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Un delicios episod de istorie 

a literaturii cu mult 

regretatul academician 

Eugen Simion 
Editorial 

GHEORGHE SMEOREANU 
 

A trecut la Domnul 
academicianul Eugen Simion. A fost 
criticul meu literar preferat. Îmi aduc 
aminte că în prefaţa edi- ţiei operelor lui 
G. Călinescu, a Academiei, Eugen Simion 
a spus ceva grav şi anume că din cauza 
criticilor literari care iubesc lu- crurile 
sofisticate, deoarece îşi justifică ast- fel 
meseria, romanul a devenit excesiv de 
experimental. Nu pentru asta îl 
amintesc însă aici, ci pentru o 
întâmplare stranie din viața mea care 
este în strânsă legătură cu regretatul. 

Pe când învățam demografie isto- 
rică la Paris, am dormit pe sub poduri 
şi în mansarde, apoi m-a căutat la 
facultate un alt recent dispărut, 
profesorul Claude Karnooh, de la 
Sorbona, care mi-a spus că îmi găsise o 
gazdă la periferie, în Kremlin – Bicêtre, 
la o anume domnişoară Danielle Macon. 
M-am dus la adresă, am găsit-o cu 
greu, pe vremea aceea metroul nu 
ajungea până acolo, am fost nevoit să 
iau şi autobuzul, până la o stație cu un 
nume simpatic – Les Coquettes. 
Danielle m-a primit bine, nu mi-a cerut 
chirie, toate bune şi frumoase. 

Ei bine, într-o seară, când 
proprie- tăreasa mea nu era acasă, am 
căutat prin bibliotecă şi, ce să vezi, am 
dat peste o carte a lui Eugen Simion: 
“Timpul trăirii, timpul 

mărturisirii”, titlul amintind de 
Eclesiast şi de Albert Camus. O citisem 
acasă, îmi plăcuse enorm cartea asta, 
totuşi, m-am apucat să o răsfoiesc şi, 
minune mare! Pe o pagină spre final, 
viitorul academician povestea că, atunci 
când a predat la Paris, a locuit la 
domnişoara Danielle M., undeva în 
Kremlin – Bicêtre, chiar la stația Les 
Coquettes, iar fata avea o motocicletă, 
ba chiar îi dăduse o dată să fumeze o 
țigară de marijuana. 

Coincidență perfectă, absolut 
per- fectă! Era acelaşi apartament, la 
aceeaşi adresă, aceeaşi proprietăreasă, 
cu acelaşi nume, cu aceeaşi motocicletă, 
aceeaşi ți- gară de marijuana. Atâta 
doar că din carte reieşea că profesorul 
se cam amorezase de Danielle, pe câtă 
vreme eu nu, nu era genul meu, ca să zic 
aşa. 

Peste ani, i-am povestit 
marelui critic această întâmplare şi a 

rămas cu gura căscată. Ce coincidență 
cosmică făcuse să locuim amândoi, la 

interval de câțiva ani, la aceeaşi 
domnişoară, în marele Paris? Sau 

fusese vorba de o întâmplare secretă 
legată de servicii secrete? Profesorul 

Eugen Simion s-a înroşit, a transpirat, s-
a bâlbâit. Era clar, fusese îndrăgostit 
de Danielle, ceea ce poate fi un delicios 

episod 
de istorie a literaturii. 
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GUSTUL ZILEI 

POEME – 

JEAN-

MICHEL 

MAULPOIX 
Traduceri 

EMANUELA BUȘOI 
 

(Le premier janvier à 13 heures un pigeon s’est posé sur la tête chauve de) 

Întâi ianuarie la ora 13 un porumbel s-a aşezat pe capul pleşuv 
al lui Paul 
Verlaine. 

Nici anul acesta nu va ninge. 
Arthur va continua să atingă uşor pereţii. 
Poartă un rucsac din piele. 

Ministrul de calcul mental a suflat sub lambriuri în cele treizeci şi opt de lumânări 
ale celei de-a o sută aniversări. 

Marie are două găuri roşii în partea 
dreaptă. Ea doarme. 
Cu bărbia în piept. 
Un frumos somn ca-ntr-o imagine pictată. 

De fiecare dată îmi repet acelaşi lucru: nu voi mai scrie 
poeme. E deja o poveste veche. 
Totuşi, îmi revine această nevoie de cuvinte grăbite, de 
discordie şi de zgomot. 

N-am nimic de spus, dar sper. 
Ca şi cum ceva are să se 
întâmple. Ca şi cum cineva are 
să vină. 

Iubirea este un cargou chinezesc ce 
rugineşte. Sânii femeilor poartă doliu. 
Dar negru le vine bine. 

Frumoasă vreme să te pierzi în acest sfârşit de 
secol. Nu vom mai merge în pădure. 
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Laurii sunt tăiaţi. 

Nu acord de astă dată nicio atenţie cuvintelor pe care le aşteptaţi de la 
mine. Nu sunt decât un sughiţ de beţiv. 

Poezia este o căţea bătrână a cărei singură plăcere este udatul felinarelor. 

Număr orele care mă despart de moartea mea. Asta mă face să mă stric 
de râs. Iertaţi-mă, scrâşnesc din dinţi. (...) 

Poezia, repet, este o femeie bătrână care ridică perdeaua şi care observă 
trecătorii pe fereastră. 
Ţintuită în fotoliu de artroză şi de varice priveşte tinerele 
care defilează la televizor. 
De mult nu se mai bucură, colecţionează timbre port-chei, insigne şi cărţi 
poştale. Din patru colţuri ale lumii, de când lumea e pătrată, strălucitoare şi 
colorată ca sticla de 
Veneţia. 
Sunt tot timpul nebuni bătrâni care-i trimit veşti şi o asigură că se gândesc la 
ea din toată inima. 
Sărutări de peste tot! 
Unii vorbesc despre luminiş, despre ghizdul fântânilor, despre strigătul 

vânturilor puternice. 
Ei afirmă că un zeu furtiv vrea uneori să-şi stabilească imensa lui iubire 

într-o înseninare de 
cuvinte bine ţintuite. 
Abuzează de această infirmă, pironită în scaunul ei de mizerie, care a învăţat 

să citească în cărţile altora. 
Îi place să creadă în aceste 
lucruri. Aceste cuvinte îi fac 
bine. 
Redau un ton frumos. 

Viaţa ei nu mai e cenuşie. (...) 

Poezia îmi spune: 
«Nu te atinge de sânii 
mei.» Îi răspund: 
«Evitaţi, vă rog, să-mi telefonaţi 
seara. Mai ales după ora opt. 
Îmi cârpesc ciorapii şi îmi buchisesc 
lecţiile. Aş vrea să văd limpede. (...)» 
(...) 
Proză şi iar proză: poezia va veni mai târziu în micul camion negru, cu 
crizantemele şi coroanele. (...) 
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În faţa oglinzii, ea (poezia) se machiază şi se preface: 

«Oglindă, zi-mi, eu sunt mereu cea mai frumoasă?» 

Visa să-şi schimbe viaţa, se mulţumeşte într-o seară să mute 
mobila. Citeşte din nou ziarul. 

S-a sfârşit, calmaţi-vă. 
Nu veţi mai simţi 
nimic. 
O să vă despărţiţi uşor de propriul corp. 

Încă o ceaşcă de ceai? 
Un pătrăţel de 
ciocolată? Ultima 
ţigară? 
Ce parfum folosiţi? 

S-a încălzit un pic. 
Aţi văzut acest porumbel alb care s-a aşezat pe capul pleşuv al 
lui Paul 
Verlaine? 

SAIGON 

(Touristes, par définition ceux qui ne portent à leurs hôtes aucune espèce 

d’attention.) Turişti, prin definiţie cei care nu acordă niciun fel de atenţie 

gazdelor. 
Turişti, cei care traversează pământul străin fără altă grijă în afara cărţilor 

postale şi a fotografiilor, neavând acolo nicio socoteală de dat, nicio funcţie, nicio 
datorie, defi- nitiv leneşi şi abili. 

Fetele pe care ei le râvnesc au corpul transparent. Ele nu dezvăluie adesea 
decât un surâs subliniat de o linie îngroşată roşie. Ele îndrăznesc jocuri, strâmbă 
din nas, au impudori... 

Ei le conduc pe aceste neînsemnate fete în camerele lor de hotel. 
Apoi plimbă pe străzi tâmple cărunte alături de siluete care ar putea fi cea a 

fiicei lor. Deseori, îi vedem pe holuri sau la restaurant, faţă în faţă şi muţi, fără să 
aibă nici măcar o limbă în comun sau pur şi simplu ceva să-şi spună, odată 

încheiată tranzacţia de 
mângâieri ieftine. 

Ce rămâne din aceste iubiri? Câteva urme de ruj pe gulerul 
cămăşii? Între prostituată şi îndrăgostită, nimic. 
Nu-i loc pentru complicaţii. 
Saigon este un bordel cu apă de 
trandafiri. Pe unde, mult sirop. 
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O ISTORIE DESPRE ALBASTRU 

(Les femmes aux yeux noirs ont le regard 
bleu. Bleu est la couleur du regard) 

Femeile cu ochi negri au privirea albastră 
Albastră e culoarea privirii, 
din adâncul sufletului şi al gândirii, 
al aşteptării, al reveriei şi al somnului. 

Ne place să amestecăm toate culorile în una singură. 
Cu vântul, marea zăpada, rozul foarte dulce al pielii, rujul râsetelor, cearcănele 

albe ale insomniei în jurul verdelui din ochi şi auriul pălit al frunzelor care se 
scorojesc, noi fabricăm albastrul. 

Visăm la un pământ albastru la un pământ de culoare 
rotundă, nouă ca în ziua dintâi 
şi curbă ca un corp de femeie. 

INSTINCTUL CERULUI 

(Neuf jours sur la mer comme dans une 
église Seul avec les dieux, avec leur 
absence.) 

Nouă zile pe mare ca într-o 
biserică. Singur cu zeii, cu 
absenţa lor. 
Apăsarea mâinilor invizibile pe umerii 
mei. Singurul citat să compar în faţa 
albastrului. În duminica cea mare a 
mării. 
Bând spaţiul ca un beţiv. 
Înghiţituri de angoasă şi 
credinţă. 
Doritor să adaug mai mult cer cerului şi apă sărată mării... 

