCIA BIBARȚ 
 
 

Cumpăna 

Crispare 
zidită între 
gând și 
cuvânt 
foarfecă 
nedorite scurtări. 
Rădăcini de 
complicitate- 

iedera 
crispării- Își 
cresc răsfirate 
tulpini Până-n 
ruga 
amurgului cu 
lumina, când 
școlăriţa 
își va păcăli guvernanta. 
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Cât am lipsit?! 

Am întors 
spatele copiilor 
noștri, 
preţ de câteva clipe. 
Răzleţe aș fi zis, 
nesemnificative, în 
învălmășita scurgere a 
timpului meu. 
Câteva momente pentru administrarea 
cotidianului, câteva pentru procedurile 
operaţionale ale profesiei mele, 
altele, puţine pentru mine și 
semeni. 

M-am reîntors și i-am privit. 
Străini. 

Doamne, cât am lipsit 
și ce s-a petrecut cu 
ei, de i-am găsit cu 
gheare și arătându-și 
colţii?! 

 

Cu ploaia 

Am plâns cu ploaia. 
Eu de ciuda anilor, 
Ea în ciuda norilor. 

Am plâns împotriva ploii. 
Eu împotriva ei, 
Ea strigându-mi, în șiroaie, numele. 

Ne-am simetrizat amândouă 
apele. Ea bulbucind rodnic, 
Eu în falsul meu rod. 

„Mirii vor fi iubitori și fertili 
azi” - mi-ai spus 
Și-am pornit să râd în cascade. 

M-am prins în dansul 
Tunat și fulgerat al 
ploii, 
Scurgându-mă sărat printre genele 
tale. 

Aberaţie 

Cică, 
copilul este 
liber. Atât de 
liber, încât 
poate 
să-și decidă singur 
numele și 
viitoarele apucături. 
Femeiești sau 
bărbătești. 
În numele libertăţii 
depline, a „drepturilor 
omului”, 
-politically correct!- 
împotriva evidenţei! 

Una mică dimineața... spală greața? 

Sanatoriu pentru fluturi 

Înţeleg... 

livada ta s-a-mbolnăvit. 
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Invazie de 
fluturi 
agonizând. 
Toţi sângerând. 
Toţi văduviţi de 

zbor. 

Să nu disperi... 
îi voi găzdui 
în sanatoriul meu. 

Și după ce-i voi fi 
dezintoxicat de 
lume, 
Și după ce 
aripile li se vor 
fi colorat din 
nou cu vise, 
Am să ţi-i expediez. 

Ca să-ţi îngrașe livada. 

 
 

GAZETĂRIA EMINESCIANĂ LA FINAL 

IULIAN BITOLEANU 
 
 

 

Izbucnită în 1883, nemiloasa 
boală, intratabilă, cu unele ușoare și 
iluzorii ameliorări, l-a paralizat mental 
pe Poet. Cariera lui artistică s-a curmat 
brusc, în plin avânt; tresăririle 
intelectuale s-au materializat doar pe 
teritoriul jurnalisticii. Veștile optimiste 
din deceniul al nouălea al secolului al 
XIX-lea aproape că lipseau cu 
desăvârșire. Se știa doar că pacientul 
frecventa sanatoriu după sanatoriu, în 
ţară și în afară și că semnele revenirii 
întârziau/ se lăsau așteptate în zadar. 
Biografii lui Eminescu au descoperit 
însă, cu uimire, că prăbușirea 
intelectuală nu era totală și categorică, 
din moment ce unele supape 
psihologice îi permiseseră 
incurabilului bolnav să traducă o 
gramatică sanscrită. Revirimentul l-a 
călăuzit pe șubredul eru- dit - “om al 
timpului modern”, în expresie 
maioresciană, un european netrucat, 
descins parcă din iluminismul/ 
renașterea italian (ă), cum se încumeta 
Constantin Noica - tot spre arealul 
gazetăriei unde s-a regăsit pe sine. 

 

În noiembrie 1888, come-back-ul 
lui fără strălucirea și virulenţa de 
odini- oară, este privit cu îngăduinţă. 
Aciditatea (din articole), verticalitatea, 
persiflarea, intransigenţa nu mai 
funcţionau; probabil fuseseră macerate 
de maladie. Din statuia, din mitizarea 
gazetarului complet nu mai rămâne 
decât o umbră, o fantomă, care scria la 
fel de bine, frăgezind frazele, însă 
vârful peniţei devenise bont, tocit. Nu 
mai 
„teroriza”1 pe nimeni. 

Pe plan social se produseseră 
iarăși mutaţii spectaculoase. Astfel, 
Partidul Liberal (după 12 ani de 
„domnie”, 1876 
- 1888) a predat ștafeta - exerciţiu tipic 
democratic - abililor și flexibililor juni- 
miști, formându-se un guvern prezidat 
de T. Rosetti și care includea 
personalităţi ale Partidului 
Conservator, T. Maiorescu, 
P.P. Carp. Lor le trebuia o publicaţie 
pentru a-și populariza crezul, iar 
soluţia finală, în absenţa „decedatului” 
„Timpul” (în 1884), s-a numit 
„România liberă”. Succesiunea 
conservatori-liberali la conducerea 
ţării a coincis întâmplător cu 

1 Să nu uite că redactorii de la „Românul” lansaseră sintagma „teroriştii de la „Timpul” 
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relansarea publicistică a maladivului 
crea- tor. Colaborarea nesubstanţială, 
din păca- te, cu oficiosul Puterii, s-a 
rezumat la două articole: Iconarii d-lui 
Beldiman, publicat la 13/25 noiembrie 
1888 și Iar iconarii, 20 noiembrie/2 
decembrie 1888, ambele cu iz estetic, 
primul semnat M.E, iar celălalt, fără 
semnătură. Cultul șefului statului nu 
este o inovaţie a secolului al XX-lea, 
vizând, de pildă, dictatura. Este vorba, 
la acea dată, despre icoane portretizând 
ţarul rus și familia sa, argument al 
idolatrizării. Mărul discordiei în presă 
nu-l constituie subiectul, mai exact 
fiinţa reflectată în artele plastice, ci 
modul de elaborare a lucrării. Practic 
se deschidea o prăpastie între arta 
bizantină și cea occidentală. În prima, 
în bisericile creștine pereţii erau 
animaţi prin figuri de sfinţi, de martiri, 
cu chipuri triste, ofilite semănând a 
sihaștri cu barba albă și privirea 
blândă. 

Ceea ce nu admite cronicarul artis- 
tic de la „România liberă” este 

facilitatea, inconștienţa sacralizării în 
toiul vieţii unui om politic, de valoare, să 

admitem, gest de profanare a religiei. 
În plus, modalităţile artistice nu păreau 

cele mai expresive. Iată o primă 
contradicţie relevată de Eminescu. 
A doua: arta occidentală mizează 

și ea pe reprezentări umane în biserici, 
pe în- făţișarea omului în diferite și 
semnificative ipostaze în plan teluric. 
Statismul, conven- ţionalul caracterizau 
arta bizantină, com- parativ cu 
dinamismul artei occidentale. Făcând 
abstracţie de topos, esenţial rămâ- ne 
„mimetismul” acelor meșteri populari, 
pseudo-artiști, de fapt. Absenţa 
talentului major supără, însă nici 
nivelul lor de in- struire nu era unul 
reconfortant. Neforjaţi într-un mediu 
universitar, „Iconarii” nu aveau nici 
ambiţia autodepășirii… Tocmai 

de aceea, gazetarul resimte 
amărăciunea realităţii: „în ele (în 
icoane) nu e artă ci manieră.” 

Episodul „România liberă” (no- 
iembrie - decembrie 1888), așa-zis „foc 
de paie” jurnalistic, s-a prelungit 
prin 
„Fântâna Blanduziei”, prin ultima 
escală profesională concretizată prin 
patru arti- cole: Fântâna Blanduziei, 
Formă și fond, 1888 (toate în 
decembrie 1888) și Ziua de mâine 
(ianuarie 1889). 