Îmi place să aprind o ţigară în mijlocul 
mării. Un minuscul punct roşu pe acest 
albastru. 
Un punct de incandescenţă, de sfârâit şi de 
căldură. Înseamnă că exist: 
sunt un grăunte, o pepită de om, o bucată de suflet în 
lacrimi, pregătit să îngenunchez, dar şi să dispar. 
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Jean-Michel Maulpoix (1952-), 
poet şi critic literar. A fost profesor la 
Universitatea Paris X-Nanterre, la 
catedra de poezie modernă şi 
contemporană, iar în prezent, este 
profesor emerit la Universitatea Paris 
3-Sorbonne Nouvelle. Este director la 
Nouveau Recueil, revistă trimestrială de 
literatură şi critică. S-a afirmat ca unul 
din principalii teoreticieni ai poeziei 
contemporane şi, de asemenea, unul 
din promotorii „lirismului critic’’ în 
volumele: Diversité de la poésie 
contempo- raine, Une histoire de l’élégie, 
Les 100 mots de la poésie, Adieu au 
poème, Du lyrisme. 

A scris 23 de volume de poezii şi 
povestiri, dar şi 13 volume de eseuri. E 
bine cunoscu- tă „prietenia” dintre 
Meschonnic (pe care Michel Deguy l-a 
numit „serial killer”) şi Maulpoix. În 
articolul La liste du syco- phante, 
Maulpoix îl califică pe Meschonnic ca 
fiind un sicofant (sicofant, acuzator 
de profesie în antica Atenă). Jean-
Michel Maulpoix a fost distins cu Prix 
Max-Jacob (1988) pentru volumul Ne 
cherchez plus mon cœur şi Prix Roger-
Kovalsky (2017) pentru volumul 
L’hirondelle rouge. 

 
 
 
 
 
 

CAMELIA RADULIAN 
 

 

Nu te-am iubit 

Putoareo! Urlai după mine să strâng rufele de pe 
culme tocmai când jucam şeptică 
şi tocmai era să câştig. 
Te-aş fi legat cu sârmă 
ghimpată du-te dracu, 
mormăiam în gând, 
apoi, cum face toporul spărturi în lemne: 
-bine, bine, hai că vin! 
Se întorsese de nu mai ştiu unde o zi de 
martie cu iz de bălegar şi narcise 
tu aveai limba 
coclită şi părul 
cărunt gâfâiai şi 
pământul 
era o groapă nesăpată. 
Noaptea te mai găsea pe această lume 
respirând, altfel, erai o istorie 
din riduri îți ieşeau păpădii 
fiecare părticică din noi se ducea, aluneca, 
adormeai uneori a crâng 
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şi a atâta blândețe 
vedeam frunzele murindu-ți în 
şorț şi totuşi nu te-am iubit. 
Pastilele, farfurioara 
ciobită, mâna bătrână 
culegând urzici vai, era 
atâta rouă pe tine! 
Tremurai. Abia atunci m-ai învins. 
Mai ştii 
în ziua aia salcâmii au mirosit a 
zdrențe vântul i-a mişcat până la 
trosnet 
ori poate că soarele era prea încins. 
Erau albine pe bucata mea de pâine cu 
miere, toate clipele treceau lipicioase 
şi toți oamenii aceia din curte păreau trişti. 
Spuneau cuvinte întrețesute, 
pânze de păianjen din poduri, 
ascunse şi subțiri. 
Nici nu-nfloriseră crinii 
eu învățasem să îmi fac cruce 
frumos se mira lumea 
era 
primăvară, 
atâta 
primăvară 
şi eu mâncam colivă 
sub florile de gutui. 
Dăduseră foc la buruieni înspre deal 
acolo unde sunt morții, 
unde se tace. 
Popa termina de 
băut ultima cană cu 
vin mă umfla râsul 
când râgâia la icoane 
beat turtă, 
dar tu nu mă mai 
înghionteai taci fă dracu din 
gură 
şi lasă capu’ în jos, năroado! 
Tu erai acum un popor de iepe 
bolnave sub un grajd năruindu-se. 
Tu erai legată cu o broboadă neagră 
şi nu ştiu cine a aruncat ultima pâine frământată de 
tine la câini. 
Cică mucegăise. 
Mai ştii găleata aia din tablă 
tocită strâmbă, lovită, parcă o 
văd, 
erau în ea lalele şi lumânări 
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flori de curte abia îmbobocite 
flori umile, flori mici. 
Am auzit pământul prăvălindu-se din 
bulgări, dar mi-a rămas mâna întinsă 
ca o praştie după vrăbii 
n-am prins niciodată nimic 
doar am schilodit vieți, apoi n-am mai 
dormit câteva nopți. Și iar am plâns 
şi te-am urât că ai ştiut că plâng. 
În praful acelui drum 
cineva te pierduse, Marie, 
cineva te tot striga 
să mă doară pe mine 
cu numele maicilor aspre, 
cu vântul iernilor de pe 
aici, 
cum e pelinul din spatele casei, 
amarul din putinile cu vin oțetit. 
Mai trec şi acum oi 
pribege prin spatele 
zidului 
pasc umbre de miei, doar atât. 
Atât
a 
praf 
şi atâta linişte, Marie!… 
Zgârii pereții cu o coajă de nucă 
sunt încă 7 fântâni cu nisip pe la porți; 
Le sap şi am părul tău 
cărunt pe sub unghii. 

 
Mi-ai scris numele cu carioca 

În noaptea aceea n-ai mai putut săpa, 
se lăsase gerul şi pământul avea o crustă îndărătnică. 
Tatăl unuia dintre noi venea mereu costumat într-o hlamidă roşie, 
intra pe strada îngustă conducând un camion făcut din pachete de Kent 
663*, dacă nu cumva şi el era doar un carton lipit pe un zid, 
o scrisoare trecând prin orfelinatul acela 
în care câinele Frantz linge şi azi picioarele singurătății. 
Tu putrezeai cu o lumânare în 
mână în teritoriile iernii, 
probabil pentru că eu 
începusem pe dinlăuntrul tău 
să mă numesc 
Elena, 
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alăturare de litere aproape 
şterse pe geamul 
autobuzului de navetişti. Septicemie. 
La capăt de linie, în noapte, numele meu rămânea 
totdeauna. Singur. 
Ți s-a spus să te speli în ligheanul de sub 
pat păstrat special pentru gravidele cu 
perfuzii. Luna scuipa sâmburi, aşa credeai, 
dar acolo era 
doar dispreț şi 
argint. Întinde-te, 
vei naşte copite de cerb şi mere strivite, 
gangul pe care te-ai prăbuşit întâia oară a 
dragoste, acum taci, tâmpito*, 
îți aminteşti câteva degete smulse din 
păr şi icnetul. Atât. 
Ce dacă tremuri, ce dacă înjuri, 
ce dacă vomiți cârpe? 
Dungile de pe burtă îți vor da culoarea biscuiților 
englezeşti însoțiți de ceai negru şi trandafiri subțiri de 
Ohara 
eşti binecuvântată, pluteşti deasupra tuturor într-o rochie de 
mireasă poți curma stafia bărbaților pentru care nu ai existat, 
nu i-ai iubit, nu te-au iubit 
saliva lor cleioasă, jegul, izul de usturoi şi papură 
trecând prin acel ADN abstract al împerecherii, 
te poți agăța de carnea patului ca de o dragoste 
furibundă, ți se vor şterge vânătăile de pe trup. 
Hai, 
mă poți naşte, nu-ți voi spune 
nimic, nu te voi lovi. Mamă. 
Mi-ai scris numele cu carioca, ai rupt 
hârtia, apoi ai înghițit-o. 

 
Baladă vrăjită pe un stâlp înflorit 

Leagă, Doamne, vântu-n 
iesle şi mă-ncuie-ntr-o 
copită 
cu cinci maici de crânguri 
murge şi cu jar trosnind sub 
plită; 

Doamne, de-un potop 
frumos, cu doi miei de câmp 
de mure, 
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leagă ochii mei să-ndure 
dorul ei de vin lutos. 

Leagă-mă de mine, 
Doamne, cu tăciune stins 
pe râuri, cum şi ea, pe 
greabăn frâuri mi-a tot pus 
din colţ de ochi 

şi mi-a răsucit prin oase 
verzi spărturi de lemne 
coapte şi-mi tot rupe, şi-mi 
tot coase ploi de ea prin mâl 
de nopţi. 

Leagă-mă ca pe o 
toamnă de un stâlp de 
mânăstire şi-mi citeşte 
din Psaltire cu doi ochi 
subţiri de hoț, 

cu doi ochi subțiri de doamnă; 
să nu plec, să nu mă fure 
cu tot sufletul din mine 
ca pe-o cană cu afine, 
ca pe-un braţ de flori la porţi. 

Leagă, Doamne, dacă poţi... 

 
 
 
 

 

Chipurile ontologice ale lui Thot 
FLORIAN COPCEA 

 

 

Trăsătura retorico-narativă a 

cărții 
35 de interviuri (Editura Ars Docendi, 
Bucureşti, 2021) a lui Gheorghe Păun, 
personalitate academică 
multicunoscută în lumea ştiinței şi 
literelor, are drept fun- dament, 
genezic, revărsarea confensiv-fi- rească 
de reflecții şi meditații esențiale pe 
marginea existenței actului de creație. 
Acestea indică invariabil, pe de o parte, 
insolitul şi profunzimea spiritului, iar 
pe de altă parte, prezența în dialog a 
unui eu primordial, aflat embrional în 
adâncul Ființei, care îi transcende 
trăirile în rost. 

Constatăm că, din start, este 
exclusă orice dedublare a ego-ului, 
itinerariul ur- mat de Gheorghe Păun, 
ontologic, icono- grafic şi existențial, 
simbolizând/validând mitul creator de 
redescoperire şi regăsire a Sinelui. 
Cartea, un adevărat puzzle, con- ținând 
repere amănunțite despre destinul 
unui om ajuns în vârful piramidei, 
deşi 

nu este structurată pe etape 
calendaristice sau bibliografice, vine să 
întemeieze spec- tacular statutul unei 
ființe istorice care se substituie 
timpului în care supraviețuieşte, pentru 
a oferi un răspuns proteic la între- 
barea: cine sunt eu? 

În Cuvânt-înainte acesta mărturi- 
seşte, să recunoaştem, cu exces de mo- 
destie: „…Îmi dau acum seama, 
ascultân- du-mă/citindu-mă, ce 
meserie grea e cea de autor de 
interviuri (de întrebător), ce multe 
lucruri 
am aflat eu 
despre mine 
însumi în 
timp ce  
încercam 
să răspund, 
ce anamneză 
psihologi- 
că-psihiatrică 
poate fi o 
carte 
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cu interviuri, mai ales că întrebările 
sunt formulate de-a lungul anilor, în 
forme complementare uneori, parcă 
dinadins spre a verifica temeinicia-
sinceritatea uno- ra dintre răspunsuri”. 

Indiferent de pre-intenția de a 
recu- pera şi descifra din marginile 
uitării texte 
„genetice” arhivate (totuşi) în paginile 
unor publicații-efemeride, reducția 
actua- lității implică, dintr-o 
perspectivă estetică, o investigare a 
sensului existențial al unui lirosof 
predestinat să se întruchipeze în 
„daimonul” hermeneutic al „Marelui 
Text” (R. Barthes). Din acest punct de 
vedere putem extrage observația că 
dialogurile, propuse generos şi cu o 
oarecare maliție de academicianul 
Gheorghe Păun, dincolo de informații 
cultural-ştiințifice şi sugestii, 
încorporează lucid, explorând 
meticulos, cu efect emoțional, toate 
laturile sem- nificațiilor pe care le 
sugerează/explică despre lumile sale 
fireşti şi misterioase, interioare şi 
exterioare, demonstrează ca atare 
identitatea unui caracter permanent/ 
intens organizat. „Limbajul în limbaj”, 
epidermic dezvoltat în răspunsurile 
for- mulate la întrebările-test, susține 
mişcarea metodic-senzitivă de idei care 
străbate gândirea unui om de ştiință şi 
de litere, producând în aceasta, 
recuzând prejude- cățile şi complexele 
care ar putea apărea pe parcursul 
lecturii, revelații epistemologice 
incontestabile. Ideația literară, 
simptoma- tică, a textelor are menirea 
să ne orienteze/ călăuzească în 
labirintul semantic al dialogismului 
cultivat de autor care, în întregime, 
reclamă existența unei relații intrinseci 
cu lumea, cu ceilalți, bazată, cum ne 
sugera Emil Cioran în revista „Floarea 
de foc” (anul I, nr. 8/27 februarie 1932, 
p. 1), pe interpretarea realului ca 
plasticitate, spre a ne dovedi, evident, 
„o organică incomprehensiune a 
destinului”, ecuația eu – tu 
reprezentând o formă artistică de 

cunoaştere, înțelegere şi comunicare a 
avatarurilor vieții. 

Fără a recurge la improvizații, 
ipo- teze sau speculații în imperiul 
anumitor teme, nici când acestea capătă 
aureola uto- piei, Gheorghe Păun 
resuscitează analitic istoria, 
completând fluxurile/refluxurile a 
posteriori în dorința expresă de a-şi 
sub- stitui, cu o spectaculoasă, detaşată 
propen- siune epică măştile zeului 
Thot. 

Pentru a ne justifica aserțiunea 
este suficient să-l identificăm pe 
savantul Gheorghe Păun cu respectiva 
divinitate, 
„stăpânul cetății Hermopolis”, cel care 
a inventat artele, cum ne istoriseşte 
Platon în Phaidros: „…Acestui zeu îi e 
închinată pasărea sfântă căreia egiptenii 
îi zic Ibis, iar zeul însuşi se numeşte 
Theuth (Thot). Se spune că el mai întâi a 
descoperit numerele şi socotitul, 
geometria şi astronomia, ba şi jocul de 
table şi zarurile, în sfârşit, literele. În 
vremea aceea domnea peste tot Egiptul 
regele Thamus. […] Mergând Theuth 
(Thot) la rege, i-a arătat artele inventate 
de el şi i-a spus că trebuie să le 
răspândească printre toți egiptenii. 
Regele l-a întrebat atunci asupra 
folosului pe care l-ar aduce fiecare 
dintre artele acestea şi, în timp ce zeul 
dădea lămuriri asupra fiecăreia în 
parte, regele avea cuvinte de laudă 
pentru una, pentru alta nu, după cum 
fiecare artă îi părea bună sau, 
dimpotrivă, de niciun folos. […] Au 
ajuns, iată, la litere, şi Theuth (Thot) a 
spus: «Priveşte, rege, ştiința aceas- ta îi 
va face pe egipteni mai înțelepți şi mai 
cu ținere de minte; găsit a fost leacul 
uitării şi, deopotrivă, al neştiinței». La 
care regele a răspuns: «Preapricepute 
meşter Theuth (Thot), unul e chemat să 
nască arte, altul să judece cât anume 
dintr-însele e păgubitor sau de folos 
pentru cei ce se vor sluji de ele. Tu, 
acum, ca părinte al literelor, şi de 
dragul lor, le-ai pus în seamă tocmai 
con- trariul a ceea ce pot face ele. Căci 
scrisul 
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va aduce cu sine uitarea în sufletele 
celor care-l vor deprinde, lenevindu-le 
ținerea de minte; punându-şi credința 
în scris, oa- menii îşi vor aminti din 
afară, cu ajutorul unor icoane străine, şi 
nu dinlăuntru, prin caznă proprie»”. 
Este clar că raportându-ne (nu 
întâmplător) la modelul Toth am dorit 
să scoatem în relief, desigur, în 
interiorul con-textului, sistemul 
filozofic-literar, enciclopedic, al lui 
Gheorghe Păun care postulează teza 
prezenței în text/mesaj a „factorilor 
pragmatici” (Umberto Eco, Lector in 
fabula, 1991). 

Se înțelege, arhitectura cărții 35 
de interviuri este bine definită. În 
imaginarul oglinzilor paralele între 
care l-am inter- pus pe Thot, „spre 
desfătarea scriiturii” (R. Barthes) şi 
valorizarea ei, pare să se proiecteze, 
intertextualist, biografemele lui 
Gheorghe Păun în interiorul cărora au 
loc certe spectacole sincretice, 
biografiste. Vom recunoaşte în 
discuțiile inițiate/pro- vocate, axate pe 
„ființa multi-dimensiona- lă” care este 
omul, axiome bazate pe „teoria 
limbajelor formale, pe posibilul 
calculator al viitorului” care va putea 
funcționa, an- ticipăm, cu ADN sau pe 
Science Fiction sau pe modelul 
matematic inventat – P systems sau pe 
GO ş.a.m.d. 

Fără îndoială, autorul cărții 35 de 
interviuri îşi rescrie, pur şi simplu, 
avata- rurile vieții, ale profesiunii, dând 
în acest mod sens fantasmelor în care 
se află (în) corporată, în termenii lui R. 
Barthes, „con- ştiința realității”. În 
destăinuirile scriitoru- lui serios 
subjugat de vocația sincerității din 
care, normal, nu lipseşte ştiința inter- 
pretărilor marilor şi enigmaticelor 
dileme ale timpului trecut şi regăsit, se 
distinge, cu eleganță, şi interesul 
pentru literatură. Considerațiile sunt 
alimentate de o stare de spirit 
pătrunzător accentuată de un lim- baj 
doct, elevat, fără elemente ficționale, 
care reprezintă, în temeiul celor arătate 
de 

teoreticianul Eugeniu Coşeriu în studiul 
Omul şi limbajul său, Studii de 
filozofie a limbajului, teorie a limbii şi 
lingvistică generală (Iaşi, 2009), o 
formă de cultură (alături de artă, religie 
şi mitologie, ştiinţă şi filozofie), cu alte 
cuvinte, baza culturii înseşi, întrucât 
conţine în germene toate celelalte 
forme. 

Deşi niciunde nu se face aluzie 
la memorialistică, cartea de interviuri a 
lui Gheorghe Păun, un adevărat manual 
de inițiere în arta disertației dialectice, 
constituie, în planul teoriei mitologic-
ar- hetipale a antropologiei, un bun 
prilej de rememorare a tot ce poate un 
om asimila într-o viață. „Vocea”, deşi 
fragmentară, ce o detectăm cu uşurință 
în retorica texte- lor-răspunsuri, 
defineşte gândirea, sensul, valoarea şi 
înțelesul mitului literar al unei 
demiurgice ființe a cetății, înzestrată cu 
propria sa viziune despre lume, despre 
raporturile sale cu aceasta şi cu ceilalți. 
Nu vom greşi socotind literatură pură 
majoritatea pasajelor aflate în 
componența socraticelor destăinuiri-
narațiune ale lui Gheorghe Păun care, 
susținem, ne deschid calea spre 
cunoaşterea sinelui său, spre 
experiențele dobândite datorită 
variilor fenomene cultural-ştiințifice 
universale de al căror impact suntem 
sau nu conştienți. Constructul 
biografic-spațial-temporal, şi nu 
numai, ce ni-l propune Gheorghe Păun 
(grație inteligenților săi amfitrioni!), 
gravitează pe orbita unui eu faustic, pa- 
radigmatic, organizat, prin întruchipă- 
rile-ipostază ce ni le deconspiră 
reuşind să devină personaj literar 
(alter ego) în a cărui structură aflăm 
filiații subtile cu ope- rele (în)temeiate 
de Jules Verne, George Orwell, Solomon 
Marcus, Tom Head, Dan Barbilian, 
Grzegorz Rozenberg, Arto Salomaa, 
Albert Einstein etc. 

Volumul 35 de interviuri, cum 
bine  observăm,  accentuează  
aspecte 
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semnificative, idei, direcții şi stări de 
lec- tură fundamentale, toate generate 
de un spirit reprezentativ al culturii şi 
ştiinței româneşti: academicianul 
Gheorghe Păun. În răspunsurile la 
întrebările puse, prin acestea discursul 
căpătând o fluiditate esențială, se 
constată o concepție extinsă a ideilor 
despre realitatea şi lumea în care trăim. 
Nu mai puțin adevărat este faptul că 
autorul celor 35 de interviuri reuşeşte 
să confere textului epicitate şi, de ce 
nu?, să impună necesitatea confruntării 
eului auc- torial cu alte determinări 
spațio-temporale ale creației. 

Cartea academicianului-scriitor 
Gheorghe Păun, truditor pe solul 
ştiinței şi culturii, demonstrează 
metodic, fără echivoc, din perspectiva 
perceperii ime- diate a realității, 
idealurile şi splendoriile creației şi ale 
limbajului. În contextul larg al ştiinței şi 
culturii pe care le slujeşte cu fidelitate 
vom reda, pentru a-i ilustra/justi- fica 
„subiectele… de interes”, un fragment 
sugestiv/revelatoriu dintr-o confesiune 
a interlocutorului: „Cu puține 
«infidelități» (semiotică, cercetări 
operaționale, decizii multicriteriale şi 
de grup), tot timpul m-am ocupat de 
limbaje formale. Am avut dubla şansă 
să fiu aproape tot timpul cercetător 
(deci liber) şi să lucrez cu nume impor- 
tante ale domeniului (Marcus, Salomaa, 
Rozenberg, Ehrenfeucht, Dassow) şi 
pot pentru ca să zic că am avut «succes 
la ex- port» cu tot ceea ce m-a interesat, 
cu tot ceea ce am lucrat: Gramatici cu 
restricții în derivare (carte la Springer, 
capitol în Handbook), Sisteme de 
gramatici (carte la Gordon and Breach, 
capitol în Handbook), Gramatici 
contextuale Marcus (carte la Kluwer, 
capitol în Handbook), DNA computing 
(carte la Springer, capitol în 
Handbook); în toate cazurile, mulți 
cercetători străini continuându-mă, in- 
clusiv doctoranzi alegându-şi 
subiectele 

de teze din lucrările mele. […] Îmi pun 
mari speranțe în ultima carte 
menționată mai devreme: DNA 
Computing. New Computing 
Paradigms, scrisă în colabora- re cu G. 
Rozenberg şi A. Salomaa pentru 
Springer-Verlag, Heidelberg. Am 
început o «campanie» recentă privind 
posibilitatea de a descrie o întreagă 
familie de limbaje (înrudite sintactic) 
cu ajutorul unei sin- gure gramatici. 
Limbajele formale nu au dezvoltat încă 
un asemenea instrument, deşi el este 
necesar lingviştilor (în studiul 
dialectelor, de exemplu), geneticienilor 
(în studiul «populațiilor»), poate şi 
celor care lucrează în inteligența 
artificială. Interesul meu este pentru 
teorie, iar X-familiile – că aşa le-am zis – 
ridică multe şi interesante probleme 
teoretice...”. 