„Nu întâlnim, însă, în epilogul 
publicisticii sale, desfășurarea amplă a 
dis- cursului critic - apreciază D. 
Vatamaniuc 
- culoare în prezentarea oamenilor și 
virulenţa limbajului polemic.”2 

În primul articol cititorul atent 
va descoperi aceeași frază durativă, 
luciditate și sobrietate ca și cum nici n-
ar fi existat un hiatus de cinci ani într-
ale gazetăriei. Cu un incipit sociologic - 
în ţările civili- zate organizarea socială 
și politică nu este inexpugnabilă,  
generând  nemulţumiri 
- publicistul transferă ideatica în 
câmpul culturalului și esteticii. În 
Germania, atât de venerată există „un 
rău ascuns” care-i determină pe 
băștinași să emigreze. 

Funcţionarismul exacerbat din 
Rusia a derutat intelectualitatea: 
„oamenii învăţaţi caută o soluţie 
disperată în nihi- lism”3. În Franţa, 
iniţiatoarea numeroa- selor mișcări și 
curente literar-artistice, 
„clasa a patra se pregătește a pune 
mâna pe puterea statului și a alunga 
din funcţii și sinecura burgheziei”4. În 
Imperiul de la vest, Austria și Ungaria 
se subminează reciproc. Italia se 
confruntă cu o criză în agricultură 
(„mizeria agrară e mare”) și cu o 
scumpire fără precedent a traiului, 
încât italianul obișnuit își vinde forţa 
de muncă pentru 50 de bani pe zi. 
Doar în Anglia, 

2 În M. Eminescu, Icoane vechi şi icoane nouă, în speță, Eminescu ziarist, pp. 34-35 

3 M. Eminescu, Publicistica. Repere istorice şi istografice, Ed. Cartea moldovenească, Chişinău, 1990, 

p.502 

4 Ibidem, pp. 502-504 
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situaţia pare alta, lipsită de convulsii 
so- ciale. Pentru prezentarea 
cvasicompletă a situaţiei europene, 
natural că Eminescu a tras cu ochiul la 
revistele străine. Regăsim spiritul 
sintetic ca în vremurile bune și 
fastuoasa derulare a ideilor, în cheia 
orali- tăţii. Originalitatea conţinutistică 
reiese și ea din identificarea a două 
boli ce macină Occidentul: una socială - 
mișcări sociale de intensitate diferită - 
și alta sufleteas- că, sub cupola căreia 
intrau anxietatea, melancolia, nevroza, 
scepticismul și pesi- mismul. Din nou, 
dezbaterea de idei este transgresată în 
universul inefabil al artei. Sunt 
investigate rădăcinile unor curente 
artistice. Romantismul, de pildă, a 
apărut în Germania - și în Franta - 
eludându-se “prezentul insuficient”. 
Naturalismul fran- cez, dimpotrivă, a 
întors spatele viitorului și trecutului, 
iar arta modernă amestecând ideea cu 
“forma nobilă și pură” se preta la 
“scopuri puţin înalte”5. 

Modernismul - apreciază 
gazetarul 

- acceptă influenţe nefaste care îl „pro- 
fanează”. Pesimismul funciar al 
poetului contaminează și filozofia, nu 
neapărat personală (de altfel mulţi 
specialiști îi contestă acest atribut lui 
Eminescu), cât europeană. Exemplele 
alese, ca generatoa- re de pesimism se 
numesc: Schopenhauer (zis 
Dumnezeu), Hartmann (profetul său), 
și A. Comte. Filozofia, ca disciplină, se 
află în impas. Soluţia pentru depășirea 
crizei de către artă și filozofie o 
reprezintă, în viziune eminesciană, 
recursul la antici și folclor. Cultura 
latină ar fi „lipsită de amărăciune și de 
dezgust (…) refugiu în contra grijilor și 
durerilor”; cât despre folclor, acesta 
rămâne în mod cert, „izvor pururea 
reîntineritor”6. Aidoma pașoptiș- tilor, 
Eminescu „soarbe din vâna poeziei 
5 Ibidem, p. 504 

6 Ibidem, p. 505 

populare - confirma Rosa del Conte - 
al cărei aspect artistic cel mai variabil îl 

ca- racterizează în mod admirabil: 
esenţialita- tea limbii, o esenţialitate de 
gust modern”7. Ei, autorii antichităţii, 

„plini de adevăr, de eleganţă, de idei și 
care rămân pururea tineri constituie 

un remediu în 
contra regresului intelectual” 8. 

Articolul 2, Fond și formă, se 
axează tot pe un joc al planurilor 
tematice, sociale și culturale, și pe 
oferirea unei soluţii sal- vatoare. 
Contestarea sălcie ca introduce- rea 
intempestivă a formelor exterioare de 
cultură apuseană n-a avut efectul 
scontat, ci a semănat cu un implant 
forţat, în loc de o preluare graduală, 
lentă. România nu a putut emite 
pretenţia de Stat realmente cultural și 
civilizat. 

Mimesis-ul cultural a condus la 
crudul adevăr că populaţia a scăzut, că 
raportul natalitate - mortalitate ne 
deza- vantajează, în schimb numărul 
străinilor deţinători de funcţii 
prestigioase a sporit neverosimil. 
Partidul Liberal a oferit viza la 
demnităţi - acuza Eminescu - bieţilor 
greci, bulgari, evrei, cu toţii având 
afinităţi cu doctrina respectivă. Primul 
pas: în 1876, primul an de guvernare 
liberală. 

Măsura salutară: nu mazilirea 
aces- tor inși de obârșie exotică, ci 
aplicarea de reforme! (aici Eminescu 
gândea nu ca un junimist ci ca un 
liberal). Așa putred de bolnav și 
epuizat fizic, ziaristul își regăseș- te 
aplombul în articolul 1888, probând un 
vizionarism unic, cu două decenii, 
înain- tea primului război mondial. 
Pasionat și ultradocumentat întru 
politica externă, Eminescu, sesiza, cu 
neliniște aplanată, că statele puternice, 
chiar coloniste intraseră în febra 
înarmărilor, a revanșei. În Franţa, 
generalul Boulanger, în numele unei 
iubiri 

7 Rosa del Conte, Eminescu sau despre Absolut, Ed. Dacia, Cluj- Napoca, 1990, p. 373 

8 M Eminescu, Publicistica. Repere istorice şi istoriografice, p. 505 
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aprinse pentru Republică, dorește a-i 
în- truchipa în sens figurat, pe 
Gambetta ora- torul, și pe Napoleon, 
cuceritorul, optând pentru sporirea 
bugetului militar. Deși n-a putut stopa 
corupţia administrativă, împăratul 
Rusiei, prospectează Asia, con- struind 
căi ferate spre Persia, Afganistan, cu 
ţinta India. Germania, Anglia, ca mari 
puteri, nu au stat cu mâinile în sân. 

În esenţă „în toate unghiurile 
conti- nentului lumea e neliniștită… 
prin prisma unui viitor încărcat de 
furtună”9. 

Ziua de mâine oferă un tablou 
con- cis de politică externă descriind 
ceea ce este semnificativ în Europa. 
Ideile se află în prelungirea celor din 
articolul anterior. Gazetarul este 
obsedat de iminenţa unei conflagraţii 
mondiale. În pofida unor mari 
probleme financiare și a unui deficit 

de peste 1150 de milioane, Germania 
în- cerca a progresa pe linie militară. 
Rusia își schimba strategia, devenind 
duplicitară10, una spunând și alta 
executând. 

Culmea este că state de plutonul 
al II-lea, Portugalia, Elveţia, Belgia, 
Olanda se preocupau doar de bunul 
trai. Un alt stat, de talia României, 
Serbia se preocupa de îmbunătăţirea 
Constituţiei. 