Este remarcabil faptul că 
Gheorghe Păun trece, în discursul său, 
dincolo de personajul întruchipat, 
proprietar al „pie- trei filozofale”, 
aproape tot ce a acumulat de-a lungul 
experiențelor ştiințifice şi literare. Între 
multe altele, reflecțiile sale cuprind, în 
esență, idealurile unui om care a 
izbândit să treacă prin „bifurcările” 
fatalității, mereu purtând cu sine 
„obsesi- ile ceasului”, şi să-şi urmeze 
timpul atras/ zbuciumat de „poezia 
lumii finite”. Cu alte cuvinte „omul vine 
pe lume cu o multitu- dine de 
posibilități, dintre care în cursul unei 
vieți actualizează doar câteva”: „În 
poezie nu-mi caut un refugiu, în orice 
caz, nu un refugiu de matematici sau de 
lume. Pretinsa complementaritate 
dintre poezie şi matematică nu este, 
spuneam şi mai de- vreme, deloc reală, 
cele două universuri se întrepătrund 
semnificativ. Ambele au de a face cu 
«adevărul». Matematica îl caută în 
semne şi, mai important, îl 
demonstrează. De altfel, se spune că 
matematica este mai mult interesată de 
corectitudine decât de adevăr – dar să 
echivalăm cele două con- cepte, măcar 
pentru discuția de față: din 
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axiome pe care le presupunem 
«adevăra- te», fără să ne întrebăm mai 
mult asupra acestui aspect, se inferează 
consecințele, le numim leme, teoreme, 
corolare etc. adevărate, pentru că sunt 
garantat corecte, ne asigură până şi 
Aristotel de acest lucru. Poezia caută 
adevărul prin iluminare – la fel ca 
religia. Filozofia mi se pare la mijloc, 
pentru că îi este suficientă 
«demonstrația» într-o limbă naturală, 
chiar dacă într-un fragment specializat, 
«limba filosofică», posibilă victimă a 
ambiguității, a impreci- ziilor limbilor 
naturale”. 

În altă ordine, Gheorghe Păun 
aminteşte ipoteza că Universul va fi 
când- va redus „la un punct, la Cuvânt, 
simetric Big-Bang-ului”. Teoria 
exprimată poartă, desigur, marca 
organicistă, epică, a unei viziuni aparte 
despre actul de creație în general, bazat 
pe rațiune şi pe raționament. Poate că 
datorită acestor manifestări ale 
spiritului se explică şi meditațiile sale, 
să recunoaştem netipice, asupra 
„evoluției universale”, asupra utopiilor, 
nu cele pro- prii fizicii sau matematicii, 
ci tehnodigita- lizării: „…Poate vine 
Apocalipsa, nu cea cu cavaleri 
cinematografico-înfricoşători, ci cea cu 
deschiderea cerurilor, când vom 
înțelege altfel lumea, vom muta 
«departe- le» mai încolo. Nu-i aşa că v-
ar plăcea, de pildă, să vedeți-simțiți 
patru dimensiuni, nu numai pe cele trei 
de acum? Poate şi cu asta va veni 
Apocalipsa…”. 

Sensul („greu de prins în 
cuvinte”) pe care savantul-scriitor îl 
atribuie, aristo- telic (în 
neconvenționalele sale convorbiri), 
istoriei – aflată „într-un moment de 
infle- xiune” – este clarificator pentru 
consoli- darea unității construcției 
monografice de față – 35 de interviuri – 
care se recomandă şi drept un „test” de 
pătrundere prin lim- baj/mesaj în 
intimitatea sa existențială. Prezentul 
confesiunii, atestat, cum am mai spus, 
de cugetări şi judecăți riguroase (care 

vor rămâne o sursă documentară credi- 
bilă pentru biografi), reclamă o 
simbioză impresionantă între 
individualitate şi universalitate, 
posibilele analogii creând, fiecare în 
parte, o altfel de lume, arheti- pală, 
exprimată prin miteme predilecte: 
acasă, poezia, ştiința, gramatica 
cuantică, timpul liniar, limbajul, P 
sistem, GO-ul, bio-calculator, jocul, 
genetica, credința, speranța, SF-ul, 
viața, Dumnezeu etc. În lumina celor 
afirmate putem estima că în 
„morfologia” scriiturii lui Gheorghe 
Păun (să sugerăm, încă o dată, că 
răspunsurile la interviuri sunt autentice 
pagini de literatu- ră!), detectăm atât o 
multitudine de surse moderatoare, de 
tip livresc, aspect care ne determină 
să relevăm potențialul său creator, cât 
şi „ipostaza literară” în care îl 
recomandă textele-mărturisire. 
Aserțiunea lui R. Barthes: „A scrie 
înseamnă a trăi” se axează la Gheorghe 
Păun pe amprenta mitologică a unui 
ethos care presupune, înainte de orice, 
logic, deficționarea/sa- cralizarea 
realității. Discursul său nu este 
decorativ. El conține n forme de 
tipologii culturale, amplificate de 
retorică, înțesate neîndoielnic cu 
verosimil, permanent pur- tătoare de 
semnificație. În fapt, gândirea autorului 
condiționează alteritatea unei lumi 
macondiane în care factualitatea, eli- 
berată de orice complex/paradox, 
exprimă dialogic condiția 
intelectualului-seismo- graf al cărui 
traiect „...Nu este totdeauna, ca să spun 
aşa, senin, există multe momen- te de 
impas, cumpănă, îndoială. Lucrurile ies 
sau nu ies, există fundături, intuiții care 
nu se confirmă. Diferența o face 
plăcerea de a lucra, abordarea ludică, 
un mare no- roc pentru cei ca mine, 
născuți în «zodia jocului». Nu ştiu cum 
se vede din afară, dar cred că 
optimismul meu este mai de- grabă 
lipsă de complexe («totul se poate, e 
doar problemă de efort» – luând 
termenul efort la modul general) şi un 
plus de umor 
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(«ce nu se poate face cu un pic de 
umor e fie religie, fie nu merită»). Iar 
încrederea în sine creşte şi odată cu 
experiența, cu acumularea de rezultate, 
cu vârsta. În spatele cărților, 
continuărilor, discipolilor te poți 
adăposti confortabil – nu ştiu de la ce 
vârstă «este voie» să spui că nu ai trăit 
degeaba (care sunt, totuşi, criteriile? 
Cel cu copil-casă-pom-carte mi-ar fi 
tare la îndemână…)”. 

Într-o astfel de conjunctură 
creato- rul de lumi imaginare (şi nu 
numai!) îşi asumă muncile Demiurgului 
şi se pune în serviciul, pe de o parte, al 
propriului său eu, iar pe de altă parte, în 
al celorlalți (pre- supuşi/existenți în 
viitor), pentru a le oferi modele 
catalitice de formare şi devenire 
intelectuală. 

Naratorul, în tot acest travaliu al 
său de a-şi justifica, în cartea-document 
35 de interviuri, magia cu care 
seamănă statui printre cuvinte, nu ezită 
să-şi sin- cronizeze intelectul, printr-un 
exercițiu de empatie, la marile 
fenomene în dezbatere 

postmodernistă care guvernează, orice 
alt- ceva am crede, peste ființa umană 
şi peste univers (ordinea poate fi şi 
inversată!). Dincolo de relevanța 
comprehensiunii acestora se 
conturează, în logica incongru- entă a 
figurării simbolurilor şi miturilor 
cotidiene, ideea fundamentală a 
existenței unei etici a memoriei, a 
virtuților şi a rezonanțelor actului de 
creație, indiferent sub ce formă, 
entitate şi domeniu, este el generat. De 
aceea, apreciem, răspunsu- rile – 
condensate, vii, dinamice, pline de 
învățătură –, adevărate jaloane 
biobibli- ografice, urmează o traiectorie 
evolutivă, augmentând astfel nuanța 
narativă a cărții – 35 de interviuri – 
plăsmuită, de ce nu?, la curtea 
argeşeană a înțeleptului Thot vs. 
Gheorghe Păun. 

Florian Copcea * Profesor, doctor 
în filologie, critic literar. 
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Actualitatea lui… Escu 
(piesa „...Escu” în interpretarea actorilor teatrului Ariel) 

OVIDIU CRISTIAN DINICĂ 
 
 

În teritoriul infailibil al comediei, 
Tudor Muşatescu este prințul 
neîncoronat, demn urmaş al lui 
Caragiale. Portretizând situații şi 
personaje, non conflictual, cu bunul 
simț artistic la purtător, vede socie- 
tatea umană prin prisma registrului 
satiric. Autorul nu caută să promoveze 
gâlceava politică, ci doar foloseşte 
elemente ale contextului pentru a 
caracteriza tipologii umane. 

Piesele sale de referință sunt 
„Titanic vals”, scrisă în 1932, urmată 
firesc, în 1933, de „...Escu”, ambele 
completând tabloul parvenirii în 
familia Necşulescu. Dacă în prima piesă 
zeița Fortuna aduce norocul în această 
familie, facilitând evoluția sa socială, în 
cea de-a doua, Decebal, mezinul 
familiei, se luptă pentru o carieră 
politică. Mijloacele nu sunt din cele 
ortodoxe, chiar dacă el beneficiază de 
mentoratul Ninei Damian, soția lui 
Bebe Damian, o damă versată 
introdusă în cercurile politice. În 
interpretarea extraordinară a 
Mădălinei Floroaica, acest personaj 
feminin cheie pă- trunde lejer în sfera 
politicii prin mijloace doar intuite de 
public. 

Traseismul politic îi scoate în cale 
lui Decebal un partid mic, Partidul 
Socialist, autorul fiind probabil inspirat 
de apariția Partidului Comunist, lansat 
cu pretenții mari în vâltoarea vremii, în 
1921. Decebal, interpretat cu măiestrie 
de Alin Păiuş, este un personaj pitoresc, 
autentic în expri- mare, dând greutate 
piesei şi aducând-o în actualitate. 
Provenind dintr-o familie 

împestrițată, prezentată de dramaturg 

în 
„Titanic vals”, el nu are origini boiereşti 
care să-i dea dreptul la ascensiune 
socială. El este un om din mulțime, 
„unul din mulți... eşti”, a căror existență 
se petrece în tăcere, fiind 
nerecunoscuți şi, în opinia societății 
obediente, neînsemnați. Astfel, Decebal 
este nevoit să-şi croiască singur 
drumul. Prin comparație, socrul său, un 
boier neaoş, Iorgu Langada, interpretat 
cu mare succes de Dan Constantin, 
renumit actor al teatrului Ariel, este 
adeptul vechilor şi uneori sănătoaselor 
mentalități. „Cel mai faimos stâlp de 
cafenea”, el este exponent al 
conservatorismului, însă influențat de 
momentul prezent, căutând să se 
bucure de contexte. 

Fratele lui Decebal, Traian 
Necşulescu, este contrastul care aduce 
culoarea. Dependent de pariurile 
hipice, devine escrocul familiei. Ruinat 
şi invidios pe succesul mezinului, 
provoacă încurcă- tura majoră care, 
bine controlată de Nina Damian, 
deschide lui Decebal drumul nesperat 
către cabinetul guvernamental. 
Personajul Traian Necşulescu este pus 
în scenă de actorul Alin Holcă, un 
senior al artei dramatice. Decebal, 
specialist al cacialmalelor politice, trece 
repede de la liberali la socialişti, apoi la 
țărănişti, în funcție de propriul interes. 
Lansat în cursa frenetică a parvenirii se 
căleşte în jocul politic. Lasă cămaşa 
însângerată a politicii socialiste, 
abandonând acest partid, pen- tru a 
face parte din guvernul ce cade ca 
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urmare a disensiunilor interne, exact 
când, prin şantaj, Decebal este numit 
ministru. 

Momentul fulminant se concen- 
trează în monologul ce precede finalul, 
când simți plenar actualitatea textului 
scris magistral de Tudor Muşatescu şi 
împlinit curajos de Alin Păiuş. Piesa se 
desfăşoară pe multiple planuri, nefiind 
omisă nici viața sentimentală. Ițele, 
destul de încur- cate, scot în evidență 
caractere duplicitare. Supraviețuieşte 
intrigii Amelie, care, cu maturitate şi 
decență, supraveghează din umbră 
viața amoroasă a soțului său, Decebal. 
Aceasta câştigă în convingerile ei 
familiale, deşi expediase soțului 
scrisori de amor ca fiind din partea 
unei adora- toare pătimaşă. Amelie, 
curtată de Bebe Damian, nu cade în 
plasa acestuia, viața de familie a tuturor 
fiind salvată. 

Pe un plan secund, dar nu lipsit 
de importanță, se construieşte 
personajul Miza, soție de general, 
mamă autoritară, soră cu Decebal şi 
Traian. În familia acesteia îl regăsim 
pe fiul lor, subiectul de discordie din 
„Titanic vals”. Generalul Stamatescu 
este interpretat corect şi disciplinat, 
cum îi stă bine unui ofițer de cavalerie. 
Miza se comportă asemenea 
Chiriachiței şi îl supune pe General pro- 
priilor servituții egoiste. Dând dovadă 
de sinceritate şi eleganță, actrița 
Mihaela Mihai joacă personajul Amelie, 
interpre- tând rolul în registrul 
modestiei. Camelia Constantin şi 
Gabriel Popescu sunt actori de bază ai 
teatrului Ariel, pe care acesta s-a clădit, 
iar personajele lor, Miza şi Generalul 
Stamatescu, aduc savoare şi 
completează perfect tabloul artistic al 
piesei. 

Bebe Damian, interpretat de 
Ionuț Mocanu, este un rol ce urmăreşte 
fără grabă împlinirea demersurilor 
vieții, acceptând compromisul, talentul 
actorului punând accent pe iluzie. Ionuț 
Mocanu se remarcă în această ipostază 
prin sobrietate. Platon 

Stamatescu, fiul familiei Generalului, 
este un răsfățat căruia i se trece în 
umbră perso- nalitatea. El se descurcă 
prin propriul fler ce nu-l trădează. Gogu 
Preda interpretează acest rol şi se 
achită de ingrata sarcină, păs- trând 
echilibrul firesc-uman în familia sa. 
Comisarul este jucat de Georgiana 
Marin care, în puținele intervenții, 
reuşeşte cu succes să sublinieze 
slugărnicia. 

Piesa aduce în final singura 
posibilă soluție, aceea ca Decebal să-şi 
reia cariera, dar cu propriul partid în 
care se regăsesc toate celelalte precum 
le place cârcotaşilor de lux. Partidul 
Național Liberal Țărănesc reprezintă 
iluzia alianțelor politice dincolo de 
doctrine şi inutile social. Este exclus 
Partidul Socialiştilor, fiind asemenea 
copi- lului născut cu forcepsul. 
Regizorul Vlad Popescu aduce pe scenă 
cu acest spectacol contemporaneitatea 
fenomenului politic şi pune în discuție 
probleme vitale, abor- date într-un 
ansamblu viabil şi savuros. Felicitări 
întregului colectiv de actori şi 
personalului tehnic! 
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RHEA CRISTINA 
 
 

Din volumul de poezie “Unde dra- 
gostea şi moartea nu există/ Where 
Love and Death Do Not Exist/ Ou 
l’amour et 

Doi 

la mort n’existent pas”, Editura 
Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 
2006. 

 

Acesta-i sentimentul curat, fără culoare. 
Aceasta-i crucea mea, înfiptă în trupul 
tânăr, necunoscut 
O parte vrea să moară, o parte să 
trăiască. Ca nişte lupi înfometaţi de 
flăcări. 
Suntem doi într-unul, aproape nemişcaţi. 
Dacă respirăm prea adânc, auzim durerile 
celuilalt. Cărei Cruci să mă supun? 
Doi morţi în lacrimi vor 
vorbi în curând. 
Doi înveseliţi de propria lor 
inimă vând Lumina nopţii 
rănii mele neştiute. 

Niciodată 

Zilnic îți pot spune, iubite, 
tulburătoare e toamna. 
Niciodată de ce 
tu tresari în bătaia 
Clipei. 

Unde dragostea și moartea nu există 

Unde dragostea şi moartea nu 
există mă aflu eu. 
Cu inima supusă, 
aşteptându-l pe 
Dumnezeu. 
Iubind nedurerosul înţeles al prăpastiei. 
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Căutând a nu fi 
de o parte şi de cealaltă în acelaşi timp. 
Flăcările vorbesc Crucii din 
mine în lipsa mea. 
Mă cheamă la ospăţ, la propriul meu ospăţ. 
Când va înceta Sentimentul în care m-am 
născut, va începe 
o durere 
care nu va 
putea fi 
exprimată. 

Nașterea 

(h)rana 
celulei îmi 
vorbeşte în zilele 
şi nopţile care vin 
după tine. 
Aproape unul 
de celălalt, 
simţurile sângelui se dezvoltă 
foşnind sălbatic. 
Învăţăm naşterea. 

Jumătate 

Jumătate de moarte, jumătate de dragoste. 
Neiubitul Sângele tău învaţă ruga de mine. 
Nu mi-ai spus niciodată 
că nu-ţi plac rădăcinile 
învelite în zăpadă în 
serile când priveşti 
peste umărul meu 
reproşându-
ţi că mi-e 
frig. 

 

„Cu o mişcare dramatică, în 
stare să o singularizeze nu numai în 
raport cu ceilalți, ci şi în raport cu 
propria sa evoluție, Rhea Cristina îşi 
pune poezia sub semnul Crucii ca simbol 
al suferinței, nu al mântu- irii. Poezia un 
mai este astfel un mod de a supraviețui, 
ci unul de a muri fără încetare, 

vers cu vers, până când nu mai poți 
înceta să mori, iar nemurirea nu mai 
este decât o moarte care nu se mai 
termină. 

Unde dragostea şi moartea un 
exis- tă este o carte intensă, de 
maturitate.“ 

ANA BLANDIANA 
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„Rhea Cristina este o poetă care 
îşi urmează drumul ei – cu fidelitate, 
consec- venţă faţă de propriile-i voci 
interioare –, dincolo de mode şi 
scandaluri mediatice. Prima sa carte, 
“Ochiul străinului“, care a obţinut 
Premiul Uniunii Scriitorilor (filiala 
Constanţa) în 1996, ne punea în faţa 
unei poezii care îşi găsise structura: o 
poezie ca metaforă globală, care nu se 
lăsa fascinată de pe cât de 
spectaculoasele, pe atât de exterioarele 
„figuri de stil“ la care – fie că le adoptă 
cu semn pozitiv sau negativ, ca “mărci“ 
poetice sau antipoetice – aproape 
fiecare tânăr poet aspiră. 

Cu volumul Unde dragostea şi 
moartea un există, Rhea Cristina face 
încă un pas foarte important pentru 
destinul ei de poetă. Logica este cea a 
primei structu- rări, cea din volumul 
anterior – poemul ca metaforă globală –
, dar dusă mai departe, devenită mai 
evidentă, epurată de elemen- te 
heterogene. În ciuda titlului cărţii – prin 
care se obţine un efect oximoronic de 
mare intensitate –, suntem în faţa unor 
splendide poeme despre dragoste şi 
moarte, poeme metafizice care îşi trag 
spunerea din lumea cea mai concretă, 
cea mai fizică, ca orice mare şi 
adevărată poezie.” 

IRINA MAVRODIN 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLAE NISTOR 
 

IDENTITĂȚI SUPRAPUSE 

unde am trăit eu 
lacrimile nu stau în buzunare 
suferința desființa 
anotimpurile conducătorul se 
răzbuna vopsindu-ne în roşu 
în fiecare zi de sărbătoare 
mic şi mare eram croitorii 
unui singur model de 
costum ne pregăteam 
să ne amestecăm identitățile 
într-o epocă cu o singură puşcărie 
atunci ploile erau acide 
să ardă livezile şi grădinile din 
noi permanent eram duşi pe 
stadioane să cântăm pentru 
conducător niciodată nu am 
cărat o pancartă cu fotografia 
conducătorului 

 

mama mă îmbrăca 
în costum popular-busola care mă 
ajuta să nu mă rătăcesc niciodată 
cămaşa de 
rezistență cusută de 
mama-mare cu 
borangic şi lacrimi 
de unde vin eu 
oamenii caută crucile 
uitate şi bisericile 
răsturnate 
cei de azi numesc acele vremuri 
antropologia unei generații 
pierdute 

MĂIASTRA 

aici nu sunt dimineți şi nici apusuri 
doar multă lumină albă 
şi liniştea păsărilor 
adormite atunci am 
început 
să desenez cerul 
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apoi am pus ceasul 
solar să anunțe 
diminețile uite aşa 
iubito 
alung plictiseala de 
aici până când prima 
pasăre începe să 
zboare 

SUNTEM UN ÎNTREG?! 