Aceste ultime articole 
demonstrea- ză realismul gândirii 
politicii eminesciene precum și 
intuirea declanșării, la distanţă de 
două decenii, a primului război mon- 
dial. Prima zi a lui 1889 (data apariţiei 
ultimului text jurnalistic) a demarat 
cum nu se putea mai sumbru, 
prevestind recă- derea reflexivului 
publicist în „bezna uită- rii”, pentru ca 
în iunie, pe 15, să se producă tragicul: 
extincţia. 

 
 

9 Ibidem, pp. 506 – 507 

10 Ibidem, p. 508 

 

Poezia, din nou acasă, în sufletul 

poetei 
(Dorina Stoica, Sentimente sub formă de acatist, Editura 

PapiruS Media 2021) 

GABRIELA ANA BĂLAN 
 

Închid o clipă ochii și deschid 
cartea poetei Dorina Stoica. La 
întâmplare deși nimic nu este 
întâmplător în tot ce scrie poeta. Quod 
erat demonstrandum! Paginile 62 și 63 
pun pe tapet antagonis- mul unui 
suflet zbuciumat prins între 
,,Bucurie” și ,,Plâns”. Cartea s-a deschis 
cu versurile ,,Mă bucur de această zi/ 
(…) / mă bucur de poezie” și cu 
versurile ,,Trece timpul peste frunze/ 
(…) fiul meu, îmbă- trânesc”, pe 
cealaltă filă. Aici, între aceste titluri, 
printre versuri, este poeta, în acasa 
poeziei sale pe care o împarte sub formă 
de 

acatiste celor care au însoțit-o în 
demersul său scriitoricesc ajuns la 
apogeu. 

Poeta sentimentelor sub formă de 
acatist scrie această carte cu un nobil 
țel, acela de a se defini așa cum simte și 
nu așa cum vor vremurile, unele line, 
altele tulburi. ,,Am obosit să mă tot 
mint că-i bine/ am obosit să par că-s 
alta, și nu eu” mărturisește în poezia 
,,Am obosit” pe care o încheie 
apoteotic: ,,De fapt nu sunt decât un 
înger fără zbor/ ce-a scris până acum 
opt cărți de poezie/ Din dragoste de 
Dumnezeu, târzie/ tresar prin somn, 
cu 
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dor de veșnicie”. Opt este numărul 
echi- librului cosmic, este cifra 
perfectă, iată că sub acest semn avem 
o carte perfectă. Perfectă pentru cei 
care vor să fie o carte de poezie 
religioasă dar și pentru cei care nu vor 
să fie dar vor descoperi că este. Și pen- 
tru cei care vor descoperi că este mai 
mult decât o carte de poezie religioasă. 
Poezia ei se citește oricând, oriunde și 
în orice stare de spirit. Trist sau fericit, 
în orice anotimp, acasă sau departe, în 
poezia Dorinei Stoica e atâta liniște 
încât poți respira, cum spune poeta, și 
într-o limbă străină… 

Străină nu îi este poetei starea de 
bine pe care o transmite cititorului. O 
primă notă de superlativ vine din 
liniștea magică în care se izolează, de 
lume și de sine dar nu și de Dumnezeu, 
atunci când scrie și nu o face oricum ci 
croșetînd cuvinte sub ochii închiși ai 
timpului curios, întorcând spatele 
lumii într-un joc perpetuu ,,de-a v-ați 
ascunselea”, unde altundeva decât la 
poarta raiului, unde își aude ,,inima 
fâlfâind/ aripă de lumină ce se joacă”. 
Poeta se închide, cu lacăte grele, când 
în vis, când în insomnie, când în 
copilărie, lume pe care o scoate la 
lumină cu tot cu străzi, cu forfota și 
viața lor de odinioară. 
,,Când ieșea pe poarta casei/ de pe 
strada Dimitrov de la numărul unu/ 
tata era un învingător”. Din păcate, 
peste toate vine 
„o zi de toamnă” și toate dispar „într-
un vârtej de frunze moarte”. 

În acest volum poeta își asumă 
riscul și își permite luxul de a lăsa 
poezia să se aștearnă pe coala albă așa 
cum vrea ea, fără canoane, fără bariere, 
să fie când mo- dernă când doinită 
(,,Trece timpul peste frunze/ toamna 
lungă o aduce”) când îngenuncheată în 
rugă. ,,Doamne al meu/ știu că vrei să-
mi dai/ tot ce-i mai bun/ și mai bine”. 
Lumea în care scrie poezie e un zid iar 
poeta este ,,fereastră cu geamul 

bine șters, ca o zi senină” (,,Nu voi 
primi nimic înapoi”). 

Spuneam, public, la data apariției 
volumului ,,Pâinea lui Bragi” că 
versurile poetei Dorina Stoica pot sta 
cu cinste la masa poeziei 
contemporane, alături de 
,,bărboșii literaturii”, exact așa cum 
într-o zi poeta va povesti nepoților 
,,Am fost prietenă cu poetul Emil 
Brumaru pe face- book”. Acest volum 
confirmă. Paradigma poetică 
optzecistă, ,,un model productiv al 
liricii noastre de azi”, așa cum notează 
Ioan Holban pe coperta interioară, 
,,încă foarte activă, vie”, e preluată și 
modelată de poeta sentimentelor în 
formă de acatist și dusă în ,,Paradox”: 
,,Dumnezeu nu mă roagă nici să mă 
rog”. 

O descoperim în acest volum pe 
autoare în toată splendoarea poetei 
îm- plinite deplin - nu pot ieși nici eu, 
când scriu aceste rânduri, din mrejele 
cifrei opt care este și cifra prieteniei. 
Poezia Dorinei Stoica nu e înregistrată 
sub eticheta de sau doar de poezie 
religioasă. E poezie moder- nă, citadină, 
ancorată în cotidianul deloc banal ci 
plin de evenimente, de la ,,ziua când 
focul a mistuit catedrala Notre Dame 
din Paris” la ziua când ,,gândurile 
femeii/ aleargă pe holurile lungi ale 
spitalului de urgență” până la ,,cele 
două luni de stat în izolare” ale 
pandemiei care a pus lacăte pe biserici 
și școli. 

Printre doamnele poeziei de azi din 
mediul virtual, Dorina Stoica este un 
nume foarte cunoscut. Mult timp, în 
topul preferințelor mele, primul loc a 
fost deți- nut de poezia ,,Alege doamnă 
ce vrei”, o poezie feministă, radiografie 
a condiției femeii contemporane, 
publicată inițial pe siteul Qpoem, 
rampa de lansare a poetei. Din păcate, 
poezia a fost detronată recent dar, din 
fericire, cea care i-a luat locul în inima 
mea poartă tot semnătura Dorinei 
Stoica și se regăsește în prezentul 
volum, 
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poezia ,,Pâinea”. ,,Mergeam agale spre 
casă pe drumul cel mai lung./ Toți 
câinii îmi adulmecau urma/ Oamenii se 
mirau cum eu, un copil așa mic/ eram 
în stare să umplu cu mirosul de pâine/ 
un oraș atât de mare” Tot astfel cum 
umple de poezie o lume atât de mare! 
,,Viața mea/ Un șir de cuvinte/ Dincolo 
de cuvinte e cerul” spune 

 
 
 
 
 

 
Didascalii 

Ghemuit într-o 
gutuie se-
ngălbenește timpul. 
* 
Cumpăna fântânii 
lift între două 
ceruri. 
* 
Prin fereastra rugăciunii, 
Dumnezeu mă privește blând. 
* 
La micul dejun 
întind visele pe pâine și mușc. 
* 
Dumnezeu atinge o inimă, 
ca și cum ar atinge cu mâna o apă. 
* 
Un fel de față nevăzută a Lunii, 
moartea. 
* 
Mi s-a făcut dor de zâmbetul mamei, 
de poarta bunicii, de hora din deal. 
* 
Sufletul, un copil 
ce nu se poate opri din plâns. 