Vremea şotroanelor 
unde cangurul nu mai 
saltă timpul din 
picioare… Dormi pe 
partea stângă 
să te salvezi de demonii 
care ne caută pe amândoi, 
fiecare are drumul lui… 
Suntem doi luați câte doi 
acolo unde atingerea 
este o retină 
obosită. Povestea 
unui întreg, oare, 
există? 
Păi, rețetele 
medicale, rețeta 
supraviețuirii în 
doi… 
Nu mai eşti cangur 
să sari peste poarta 
destinului, iluziile pleacă 
separat 
să fie rătăcite 
sau drumurile se întretaie 
până să strige paznicul, 
„avem un şotron, oare”?! 

SINGURĂTATEA 
ÎMBĂTRÂNITĂ 

am fost şi eu cineva 
pe vremea când 
dansul nu tăcea 
am avut mâinile 
suave de pianist care 
nu plânge 
acum am adormit 
lângă fereastră 
şi aştept timpul 
care nu mai 
vine eu sunt 
aici 
dar nimeni nu mă 
ştie sunt doar o 
cifră mare într-o 
frizerie unde 
mai tai cu foarfeca fărâma 
de singurătate încă vie 
am fost şi eu cineva 
priveşte această 
fotografie 

CARIATIDĂ 

nu este vina ta că eşti 
frumoasă a avut lutul sfânt 
şi ochi numai pentru 
tine a venit ziua când 
trebuia să-ți modeleze 
sânii 
de cariatidă 
te-a apărat de 
timp ştia că tu 
eşti viața şi 
poarta lumii 
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PARAPETISME 
DRAGOŞ-GHEORGHE CĂLINESCU 

 

Nimic important 

Dragostea este un glonte cu buzele crăpate, 
Răbdarea mea are un sfârşit, 
Iar fiecare pas pe Lună acoperă aripile fluturilor nopții. 

Libertate 

Trandafirii au lacrimi de copil, 
Când se topesc mai repede decât pământul 
Din cuvintele închisorii. 

Pustii 

Atât de uşor mă înec în salivă, când 
Singura piatră aruncată în sufletul respirațiilor 
nocturne Se topeşte pe corzile imaginare ale străzii 
pustii. 

Tăcere 

Eşti prima frunză a reginei din 
Paradis, Un vis 
Cu şoapte topite în Soare, biet abis... 

Sărut 

Strâng luna cu dinții ca şi cum ar fi o 
dulceață Topită în focul uitării degetelor 
tale, 
Ating rătăcirea în gândurile unui dans. 

Cititor 

Tu mă iubeşti mai bine decât o noapte, 
Cobori palmele fierbinți în cel mai întunecat 
portativ Fără umbre de regret pe trotuare. 
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Abis... 

Canoe scufundată în saliva nopții – 
Alunecă brațul 
Și o ating ca pe-o femeie-înger. 

Poți să fluieri fluturi 

Șiraguri de gloanțe îmi străpung coloana 
Precum o infinită pierdere de timp, 
Când ating hârtia pianului cu ochii orbi ai sufletului. 

Toamnă 

Gânduri între două palme – 
Tavanul prinde viață, 
Copilul doarme pe podea ca o frunză bolnavă. 

Plajă 

Îmi doresc să nu mai văd 
noaptea, O tuse de mitralieră 
Acoperă demența unor pietre. 

Căprior 

Atingeri curbate de sprâncene 
sălbatice Simt răsuflarea vânătorului 
- 
În tăcere, moartea mă sărută pe ureche cu o şoaptă. 

Dinozaur 

Mă îngrop într-o palmă de 
furtună Și mă las sedus de 
Busola stricată a zilei de mâine. 

Încurajarea tăcerii 

Pasărea rescrie urma pe nisipul adormit, 
Iar familia de proboscide îşi urmează strămoşul 
Pierdut printre coperţile timpului. 
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Furie 

Îmi este atât de 
uşor Să te privesc 
Ca pe un nod al ființei mele. 

Vârf 

Degetele coboară 
Și ard cenuşa din mine, 

Dar tot a mai rămas un strop de lacrimă însetată. 

Suflet 

Fiecare urmă de zăpadă 
Se agață de pleoapele spinilor, 
Sângerează nemurire. 

 
Nocturn rătăcit 

Mă strângi de mână precum un vis 
Pe şaua cailor verzi, 
Amanții se părăsesc dimineața. 

Bis... 

Am zgâriat timpanul cerului cu zmeul meu mic. 
Printre muzica unui joc de Go, 
Mă relaxez în fumul de țigară. 

 
D-zeu 

S-a trezit cu mâna stângă pe trăgaci - 
Cobor în lumea mea, 
Mi-e frică… 
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        Spre Siberia 
GAVRIL IOSIF SINAI 

 

 

Drumul 

Cum spuneam, am fost luați din 
casă la mijlocul nopții, eu, tata şi mama, 
unchi, mătuşi, veri, verişoare şi 
prieteni, culacii satului nost; câțiva zeci 
ne-au adu- nat! Ai mei nu au putut 
strânge mare lucru din casă! Ne-au spus 
să luăm doar atât cât putem duce 
fiecare în spate. Mama a în- grămădit 
repede câteva haine într-o valiză, tata 
într-o pătură a pus ceva lenjerie, iar 
mie mi-a dat mama un cearceaf cu 
câteva mărunțişuri; la repezeală ea mi-
a pus o carte şi un caiet aflate pe 
noptieră, ochii vigilenți ai unui soldat 
au observat şi s-a repezit la cearceaful 
meu scoțând cu mâna lui cartea şi 
caietul pe care le-a aruncat pe podea, 
bolborosind nervos „niet”, „niet”! Cu 
bagajele în spate, zoriți de comuniştii 
din sovietul satului şi, mai mult, împinşi 
de soldații sovietici, am ieşit pe poarta 
curții, moment în care mama a început 
să plân- gă, iar eu după ea! Curtea 
primăriei era plină de oameni cu bagaje 
asemenea nouă, aşezate la picioare, cu 
priviri nedumerite, speriate, 
întrebătoare, spre uşa primăriei de 
unde se auzeau voci agitate, uneori şi 
răcnete nedesluşite. În jurul nostru, 
soldați aşezați în cerc, care ne priveau 
indiferenți, a căror fețe trădau 
oboseala. Dis de dimi- neață am pornit 
spre Bălți, în camioane, cu țeava puştii 
îndreptată spre noi. 

În gară am fost îmbarcați în 
vagoane de transport animale, câte 80 – 
100 de inşi într-un vagon, înghesuiți 
ca sarmalele: 

bătrâni, copii, bărbați şi femei. Vagonul 
în care am fost forțați să urcăm era deja 
ocupat, iar cei care erau acolo vociferau 
nemulțumiți că nu mai este loc. Un 
militar sovietic a strigat mânios: „dacă 
nu tăceți, vă împuşc duşmani ai 
poporului”! Am stat aproape o zi 
întreagă în vagon cu uşa întredeschisă 
şi frica în sân, undeva la o depărtare 
cam de 500 metri față de gară, după 
cum apreciau cei mai în vârstă, cu 
soldații de o parte şi de alta în jurul 
gar- niturii de tren. Tata ne încuraja că 
n-o să fim împuşcați, că dacă ar fi vrut să 
facă asta nu ne aduceau aici! Mereu 
soseau grupuri de oameni, zoriți cu 
urletele soldaților, îm- barcați în 
celelalte vagoane. După câteva ore, unii 
au început să se plângă de nevoile 
fiziologice care îi presau şi de 
indiferența soldaților care erau 
implorați să fie îngă- duitori cu cei care 
au asemenea nevoi. Un tânăr foarte 
vocal are o idee năstruşnică şi 
întreabă bărbații din vagon dacă vor 
să-i arate curelele de la pantaloni; 
mirați, bărbații satisfac curiozitatea 
tânărului şi îşi scot pe rând curelele, cu 
o mână ținându-şi pantalonii, cu 
cealaltă ridicând cureaua la nivelul 
capului, pentru că înghesuiala era 
mare; astfel, tânărul întorcând fața când 
în dreapta, când în stânga, privirea i se 
opri asupra unei curele late cu o 
cataramă mare, 
„asta-i!”, şi luă cureaua cu repeziciune 
din mâna omului scund şi cu mustață a 
cărui privire reflectă uimire şi 
mulțumire, pro- babil pentru alegerea 
curelei sale! Tânărul îşi făcu loc până la 
un capăt al vagonului şi 
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aplecându-se, timp în care cei aflați în 
jur se înghesuie formând un cerc în 
mijlocul căruia tânărul, bolborosind, 
taie cu un colț al cataramei din 
scândura podelei, despi- când cu grijă 
aşchie după aşchie. Atunci au înțeles 
ceilalți ce vrea să facă şi pe rând i-au dat 
o mână de ajutor. După mai bine de 
două ore, trenul era plecat din gară, iar 
în capătul vagonului o gaură scobită în 
podea era locul unde ne făceam 
necesitățile, dar cu mare grijă, să nu fim 
depistați. 

Hrană şi apă primeam din când 
în când, atunci când trenul era oprit 
într-o gară. De fiecare dată garnitura 
noastră era trasă pe o linie moartă, 
departe de peroa- nele cu oameni; 
întotdeauna cu soldații de o parte şi de 
alta a vagoanelor, permanent 
amenințați că o să fim împuşcați dacă 
încercăm să fugim. Cei mai în vârstă 
primeau o găleată şi, sub supraveghere, 
erau duşi la o sursă de unde se 
întorceau cu apă, o găleată pentru un 
vagon! Când ne aduceau mâncarea, cu 
un camion sau o căruță, fiecare era 
servit în dreptul va- gonului său cu un 
fel de lături! În primele zile nu mâncam 
decât cu greața în gâtlej şi valuri în 
stomac; după un timp aveam impresia 
că are gust bun şi mai doream; de câte 
ori nu am golit şi porția lui tata sau a 
mamei! Unii, din alte vagoane, au reuşit 
să ia de acasă puțin mălai sau fasole, 
aşa că, atunci când oprea trenul într-o 
haltă, unde locul era mai izolat şi se 
găseau lemne în apropiere, cu acordul 
soldaților, aceştia aprindeau un foc şi 
puneau de mămăligă în timp ce altora li 
se accepta împlinirea necesităților 
fiziologice sub vagoane; au fost 
momente când trenul trebuia să plece 
urgent, soldații zbierau să urcăm 
repede în vagoane, iar cei cu hrana pe 
foc luau vasul cu mânecile hainei şi 
alergau în vagon cu un cir crud, care, 
îmi imaginam, era gustos datorită făinii 
de acasă. 