* 

poeta în ,,Neterminatul joc”. Sperăm să 
nu se termine vreodată. 

Dorina Stoica se întoarce, cu sacul 
plin și toate misiunile îndeplinite, la 
masa poeziei sale pe care o scrie cu 
lumină și li- niște sufletească, 
ștergându-și de pe frunte picurii de 
sudoare după lungi alergări și căutări 
împlinite. Sincere felicitări! 

 
 
 

 
DORINA STOICA 
 

Oamenii se mint între ei. 
Doar oglinzile spun 
adevărul. 
* 
Într-o poșetă am găsit 
un zâmbet sincer și o batistă 
cu miros de vacanță. 
* 
Mușca din mărul oprit până 
ce i se strepezeau toate 
duminicile. 
* 
În dimineața asta de 
primăvară întârziată, vântul 
a zburlit părul încărunțit al 
timpului. 
* 
Spre dimineață îmi era frig. 
Am tras un colț de răsărit peste mine și 
am adormit. 
* 
Întinde-ți mâinile spre 
sus! Cât poate melcul 
zbura atât ți-e urcușul. 
* 
Frunze ruginii, galben aurii, 
trecerea timpului, pe fața 
pământului. 
* 
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Aveam atâta mândrie, 
încât mă învârteam zilnic 
până amețeam, într-un cerc 
în mijlocul căruia eram eu! 
* 
Aștept să-mi ia cineva nevăzut 
mâna și să scrie cu ea. 
* 
După fiecare noapte de nesomn, 
mă ridic din pat, pornesc 
spre o nouă zi spunând: 
„bună dimineața”, nimicului. 
* 
Sunt un fel de arbore 
cu rădăcinile înfipte în cer. 
* 
Tăcerea din cimitir 
este alcătuită din amintiri. 
* 
Duhovnicul mi-a ghicit în lacrimi, 
canoanele începute dar 
neterminate. 
* 
Caietele în care am scris 
aproape zilnic își 
amintesc toată viața 
mea. 
* 
Acolo, 
în satul de la poalele codrului, 
copilăria ne așteaptă 
ca să terminăm jocul. 
* 
Încărunțise părul mamei, 
precum zăpezile de 
altădată. 
* 
Tolăniți pe șifonier 
trolerul și motanul adună praf. 
Lokdown. 
* 
Dinspre omenesc spre 
divin și atât de greu 
dinspre 
divin spre 
omenesc! 
Nevoință. 
* 

Nenumărate cuvinte 
șoptesc buzele arse de 
foame și sete. Rugăciune 
* 
Stele ce sclipesc în apa 
adunată în urmele lăsate de 
pașii tăi. 
Trecut. 
* 
Argint lămurit în foc, 
lămurit de șapte ori, 
de șaptezeci de ori câte 
șapte. Judecată dreaptă. 
* 
Între răsărit și 
asfințit ca un 
sâmbure, noaptea 
* 
Ghemuit
ă 
înlăuntrul timpului 
acesta îmi rămânea 
strâmt. Creșteam 
* 
Frunzărind 
arămiu o zi în 
pădure. 
Toamnă. 
* 
Dulceața din faguri-de-albine, 
frumusețe transformată în 
gust. Miere. 
* 
Greerii ciobesc înserarea, 
timpul se furișează prin 
nuci. Toamnă. 
* 
Efemerul așezat pe 
floare, eternitate de-o 
singură zi, fluturele. 
* 
Din înaltul ochiului 
cădea, asemenea unui 
corăbii 
ce se scufunda, 
o lacrimă cristalină, grea. 

* 
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Mă trezeam în fiecare 
dimineață cu speranța că am 
primit perechea de aripi 
promise. 
Gândul o închipuia pe mama, 
ce mă năștea din nou 
și mă înfășa strâns. 
* 
Când ai plecat 
umbra ți-a rămas în oglindă. 
Umbra mirosea a nuntă! 
* 
Viața, un șir lung de cuvinte. 
Dincolo de cuvinte e Cerul. 
* 
Fețele pâinii ca fețele Lunii. 
* 
În pădure, tandru vântul, 
ciufulea frunzișul 
copacilor. 
* 
Mulțimi de oameni iar 
Dumnezeu atât de singur! 
* 

Sunt umbra mamei. 
O umbra subțire, zgribulită de frig. 
* 
În fiecare seară mă spăl pe 
cap de toate migrenele și pe 
dinți de toate răutățile. 
* 
În copilărie uneori la cină, 
aveam pe masă doar 
pătrățelele de pe mușama. 
* 
Fie pânea cât de rea 
Semnul cruci-l fac pe ea 
și-o mănânc, în țara 
mea! 
* 
Oamenii vin pe pământ și pleacă. 
În urma lor rămân o 
mulțime de haine atârnate 
pe cuiere 
și o mulțime de cuvinte. 

 

 

Cronica aparițiilor editoriale 
CRISTIAN OVIDIU DINICĂ 

 
 

 

Este în curs de desfășurare noul 
recensământ al populației. 
Chestionarele cuprind și întrebarea: 
„Cum v-a afectat pandemia?”. Sincer, în 
plan strict personal, aș putea răspunde 
că nu m-a afectat, dar ar însemna să 
dau dovadă de egoism și să nu 
recunosc că am pierdut, împreună cu 
societatea civilă vâlceană, pe un mare 
epigramist, și anume, pe Nichi Ursei. 

În luna februarie am avut 
posibilita- tea de a participa la 
reuniunea literară or- ganizată în 
memoria lui de către Consiliul Județean 
Vâlcea, Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Vâlcea, parteneri fiind 
Biblioteca Județeană Antim Ivireanu și 
Clubul Umoriștilor Vâlceni. 
Evenimentul s-a desfășurat în cadrul 
Bibliotecii Antim Ivireanu, unde s-a 
lansat volumul postum 
„Concurent fără pereche”, prezentat 
de Laurențiu Ghiță, redactor al 
revistei 
„Epigrama”. Cartea poate fi considerată 
ca testament literar al autorului, fiind 
alcătu- ită conform argumentului adus 
de cel ce a fost președintele Clubului 
Umoriștilor Vâlceni, ca o ilustrare 
fidelă a participării 
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acestuia la concursurile derulate în 
ultimii 20 de ani, la cele mai multe 
obținând pre- mii importante. Volumul 
îngrijit de Any Drăgoianu și apărut la 
Editura Proșcoala, dă măsura 
talentului său incontestabil. 

Editura Betta ne-a adus volumul 
„Pe cărările paradisului”, o antologie 
de autor realizată de poetul Nicuță Ioan 
Lungu, din cele cinci volume publicate 
anterior. Așa cum spune prefațatorul 
cărții, profesorul Nelu Barbu, cartea de 
155 de pagini este „o antologie unitară 
și consistentă”. Autorul este un poet 
vrednic în stil clasic, care se simte 
confortabil în universul său liric și în 
care iubirea este temă majoră. 

Editura Intol Press ne-a pus la 
dis- poziție volumul impresionant 
„Oameni și fapte din istorie”, autor 
Gheorghe Dumitrașcu. Cartea se 
evidențiază prin cantitatea de date 
prelucrate și cuprinde mai multe 
secțiuni importante în care găsim 
prezentați în interpretare realistică 
- oameni de stat, istorici, sociologi, 
cărtu- rari, îndrumători ai 
învățământului, dar și însemnări în 
care istoria este disecată între adevăr și 
mistificare. Un capitol aparte îl 
reprezintă „Adevărul lui Karl Marx 
despre români”, dar și esența istoriei 
românilor în opera lui Mihai Eminescu. 
Volumul, o co- lecție de studii și 
articole, captează atenția cititorului în 
jurul evenimentelor istorice în care 
apar personalități ilustrative pen- tru 
conservarea și perpetuarea unicității și 
identității națiunii române. 

Sâmbătă, 7 mai, la sala „Iosif 
Episcopul”  din  cadrul  
Așezământului 
„Sfântul Calinic de la Cernica - 
Episcopul Râmnicului” a avut loc 
lansarea albumu- lui „Maria, doamna 
Voievodului Sfânt Constantin 
Brâncoveanu”. Evenimentul a fost 
organizat de Arhiepiscopia Râmnicului 
în parteneriat cu Centrul Cultural  al  
Municipiului  București, 

ARCUB, și Asociația „Renașterea 
Obiceiurilor și Tradițiilor Românești”. 

Albumul este o invitație de a 
înțelege împlinirea și tragedia vieții 
doamnei Maria Brâncoveanu, cea pe 
care Înaltpreasfințitul Părinte 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
a denumit-o 
„una din cele mai impresionante 
prezențe feminine ale neamului nostru 
și între cele mai alese din lumea 
întreagă”. Existența sa a fost rânduită 
alături de Sfântul Voievod Martir 
Constantin Brâncoveanu atât în 
mijlocul familiei acestuia, cât și în 
preajma Cantacuzinilor - una din cele 
mai educate familii ale veacului său. 

Cartea redeschide calea celor 
trei secole într-un concert al durerii 

pentru neamul românesc. Istoria vieții 
doamnei Maria Brâncoveanu este 
regândită cu multă dăruire, ca un 

strigăt al jertfei, smereniei și 
demnității. Doamna Maria Păun, 
director ARCUB, a pus în lumină 
peocuparea autoarei volumului, 

doamna Iuliana Mateescu, de a aduce în 
prim-plan documente și scrieri istorice, 

ce reprezintă cercetări noi ce au ca 
obiect de studiu per- sonalitatea 

Doamnei Maria Brâncoveanu. Volumul, 
apărut în condiții grafice deosebite, 

cuprinde și fotografii ale fres- celor 
originale adunate cu strădanie timp de 
8 ani, din toate bisericile brâncovenești. 
Doamna Iuliana Mateescu, consilier II 
al Arhiepiscopiei Râmnicului, cea care 

a îngrijit editorial albumul, a 
mărturisit că lucrarea a primit-o cu 

inima deschisă, ca 
pe un dar de iubire pentru Brâncoveni. 

La editura Scrisul Românesc a 
apărut în anul 2021 volumul „India, 
din- colo de timp” al scriitoarei 
Marinela Belu Capșa. Acest volum a 
fost lansat în luna mai a anului curent. 

Cartea ne face cunoscută emoția 
autoarei ceea ce îi permite acesteia să 
se manifeste cu ușurință creând 
tentația 
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necesară ca cititorul să dorească să 
parcur- gă paginile volumului. 
Scriitoarea, profe- soară de limba 
română, scrie cu pasiune dorind să 
înțeleagă universul culturii indi- ene pe 
care îl admiră în culorile realității. 
Analizează cu atenție civilizația 
indiană, descrie cu migală obiectivele 
vizitate fără să facă abuz de date 
istorice care să inco- modeze lectura. 
Sesizează contrastele și subliniază 
paradoxul vieții în caste. Devine 
observatoare a cotidianului reușind să 
facă incursiuni valoroase. Surprinde 
atmosfera din căminele indiene pe care 
le prezintă cu atenție. Subiectul cărții 
este viața în India, ceea ce face ca 
volumul să fie atât un amplu jurnal de 
călătorie dar și ghid al atitudinii 
sociale. 

Pentru autoare și nu numai cartea 
se constituie într-o odisee a 
cunoașterii. Este uimitor cum ea vede 
civilizația indiană cu 

ochii europeanului dar cu 
înțelepciunea exegetului. Cartea i-a 
adus dnei profesoa- re premiul de 
excelență din partea Ligii Scriitorilor 
din România în anul 2022. 

Sub auspicile bibliotecii Antim 
Ivireanu, miercuri 18.05.2022, s-a scris 
o nouă filă în istoria cărții vâlcene 
când, în cadrul aniversării dedicate 
zilei orașului Râmnicu Vâlcea, 20 mai, 
scriitorului Constantin Mateescu, fiul al 
urbei noastre, i s-a realizat un 
medalion literar. Cu per- sonalitatea 
acestui creator autentic te poți întâlni 
în eseul cinematografic „Fantezie 
pentru Trompetă Solo”, titlu ce-l poartă 
și unul din volumele sale. Filmul îl 
prezintă în plinătatea forțelor sale 
creatoare dând putere cuvintelor. 
Scenariul este scris de filologul Ioan St 
Lazăr, iar regia concepută de istoricul 
Emilian Frâncu. 

 
 
 
 
 

 

SILVANA ANDRADA TCACENCO 
 
 

Al patrulea punct 

Tabloul cu sentimente are rame de infinit, 
Nu sunt pe lume culori pentru-a descrie profund definit 
Conținutul, 
Prezent, viitorul, trecutul 
Sunt colțurile acestui 
tablou; 
Pentru al patrulea punct, păstrez timpul cel nou. 

Cine este acesta, în care clepsidre se scurge? 
Când fără putere de suflet, la ceasuri pătrate 
recurge, Sau poate rotunde sau poate binare 
Sau poate doar ceasuri imaginare. 
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Timpul cel nou care încă nu este, 
Timpul acela considerat de 
poveste, Îl căutăm în fiece clipă, 
Cu disperare și în risipă, 

Însă nu doar timpul contează, 
Cum poezia există chiar dacă nu mai 
rimează, Atunci când nimic din 
cuvintele-alese Nu poate trăda 
libertatea din lese, 

Ar eluda cumva adevărul 
Dar martori rămân crucea și părul 
Că adevărul există; 
Lăsați lumea aceasta impecabil de 
tristă 

Să-și sape murirea 

În timpul cel nou care lasă privirea 

Pe ape, căci pământuri nu sunt, 
Pentru călcarea de legământ. 

Sighișoara 15.04.2022 

 
Ispita de verde 

Sunt fără să simt, un labirint, 
Sincer ca albul fără alint, 
Un labirint din păduri nesfărșite, 
Fără de unghiuri cu răscruci 
răvășite, În care se-aruncă 
metalicii bani; Ieșirile toate sunt 
doar de dușmani Cucerite și pline, 
Șăgalnice albe lumine 
Atât de târziu 
Sfărâmă incertul călcării-n pustiu. 

Sunt atât de pierdută în verde, 
Pierdută până la a nu mai avea ce mai 
pierde, Sunt în fond fără să mint, 
Însămi un indecis labirint 

Și te pierzi, te-nspăimânți de atâta 
pustiu, Hoinărești printre căi, 
prefăcându-te viu, 

Prefăcându-te sigur că vei trece-n 
concret, Încuiat într-un verde și al cărui 
regret 

Îl afirmi cu stupoare, 
Acestă umilă 
splendoare Îți 
aparține, 
Ține-te tare și ține-te 
bine Pe șaua aceasta de 
catifea, 
Din care căzut devii altcineva, 

În labirintul fără intrare, 
În care tot jocul este înconjurare, 
Nicicum cucerire, 
Pentru aceasta îți trebuie o 
nemurire În cuget și apoi în 
simțire, 
Altfel ești doar ne-mplinită pieire, 
Altfel ești doar o ispită de verde, 
Care câștigă doar ceea ce pierde. 

 
Trecut fără conținut 

Eu am doar amintiri frumoase, 
Restul sunt doar fapte istorice… 

Acte de trădare, 
Turnuri fără apărare, 
Alianțe, pacte 
Păci fără de acte, 
Sulițe și tancuri, planuri de 
război, Eu, veșnicul unu, contra 
celor doi; Enigme ciudate și 
nedescifrate 
Ce transmit mesaje doar pe 
jumătate, Răstălmăcitoare, 
neadevărate, 
Pace fără cruce în triumvirate. 