Tot în asemenea ocazii lăsam jos 
din vagoane cadavrele celor care 
mureau pe drum; bătrânii, bolnavii, 
chiar şi bebeluşi, cei slăbiți nu rezistau 
oboselii cauzate de stres, foame şi sete, 
de îndobitocirea ființei omeneşti când 
nevoia cerea să îți dezvălui intimitățile 
între semeni; de sete uneori urina se 
bea... ioc copilărie... batjocoriți în 
ultimul hal! Pe zi ce trecea mă simțeam 
furios, bălăbănit de mersul trenului, mă 
năpădeau gânduri de răzbunare 
împotriva celor care ne chinuiau: mă 
vedeam un om puternic, înalt, cu o 
musculatură impre- sionantă, în 
mâinile mele mari prindeam un soldat 
sovietic, dintre cei care ne-au lovit în 
noaptea când am fost luați de acasă sau 
dintre cei care ne umilesc în trenul 
ăsta, cu o mişcare rapidă şi cu o 
satisfacție diabolică îi suceam capul, îl 
smulgeam trântindu-l de pământ! Apoi 
alt soldat...! Dar când m-am gândit la 
cei din sovietul satului, oameni 
cunoscuți, cărora le ziceam 
„bună zâua” pe uliță, cu a căror copii m-
am jucat şi am umblat la şcoală, cu o 
durere înțepătoare m-am mulțumit să 
răcnesc în urechile lor: „de ceee...? de 
ceee...? Apoi, brusc mă trezea la 
realitate un gemăt, un plâns înfundat 
sau blestemul grav al unuia din vagon. 
Eram eu, fără muşchi mari, fără putere 
zdrobitoare, fără ura care mă făcuse să 
mă simt bine câteva clipe în urmă, eram 
în vagonul acela mizerabil, înconjurat 
de spaimă, neputință şi moarte. 

După ce ne lăsam morții pe pă- 
mânt în fața uşii vagonului, eram 
înjurați, avertizați – a câta oară! – dacă 
va încerca cineva să fugă, fără somație 
va fi împuşcat! Iar noi, din uşa 
vagoanelor, priveam cada- vrele celor 
dragi, ale rudelor şi prietenilor peste 
care puneau stăpânire muştele – era 
vară şi cald – grăbite treceau peste 
frunte, peste nas şi bărbie. Brusc, unele 
se opreau pe pleoapa ochiului, altele pe 
colțul gu- rii, unde cândva pecetluia 
sărutul celor 
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iubiți. În gurile deschise, roiul de muşte 
se perinda cu iuțeală, intrând şi ieşind, 
precum albinele la intrarea în stup. 
Zăresc o furnică pe gâtul mătuşii Aglaie 
– sora lui tata -, suferindă săraca... a 
răposat noaptea trecută! Mama şi tata 
tot plâng... sughițând şi oftând. Grigore, 
bărbatul ei, a fost deportat în ‘41, 
Vasâlii, singurul lor băiat, a fugit în 
România în 1940, nu mai ştia nimic de 
el! Neastâmpărata furnică ajunge la 
urechea mătuşii Aglaie, câteva ocoliri... 
după care pătrunde...! Un țăran trece pe 
câmpul din apropiere, se opreşte şi 
priveşte îndelung spre vagoane, apoi se 
îndreaptă spre noi cu paşi grăbiți, 
soldații şuşotesc ceva între ei, omul îi 
ignoră, se apropie de vagonul din urma 
celui în care ne aflam şi cu voce tare 
întreabă: „ce este, unde vă duc?”, „nu 
ştim, dar credem că în Siberia...”! 
răspunde vocea unui bătrân. Soldații 
vin spre străinul curios, îl iau de sub 
brațe şi îl urcă forțat în vagon, în timp 
ce acesta protestează: „Ce faceți, mă? De 
ce mă urcați aici? Mă, n-auziți ...? Ce 
faceți, mă”? Închid uşa vagonului din 
care se aud strigăte înfundate şi 
disperate ale omului devenit în câteva 
minute „duşmanul po- porului 
sovietic”. Soldații vorbesc şi râd, 
scuipând batjocoritor! 

Tata, după câteva zile de mers în 
va- gonul ca un cuptor şi urât mirositor, 
a dat în vorbă cu unul ce venea dintr-un 
sat din apropierea noastră. Au vorbit 
de prieteni, cunoscuți comuni, de 
pământ şi de război, de una, de alta. La 
un moment dat, tata a simțit că omul 
acesta se poartă ca unul care duce o 
povară pe suflet. Toți aveam poveri pe 
suflet atunci, mă miram de concluziile 
lui tata şoptite mamei, la care am tras 
cu urechea! Însă, o dată, în timp ce 
trenul săgeta întunericul nopții pe 
câmpurile sovietice, iar tata depăna 
amintiri din satul nostru prietenului 
său, acesta începu să mărturisească cu 
o voce şoptită, că cei din 

satul său, aflați în acest tren, au fost 
trecuți pe listă de el. Fiind în sovietul 
satului, a primit însărcinarea să facă 
lista cu cei care trebuie deportați: cei 
avuți care pun piedici colectivizării, 
preotul şi învățătorul care au slujit pe 
români sau care au atitudini duş- 
mănoase față de comunism, fiind 
oameni cu influență, şi pe toți cei 
suspecți el i-a trecut în listă. Însă, cea 
mai mare nelinişte pe care o are, este 
faptul că ultimul pe lista deportaților a 
apărut el, da, el... şi nu ştie cine l-a 
trecut pe listă, cine...!? Săracul tata, ce i-
o fi spus, asta n-am mai aflat! 

După ce am trecut Uralii, opririle 
se făceau în acelaşi ritm ca până aici, 
uneori eram ținuți o zi şi o noapte pe 
linia moartă a unei gări. Ce s-a observat 
mai deosebit, atunci când erau duşi ai 
noştri după apă sau când treceau 
localnici prin apropierea trenului, eram 
fluierați şi strigați ca „fas- cişti”, 
„duşmani” şi alte cuvinte grele! Or, 
pentru moldovenii noştri, aceasta era 
încă o suferință adăugată. Auzeam în 
vagon plânsetele unor bătrâni care 
sufereau cu mai multă putere batjocura 
soldaților şi a celor din soviete, decât 
reproşul oamenilor de rând, „ale celor 
ca noi”! Tot dincoace de Urali, într-unul 
din vagoane se născuse un băiețel. Era 
doar mama cu el, tatăl a fost despărțit 
de familia lui înainte de a fi urcați în 
tren, nimeni nu ştie de ce! Moaşă a fost 
nevasta unui învățător despre care 
auzeam că spunea poveşti copiilor din 
acel vagon, ei având un loc special 
alături de domnul învățător, într-un 
colț. Nu ştiu dacă am avut doar eu 
impresia, dar în timpul unor opriri mai 
îndelungate, când ni se permitea tuturor 
să coborâm în fața vagonului, băie- ții şi 
fetele de acolo erau mai... vorbăreți, pe 
cei mai mici chiar i-am văzut alergând 
unul după altul! Eh, poate mi s-a părut! 
Mi-era dor de casă! Dar era bine că sunt 
cu tata şi mama! 
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Mergând spre est, nopțile erau 
tot mai reci, la cap simțeam un curent 
puternic, iar unora din tren au început 
să le curgă ochii, lacrimi neprovocate 
de un sentiment sau trăiri intense, care 
oricum, nu mai aveau darul de a izvorî 
lacrimi. Într-o noapte, cu luna plină pe 
cerul senin, aşa încât orizontul era un 
contur de umbre mai mici sau mai mari, 
trenul este oprit în câmp. Voci sacadate 
şi zgomotul uşilor de vagoane, care deja 
îmi erau familiare, sunt tot mai aproape 
de vagonul nostru; o tuse şi un horcăit 
cu flegmă preced huruitul uşii trase de 
doi soldați care ne înjură şi ne spun 
ceva înfiorător. Eu nu i-am înțeles, dar 
câțiva din cei care vorbeau ruseşte 
au priceput; auzind, femeile au început 
a plânge şi a se văita, „aici ne omoară” 
repe- tau speriate! Bărbații, printre 
care şi tata, încercau să le liniştească, 
pentru că, dacă doreau să ne omoare, o 
făceau mai curând, 
„ş-apoi aieştia au trebuință de noi la 
mun- că, nu strică gloanțele cu noi”, 
ziceau ei! 

Ne-au ținut în starea aceea de tensiune 
mai bine de o oră. Nimeni nu avea 
curajul să se apropie de uşa vagonului, 
ne-am înghesuit în spate şi în colțuri. 
Eu lipit de tata am privit peste capul 
celor din fața mea care s-au chircit, 
părând a se ascunde de ceva, în timp ce 
luna încăpățânată, rece şi glori- oasă ne 
privea insistent. Am avut senzația că 
mi-e frică de lumina ei, o percepeam ca 
trădătoare, ne dezvăluia trupurile 
inamici- lor, morții care ne pândeşte 
prin ochii lor! Dar ea nu are teamă! „Ce 
fericită e luna”, m-am gândit şi mi-aş fi 
dorit să fiu acolo... cu ea! 

După un timp, am început să o 
pri- vesc cu încăpățânare, uite-aşa...! 
Până s-au auzit urletele puternice ale 
soldaților sovie- tici... uşile vagoanelor 
se închid zgomotos. Zgâlțâituri... ne 
balansăm înghesuiți unul în altul, ne 
călcăm pe picioare, gâfâit de plânset, 
îmbrățişări, rugăciuni. Trenul se pune 
în mişcare spre siberii de chiciură şi 
ceață. 

 
 

ESEU 

GRAFFITI (III) 

- idei - 
DRAGOȘ TEODORESCU 

 

***Uneori, claritatea (de scurtă 
durată) a percepţiei se împleteşte cu 
exasperarea, iar noua stare mentală ne 
de- rutează şi mai mult, prezentând 
necruţător toate toxinele acumulate în 
interior, toate detaliile propriei 
închisori, fără a oferi so- luţii pentru o 
purificare autentică. În acele momente, 
precipită în noi cunoscutele imagini 
luminoase ale copilăriei, vârsta de aur 
care pare atât de departe, senzaţii 
confortabile şi dulci selectate de 
creier 

pentru a accentua regretul că am 
crescut (un amurg cu miros de mere sau 
ninsoarea privită în linişte, la geam, 
dintr-o cameră caldă). 

De asemenea, resimţim în mod 
du- reros diferenţele dintre egoul 
proaspăt al copilăriei (primele amintiri) 
şi egoul încăr- cat de responsabilităţi şi 
spaime al perioa- dei adulte. Toate 
aceste elemente fac parte, însă, din 
perdeaua de fum perfect constru- ită de 
mecanismul nostru psihic, cea care 
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ne menţine constant în afara 
prezentului, căci retrăirea emoţiei 
acelor evenimente (cosmetizate subtil) 
se ciocneşte intens de exagerarea 
neîmplinirilor maturităţii. Pe scurt, 
reveria care ne cuprinde pare o bi- 
nemeritată evadare din spaţiul gri care 
ne înconjoară, dar, de fapt, dezvoltă 
seminţele frustrării, în timp ce tristeţea 
ne zgârie su- fletul, împiedicându-ne să 
ne bucurăm de ceea ce ni se oferă Aici 
şi Acum. 