Lagăre și crimă, deportări în 
moarte, Realități vulgare, 
trădători de carte, Istorie fără 
glorie, 
Trecut fără conținut, 

Repetabil ca uitarea vremurilor bune 
Supus numai morții și lipsei de rațiune. 
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Fapte de-un istoric conținut 
inert Ale căror lecții, mă supun 
să iert, 

Să trăiesc victorie chiar fără de glorie, 
Restul nu există, restul e istorie. 
18.07.2021 

 

Utilitatea infinitului 

Există o singurătate 
în care ne zbatem între aceste porți 
deschise - verticală pe care suntem 
singuri - 
și orizontala deschiselor porți. 

De la zero la plus 
infinit 
cu greu atingem optzeci 
utilitatea infinitului tinde spre zero 

 
având valoare absolută doar în iubire, 
care ea însăși 
tinde către zero 

Matematica fără logică are 
variabile fixe iar 
rezultatul lumii rămâne cu rest 

Din acesta ne finanțăm 
toți viitorul. 

 
 
 
 
 
 

 

VICTORA MILESCU 
 

 

Încă un sfârșit 

Inima lucrează ca de obicei 
plămânii, ficatul, la fel 
cerul e la locul 
binecunoscut iarba 
îmbracă pământul 
văzduhul aerisit, primenit 
își cheamă hoinarii acasă 
păsările se privesc în ochi, se 
recunosc dansează, se 
împerechează în zbor fluturii își 
scutură firele de cobalt prinse-n 
antenele vibratile... 

Câtă risipă de liniște lină 
ca o pulbere argintie se depune 
peste case, magazine, fabrici, 
terase 
peste vapoare, trenuri, rachete de 
croazieră ploile își văd de-ale lor zi și 
noapte somnul și veghea fac schimb de 
locații conform unui vechi protocol 
numai noi stăm în case, câte unul, câte doi-
trei am făcut noi ceva grav desigur 
stăm la adăpost, în așteptarea unui 
sfârșit care abia se mișcă, ademenit 
de atâtea oferte de viaţă, de moarte. 
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O noapte surdomută 

Mi se pare atât de 
ciudat că încă exist, am 
chiar 
un sentiment de vinovăţie 
că nu sunt luată în seamă, în vizor 
dimineaţa, mă trezesc 
în aceeași cameră printre filele cărților 
înroșite peste drum, în faţa vilei de curând 
construite - grupuri de oameni îndoliați, 
lumânări, coroane de crini și orhidee 
îmbrăcând gardul 
pe fereastra de la stradă au lipit fotografia lui 
Cristi radios, la o masă, cu o halbă de bere, la 
mare purtând ochelari de firmă, pălărie albă 
soţia îl jelește, se prăbușește 
cei din jur o ajută, îi dau un pahar cu 
apă femeia ţipă mai tare decât 
ambulanţele pe bulevardele isterizate 
ieri seară, una a oprit și la blocul nostru 
din ea au coborât doi bărbați îmbrăcaţi în 
zăpadă de pe alt tărâm, puțin obosiţi, l-au luat 
pe targă pe vecinul octogenar, un bătrânel 
cumsecade soția plângea în hohote 
apoi s-a auzit hohotul altei femei de pe palier 
întotdeauna cineva are o durere 
mai mare decât a ta 
bat clopotele bisericii din apropiere 
mă rog pentru poetul de la Dunăre care a murit 
azi nu ne agream, dar amândoi scriam poezie 
credeam că ea va salva lumea 
Să o salveze de ce? 
mă întreabă un păianjen 
lunecând pe un fir de mătase 
aurie 
îl privesc cu milă, îi întârzii moartea: 
De ce n-ai rămas în poemul tău, nefericitule? 

 
Concertul de la Viena 

Concertul de la Viena 
fără public 
concertul tradițional de Anul 
Nou de la Viena 
cu rânduri de scaune goale 
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în sala aurită, 
împodobită cu trandafiri 
albi, roz, roșii 
Riccardo Muti ridică bagheta: 
Cântați cum n-ați cântat niciodată! 
Riccardo Muti dirijează imperturbabil, 
divin Cântați, nu e zadarnic 
nimic nu se pierde-n eter 
cei care au fost odată aici sunt și 
acum nu-i vedem, dar aplauzele lor 
se aud venind din depărtări infinite 
cântați cu instrumentele voastre 
magnifice: viori, violoncele, alămuri 
pentru Europa ce nu va 
muri cântați valsuri, polci, 
mazurci Europa va dansa, 
va mai râde fantoma din 
balcon filmează 
candelabrele de cristal, apoi cadrul se 
mută pe chipul tinerei flautiste 
o lacrimă îi curge pe obraz, pe 
partitură dar continuă să cânte 
dirijorul atacă finalul apoteotic 
urmează reverența, toți sunt în picioare, 
apoi liniște, liniște liniște... 

 
Suflete prădate 

Zilele încep să ne 
părăsească văzându-ne atât 
de nehotărâţi la intrarea în 
great reset 
așteptând echipament de 
protecţie contra martiriului 
o mașină neagră, elegantă 
sparge bariera 
lăsând în urmă o dâră albă de cocaină 
întunericul ne examinează 
rămânem acasă, atâta putem 
ne reîntoarcem la prima 
extincție din motive psiho-
nostalgice când cerul umbla 
cu pieptul plin 
cu decoraţii pentru merite umanitare și 
râdea aruncând spre mulţimea înfometată 
asteroizi și guvizi auriferi 

ce zile și nopţi fără rost am fost 
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plantați la marginea galaxiei 
nicio idee salvatoare n-a ajuns până 
aici nu suntem în cărţi 
suntem suflete virusate, eșuate 
staționăm, n-avem unde să aruncăm 
ancora și totuși, fiecare, după puteri, în 
propriul locaș a făcut câte ceva util, poate 
chiar genial pentru multimilenara noastră 
planetă 
copacii decapitaţi în locul nostru 
depun mărturie... 

 
În punctul de fugă 

Ea vine lângă patul meu, mă 
ceartă de ce râzi de mine 
eu sunt chiar un lucru 
important ţi-ai îngrozit 
părinţii, rudele 
te amuză spaima lor 
eu mi-am luat misiunea în serios 
nu știi cât mă consum să 
inventez 
pentru fiecare din voi un final 
personalizat un așa-zis accident, o 
maladie albastră câtă imaginaţie 
risipesc, câtă răbdare așteptând secole 
în punctul de fugă 
să vă atragă capcana pregătită 
ce firesc vi se pare când se ofilesc 
sălciile, spicele, florile sălbatice 
când lișițele cad săgetate brusc 
chiar și atunci când stelele alunecă pe 
firmament lăsând în urmă un grațios adio de 
scântei popoarele mă blamează de cum se nasc 
savanții lucrează să mă extermine 
nu vă puteți imagina cât e de grea și complicată 
lucrarea mea la fiecare exitus 
alerg peste pământ, pe ape, în furtuni 
odihna se teme de mine, nu vine 
nici ziua, nici noaptea, oricâte i-aș 
promite habar n-aveţi ce înseamnă 
să fii o moarte conștiincioasă. 
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Cronica revistelor 

MIHAI MUSTĂȚEA 
 
 
 

 

Cititorule, primăvara, cu toane, 
ne vestește, totuși, că sosiră, iarăși, 
cocorii toamnei ce trecu. Au trecut 
zilele Babei Dochia, cu mărțișoare și 
Ziua Femeii, în această lună a zeiței 
Venus, deși se numește Martie! Viața 
Românească nr. 
3 trimite un mărțișor doamnelor scri- 
sului românesc, având pe întâia 
copertă genericul cu titlul „Poetele”. Un 
număr dedicat ființei unice: Femeia, 
fără Ea nu este viață și bărbatul nu-și 
găsește rostul. Lirica feminină este 
precedată de un eseu al Irinei Petraș: 
„Poetele, între stare și situare”. Redăm 
un fragment revelator din acest text: 
„Deși există scriitoare care cer, de 
pildă, să fie numite poet, nu poe- tă, 
simțind în feminin o minimalizare, o 
desconsiderare, eu am încercat mereu 
să fac distincția doar între literatura 
bună și literatura proastă, indiferent 
cine o scrie. Cred că devierile receptării 
pot fi ținute în frâu dacă scriitoarea se 
poartă ea însăși în primul rând ca ființă 
umană -care scrie, nu ca o femeie- 
care-scrie. Antologia po- etică 
debutează cu grupajul liric semnat de 
Gabriela Gherghișor, criticul literar al 
revistei Ramuri și aici îi descoperim 
ființa lirică, din ale cărei versuri 
reproducem un poem, citit mai înainte 
pe pagina de inter- net: „Când eram mai 
mică, m-am așezat pe cartea de 
socialism științific /și am ascuns-o sub 
poalele rochiei, /mama m-a întrebat 
unde e cartea, /eu am tăcut mâlc. 
//Mama învăța pentru gradul al doilea 
în 

învățământ, /iar eu mă luptam cu 
socia- lismul științific /pentru atenția 
mamei. / Tăceam neînduplecată, /ca un 
mic înțelept 
/pe o grămadă de gunoi tipărit”. Cei 
trecuți prin supliciul examenului de 
socialism științific au o tardivă 
revanșă. Celelalte poete sunt: Maria 
Apostu, Celia Ifrim, Elsa Dorval, Magda 
Hărăbor și Mariana Codrean. 
Interesant editorialul semnat de 
Nicolae Prelipceanu, pe o temă de ac- 
tualitate: „Fără scuze”. O meditație 
despre violență și vinovăție, agresor și 
victime. Târziu, uneori agresorul își 
asumă vina, dar în istorie: „Ați auzit de 
vreo scuză din partea unui șef de stat al 
Rusiei...?” 

Revista Apostrof are editorialul 
Martei Petreu: „Sfârșitul pandemiei? 
Începutul războiului...” La acest titlu 
dubitativ răspund, într-o lungă 
anchetă, oameni de cultură de pe toate 
meridia- nele României: Ioan-Aurel 
Pop, Gabriela Adameșteanu, Ioana Bot, 
Eugen Ciurtin, Kocsis Francisko, 
Simona Popescu, Vasile Igna, Ion 
Bogdan Lefter, Ștefan Borbely, Lucian 
Vasiliu, Irina-Roxana Georgescu, Ion 
Pop, Bogdan Ghiu, Sonia Elvireanu, 
Alexandru Ruja, Anca Hațiegan, Gellu 
Dorian, Daniel Săuca, Leo Butnaru, 
Dumitru Cerna, Radu Găvan, Olimpiu 
Nușfelean, Alexandru Jurcan, Carmen 
Firan, Gabriel Coșoveanu, Rodica 
Marian, Alexandru Medaru, Alexandru 
Lesenciuc, în total 28 de 
respondenți. Nu putem 
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trece peste prezentarea critică la 
„roma- nul recent al lui Norman Manea 
«Umbra exilată» (apărut la Editura 
Polirom și care va fi publicat în acest 
an la edituri presti- gioase din 
Germania, Italia, Spania, S.U.A. și 
Franța). Scrisul, pentru Norman Manea, 
reprezintă o formă de supraviețuire, de 
exibare a suferinței și de refuz al com- 
promisului. Memorie, exil, 
marginalitate, ultraj sunt cuvinte cheie 
ale romanelor lui Norman Manea. 
Spiritul sintetic al cărții derivă din 
prelungirea destinului perso- najului 
narator și martor din „Întoarcerea 
huliganului” și „Despre clovni”. Definită 
încă din subtitlu ca un roman colaj 
,,car- tea lui Norman Manea e 
străbătută de citate din opere de 
ficțiune sau din lucrări nonficționale 
(eseu, memorii, filosofie, poezie), 
introduse cu naturalețe în spațiul 
textului”, scrie Iulian Boldea. 

Revista Ramuri nr. 3 are textele 
ilus- trate cu lucrări de Marius Ghica. 
„Veacul înaintează”, de Nicolae 
Prelipceanu, e o parafrază, preluare 
din „Satiră Duhului meu”, celebra 
poezie a clasicului Grigore 
Alexandrescu. Criticul conchide: „Cât 
despre poezie, odată cu veacul, 
avansează și ea sau, mă rog, merge 
înainte, nu se știe dacă progresist sau 
regresist”. Nu lipsește din pagini, la 
rubrica „răzlețe”, Gheorghe Grigurcu, 
cu al treilea episod din „A crede în 
lucrurile care cad”. Cărți și autori în se- 
lecția Ramuri, sub titlul „Din 
Andromeda în Moldova-anti-distopie” 
ni-l propune pe Nichita Danilov și 
cartea sa „Omul din eprubetă”. Elena 
Ștefoi cu „De toate cele”, e recenzată de 
Gela Enea. Gabriela Gherghișor, în 
cronica literară „Analiza unui meteorit 
literar”, îl are în vizor pe Mircea 
Mihăieș și „Finnegans Wake, 628. 
Romanul întunericului”. Iată finalul: 
„Că Mircea Mihăieș are vocația 
monumen- talului am spus-o de la 
apariția primului 

volum al trilogiei despre Joyce. Aș mai 
adăuga doar că marele scriitor și-a 
găsit și în cultura română un exeget 
pe potriva tenacității, a inventivității și 
a imaginației sale debordante”. Nu 
omitem interviul cu Mircea Mihăieș, 
realizat de Cristian Pătrășcănoiu: 
„Finnegans Wake sau des- vrăjirea 
literaturii”. O revistă ce continuă cu 
aplomb istorica Ramuri. 

De la Iași, revista Convorbiri 
lite- rare nr. 3 ne întâmpină, într-un 
volum ge- neros de pagini, cu de toate: 
studii, eseuri, memorii, proză, poezie, 
istorie, filosofie, documente, cronici 
literare ș.a.m.d. Sunt publicate, în 
continuare, pagini din jurna- lul inegral 
al lui Titu Maiorescu. Sadoveanu își 
justifică apartenența la masonerie, iar 
din dialogul cu Silvia Andrucovici 
aflăm că „Scrisul de literatură are 
sacralitate”. Un articol interesant 
publică Ovidiu Pecican: 
„O traducere eșuată din Noica”, despre 
încercarea filosofului de a publica în 
limba germană, spre sfârșitul anilor 
'70, volumul 
„Despărțirea de Goethe”. Demers 
rămas fără finalitate. 

De la Iași la Timișoara, e calea de 
la Convorbiri literare la Orizont, 
revistă în care citim un interviu 
interesant cu Andrei Șerban, realizat de 
Alexandru Condurache și unde marele 
regizor se exprimă afo- ristic: „Iubirea 
înseamnă sacrificiu” Nu putem eluda 
ancheta: „Ce(pre)nume v-ar fi plăcut să 
aveți?” Răspund: Mirel Bănică, Doina 
Jela, Andra Mateucă, Ioan T. Morar, 
Ioana Pârvulescu, Monica Pillat, Adrian 
Popescu și Andreea Răsuceanu. 
Ancheta e realizată de omniprezentul 
Cristian Pătrășcănoiu. 

Ovidiu Pecican ne trezește din 
inerție, cu editorialul „Ares”, din nr. 
3, al revistei Steaua. Prima propoziție 
e un 
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pumn năucitor: „O nouă stafie bântuie 
Europa, năluca Războiului. Încă din 
vre- mea asediului Troiei de către ahei, 
lucruri- le sunt clare: cineva năvălește 
agresiv asu- pra altcuiva, silindu-se să-l 
șteargă de pe fața pământului. Iar cel 
atacat se opune pe viață și pe moarte 
agresorului”. Nimic nou sub soare. O 
schemă simplă, în aparență. Dar, cu 
toate acestea, noutățile nu lipsesc 
acestui secol al XXI-lea. Lancea lui 
Ahile țintește departe, iar puterea ei 
nimicitoare nu trebuie subestimată. 
Toate acestea se petrec în inima 
Europei, cu promisiunea cumplită de a 
se răspândi în cele patru zări. Autorul 
abia publicase o carte în care scria 
despre blestemul părții noastre de 
Europă, mereu supusă tropotelor 
cailor, și iată, în final de editorial, 
Ovidiu Pecican scrie: „Să ne așezăm, 
scriitori și cititori, la mese, și să scriem 
noua epopee de sânge și țărână. Iar 
dacă rațiunea nu va aduce pacea și 
liniștea, să ne încingem spadele și să 
luptăm fiecare pentru viață, patrie, 
onoare și demnitate. Mai mult de o 
viață nu avem ce pierde, dar putem 
câștiga, pentru șirul celor care vor 
veni...” Două pagini de revistă îi sunt 
alocate poetului Ion Mureșan. 
Decupăm din „Facerea lumii”: „Și a fost 
seară. /Și a fost dimineață. /Dar asta a 
fost demult, / Și a fost o singură dată.” 
În text, unitățile de expresie ale 
limbajului său poetic au redus la zero 
toate retorismele. Autorul se 
debarasează de limbajul gongoric, 
comu- nicarea se realizează direct, iar 
lirismul, în mod paradoxal, capătă viață 
prin limbajul descărcat de podoabe, un 
limbaj nud, descărnat. Poezia capătă 
un ton oracular, și Poetul, un clovn 
tragic, este asistent și constructor uluit 
al lumilor originare, mitice, ce ni se 
revelează. Un mare poet. 

Contemporanul nr. 3 are o 
ținută de gală și adună în paginile sale 
creatori din marile centre culturale 
ale patriei: 

Iași, Cluj, Timișoara, Craiova și 
Capitală. În loc de editorial, ni se 
prezintă Ionuț Vulpescu în dialog cu 
Nicolae Breban despre „Literatura 
română înainte și după Revoluție”. 
Autor al unor capodopere ale prozei 
românești, ca: „Animale bolnave”, 
„Bunavestire” sau „În absența stăpâni- 
lor”, al unor romane care au modificat 
fundamental poetica și tipologia 
genului, Nicolae Breban, deși se 
autodefinește drept romancier, este, în 
realitate, un autor complex. 
Concomitent este și un nuvelist, 
dramaturg și poet extrem de 
interesant și autor al câtorva volume 
de eseuri și memorii care au pus la 
încercare rutina și stereotipurile în 
judecarea literaturii și istoriei 
naționale. Scriitorul ne vorbește 
despre literatură, critică literară și 
despre generațiile creatoare de dinainte 
și de după 1989. Vom afla care sunt 
resorturile intime de creație și care 
sunt coordonatele vieții și ale 
caracterului omului Breban. Despre 
orgolii asumate și false modestii 
evitate, despre rolul divinului și al 
iubirii în pro- cesul de creație, precum 
și despre credință ne va vorbi un 
personaj important al lumii culturale 
autohtone, un nume mare al lite- raturii 
române. Marian Victor Buciu scrie 
recenzia „Femei în catalogul literaturii”, 
pe care le notase Ioana Pârvulescu, în 
prima ei carte de critică literară: 
„Alfabetul doam- nelor”. „Glose pe 
marginea vieții și lumii lui Vasile 
Alecsandri”, scrie Ioan-Aurel Pop. 
Alecsandri a fost o adevărată insti- 
tuție, punând bazele unor forme 
literare, culegând și prelucrând 
folclorul. A făcut parte din generația de 
aur care a construit edificiul național 
numit România mo- dernă, unită și 
independentă. A pregătit evoluția 
literară a românilor din secolul al XX-
lea. Pentru Ioan-Aurel Pop, Ion Heliade 
Rădulescu face parte din Părinții 
României moderne, A fost un spirit 
con- servator și un spirit înnoitor, în 
același 
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timp. El face parte din generația 
Revoluției de la 1848, din acea 
generație care a trasat programul de 
dezvoltare a românilor și de coagulare 
într-un stat național unitar, și care a 
stabilit marile reforme referitoare la 
modernizarea României. Un creator 
pretutindeni: literatură, știință, 
înteme- ietor al presei, al unor societăți 
culturale, al Academiei ș.a.m.d. 
„Marginalii” e dedi- cată lui Teșu 
Solomovici, care scrie despre o carte 
celebră a lui Lion Feuchtwanger: 
„Evreul Süss” sau de la istorie la 
literatură. O revistă de care ne 
despărțim cu greu. 

Observator Cultural din 30 
martie și România literară din 25 
martie le oma- giază pe Gabriela 
Adameșteanu și Ana Blandiana la 
aniversară. Trei studii dedică România 
literară Anei Blandiana, sem- nate de 
Vasile Spiridon, Răzvan Voncu și Mihai 
Zamfir. Natură eminamente roman- tică, 
de tip contemplativ, formată (cum 
însăși mărturisește într-un interviu) 
prin studierea intensă a lui Eminescu, 
Blaga și chiar Grigore Alexandrescu din 
literatura română, sau Novalis, Rilke și 
alți mari cre- atori din literatura 
universală, Blandiana tinde spre 
lirismul esențial. În versurile ei libere 
și albe, cele mai multe, figurile de stil 
nu sunt numeroase, însă Poeta creează 
metafore totale prin aceea că însăși 
gândi- rea ei este metaforică. Poeta își 
însușește gândirea mitică, proprie 
copilăriei uma- nității. Alteori Poeta 
intră, peste timp, în dialog, cu alți poeți. 
Cu Radu Stanca, de pildă, cel din 
„Corydon”: „Sunt cel mai frumos din 
orașul acesta, /Pe străzile pline 

când ies n-am pereche /Atât de grațios 
port inelu-n ureche /Și-atât de-nflorite 
cravata și vesta. /Sunt cel mai frumos 
din orașul acesta”. Ne aflăm, fără 
îndoială, în fața uneia dintre cele mai 
strălucitoare poezii ale lui R. Stanca. 
Replica, peste decenii, este „Dans în 
ploaie”, publicată de Ana Blandiana în 
volumul „Persoana întâia plural” 
(1964): „Lăsați ploaia să mă 
îmbrățișeze de la tâmple până la 
glezne, / Iubiții mei, priviți dansul 
acesta nou, nou, nou, /Noaptea-și 
ascunde ca pe-o patimă vântul în 
bezne, //De frânghiile ploii mă cațăr, 
mă leg, mă apuc /Să fac legătura-ntre 
voi și-ntre stele /Știu, voi iubiți părul 
meu grav și năuc, /Vouă vă plac 
flăcările tâm- plelor mele. //Priviți 
până o să vi se atingă privirea de vânt. 
/Brațele mele ca niște fulgere vii, 
jucăușe- /Ochii mei n-au cătat 
niciodată-n pământ, /Gleznele mele n-
au purtat niciodată cătușe! /Lăsați 
ploaia să mă îmbrățișeze și destrame-
mă vântul, / Iubiți-mi liberul dans 
fluturat peste voi- / Genunchii mei n-
au sărutat niciodată pă- mântul, /Părul 
meu nu s-a zbătut nicioda- tă-n noroi”. 
E în această poezie un lirism al 
ingenuității, căruia nu-i trebuie 
construc- țiile imagistice; simpla 
confesiune îi este de ajuns. Una dintre 
cele mai frumoase poezii ale Anei 
Blandiana și ale literaturii române. 
Rostim, cu Vasile Spiridon: „La trecerea 
Anei Blandiana prin anotimpuri în 
floare și ajunsă în «octombrie, noiem- 
brie, decembrie», la 16 lustrii, o urare 
parafrastică: ,,Lasă-i, toamnă, anii 
(pomii) verzi!”...și cititorilor revistei!... 

 
 
 
 
 
 

 