Da, animalele, oamenii primitivi 
şi toţi copiii mici acţionează mult mai 
“integrat” decât maturul civilizat atacat 
de probleme, aflat în căutarea pâinii 
zilnice. Și atunci, ar putea întreba mulţi, 
nu este, to- tuşi, mai bine să ne 
raportăm la acei primi ani ai vieţii în 
care îngrijorarea îşi arunca mai rar 
umbra asupra noastră? Nu era mai 
frumos atunci? Nu sunt, oare, mai 
fericiţi membrii puţinelor triburi 
sălbatice din epoca modernă care 
trăiesc într-un mod simplu şi armonios, 
în mijlocul pădurii? 

Răspunsul poate fi: nu atât de 
mult pe cât considerăm noi, cei care 
trăim la altă vârstă, atât ca fiinţă 
individuală, cât şi ca societate. O 
explorare scurtă, dar sinceră, a 
spaţiului nostru mental ne poate revela 
altceva, poate mult mai aproape de 
adevăr. Atunci când eram mici, ne 
bucuram, în mod cert, de tot ce ne 
oferea imediatul, dar ne şi întristam la 
fel de profund; uneori, plângeam 
minute în şir, urlam şi loveam pe 
ceilalţi, deoarece fiinţa noastră, slab 
dirijată de fortăreaţa Egoului, acţiona 
po- trivit impulsurilor pe care le 
percepea, iar aceste impulsuri erau 
greu de acceptat de către cei care aveau 
grijă de noi. De aseme- nea, să nu uităm 
că, indiferent de acţiunile momentului, 
eram obligaţi să ne supunem deciziilor 
adulţilor pe care îi priveam cu frică şi 
admiraţie. Doream să ne facem mari, 
pentru a nu mai fi sub tutela lor şi, în 
acelaşi timp, pentru a deveni asemenea 
lor: puternici şi liberi. Da, aşa credeam 
că sunt 

adulţii, puternici şi liberi, iar noi eram 
cei care trebuia să ne odihnim, să 
mâncăm şi să ne jucăm atât cât ni se 
permitea. 

Nu voi exagera acum spunând că 
eram nefericiţi, dar cred că 
experimentam, mai degrabă, perioade 
de fericire care durau atât cât puteam 
face ce voiam, după care urmau destule 
episoade temporare în care 
nemulţumirea se combina cu mânia. 
Rezumând, ceea ce ne serveşte creierul 
în momentele de suferinţă nu este 
copilăria reală, ci doar o secvenţă 
îmbunătăţită a acesteia, destinată, în 
aparenţă, să ne con- soleze, să ne 
destindă, dar care ne răpeşte, de fapt, 
din autenticitatea vieţii, proiectân- du-
ne undeva în câmpiile fără sfârşit ale 
gândurilor. A compara cele două 
perioade ale devenirii noastre 
reprezintă o capcană, o sursă de 
tensiuni inutile. De fapt, noi nu 
apreciem în mod real primii ani de viaţă, 
ci mai degrabă resturile parfumate ale 
amin- tirilor de atunci, impregnate de 
vitalitate şi dinamism, imaginile 
luminoase pe care Eul, nou-construitul 
Eu, le-a păstrat unde- va, într-un colţ al 
structurii sale. 

În ceea ce priveşte fericirea 
anima- lelor şi a oamenilor primitivi, aş 
spune că aceasta nu există în forma 
imaginată de noi, ci este, mai degrabă, o 
racordare mult mai eficientă la 
existenţă, care exclude catego- ric 
normele rigide ale convenţiilor morale 
contemporane. Un carnivor sau un 
ierbi- vor poate ucide sau mutila alte 
animale fie pentru că îi este foame, fie 
pentru că, într-o situaţie dată, instinctul 
(parte a Conştiinţei Universale) îi spune 
că aşa trebuie să facă. Un “bun sălbatic”, 
parte din aceeaşi specie cu noi, dar 
mult mai viguros şi mai bine adaptat, 
poate acţiona atât faţă de animale, cât şi 
faţă de semenii săi primitivi sau civi- 
lizaţi, în funcţie de cutumele tribului 
său sau de necesitatea de a supravieţui: 
poate salva, poate proteja, poate 
accepta prezen- ţa cuiva, dar, în acelaşi 
timp, nu va ezita să 
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ucidă pentru a mânca sau pentru a 
rămâne el însuşi în viaţă. 

Ceea ce noi preţuim la fiinţele 
enumerate mai sus, aflate înăuntrul sau 
în afara umanităţii, are legătură mai 
mult cu inocenţa trăirii („sfânta 
ignoranţă” sau, după caz, „sărăcie a 
duhului”), stare consi- derată de 
majoritatea tradiţiilor spirituale ca 
fiind un pas necesar pe drumul către 
desăvârşire. Necesar, dar nu suficient. 
Un înţelept nu poate fi comparat cu un 
ani- mal, cu un copil sau cu un 
aborigen, chiar dacă, în multe situaţii, 
modul său de a se comporta poate fi 
asemănător cu al aces- tora. Primul 
este conştient în mod deplin, ceilalţi 
sunt la limita inconştienţei sau de o 
luciditate limitată. Linia de demarcaţie 
între cele două tipuri de fiinţe poate fi, 
într-adevăr, destul de subţire, dar 
există. Ignoranţa se află pe prima 
treaptă a viului, înţelepciunea pe 
ultima. 

Această clasificare nu presupune, 
însă, o delimitare rigidă, ci mai degrabă 
o trecere elastică spre etape superioare 
ale autocunoaşterii, acolo unde nicio 
percepţie anterioară nu este distrusă 
sau abandonată cu dispreţ, ci 
remodelată pentru a putea fi integrată 
unei dimensiuni psihologice mai 
profunde. Calea sapienţială nu ar trebui 
să blocheze uşa interiorului nostru, ci 
să o deschidă cât mai larg, 
îmbrăţişând, în mod conştient, 
tenebrele minţii. Privind fără a analiza, 
fără a dori să distrugi, să elimini, fără 
obsesia victoriei, observând luminos 
frământările iluzorii, lăsându-le să se 
risipească - doar atunci prăpastia se 

topeşte, doar atunci tornadele 
interioare fac un pas înapoi. Poate fi o 
repliere de moment a acestor forţe sau 
poate însemna o accentuare a armoniei 
interioare, este puţin important. Ceea 
ce contează este menţinerea stării de 
observare, atenţia lipsită de tensiuni 
care contemplă, înţelege, lasă să treacă. 

Nu te poţi maturiza spiritual dacă 
în tine nu există furtuni şi revărsări; 
inten- sitatea acestor trăiri reprezintă, 
de fapt, o şansă pe care Absolutul ţi-o 
oferă. O poţi rata, evident, printr-un 
escapism facil, prin distracţii sau 
medicaţie, sperând într-o revenire la 
normalitatea propriei superfici- alităţi, 
dar evadarea nu te va salva, ci doar îţi 
va ascuţi tulburarea care va deveni o 
prezenţă tot mai accentuată în 
spectacolul cotidian. Dacă, însă, te 
hotărăşti să observi valurile care 
spumegă, nu te aştepta să în- ţelegi mai 
mult sau să primeşti alte recom- pense. 
Această acţiune poate reprezenta un 
act de curaj, dar îşi este sieşi suficientă, 
aşa cum a dărui nu ar trebui să 
urmărească nimic, nici măcar un semn 
de recunoştinţă (dacă aceasta va 
interveni, nu contează, ar fi doar un 
efect secundar). 

E adevărat, suntem mult mai 
fragili în faţa vieţii pe măsură ce anii se 
acumu- lează, dar, în acelaşi timp, avem 
şansa de a răscoli cu plugul maturităţii 
propriile brazde ale interiorului nostru, 
plantând seminţe care pot rodi - dacă se 
va întâmpla aşa, foarte bine, dacă nu, 
putem spune că cel puţin am încercat. 
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 ANY DRĂGOIANU 

 
Trafic 

jumătatea aceasta de drum mi-e străină 
asemeni muntelui din depărtare 
îl văd 
dar n-am simţit sub tălpi stâncile 
colţuroase sau aerul rarefiat care să-mi 
tulbure plămânii 
câteva linii trasate imaginar în colţul minţii şi 
atât o maturitate forţată 
în era tehnologiei brutale 
poate eu sunt străină pe acest 
segment când aglomeraţia a devenit 
normalitate încerc să mă exclud 
îmi adun uneltele primitive 
şi pornesc desculţă pe jumătatea de drum 
unde automobile sofisticate claxonează 
intens da 
am înţeles 
că munţii şi drumurile necunoscute 
nu au ce căuta pe segmentul de timp 
traversat îmi aduc aminte învăţăturile lui 
Solomon apoi lepădările lui Petru 
aşa sunt eu 
demodată iau cu 
mine la drum 
ceva ce alţii ar închide în cufărul istoriei 

Femeia îmbrăcată în poemul tău de azi 

cu genunchii vineţi de aşteptare 
trage de timp ca de o corabie 
naufragiată să mai câştige zile din 
tinereţe 
priveşte-i palmele pline de 
bătături şi ascultă-i plânsul 
singurul imn pe care-l repetă încă din 
copilărie unde şi-a îngropat visurile 
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nu-i nimic fantastic în toate 
astea nimic de urmat 
nimic de scris în jurnale 
doar o oboseală cumplită despre care alege să-ţi 
vorbească şi eşti doar un străin întâlnit accidental 
când războiul poeţilor stă să înceapă 

hai să împărţim bucata asta de 
timp hrănindu-ne singurătăţile 
fără frică sau ruşine 
nu-i nimic fantastic în trecutul 
meu dar 
cine ştie 
poate de azi 
tocmai de 
azi 
de la poemul acesta de un roşu aprins 
viaţa mea capătă sens 

Nebunie asumată 

în satul meu e cu mult mai bine acum 
decât în viaţa trecută 
pe atunci nu ştiam să iubesc vârsta pomilor 
sau îngâmfarea buruienilor 
oamenii au trecut de barierele 
absurdului şi construiesc noi cazemate 
e mai bine 
acum le zic 
ei tresar pentru o secundă 
apoi îşi aşază cărămizile arse de 
lut într-o ordine desăvârşită 
nu ştiu dacă bucata aceasta de 
lume este o născocire 
dintr-un joc virtual 
şi când apăs enter 
vin sute de troiani 
îngropând verdele 
câmpiei în adâncul 
celulelor laser eu nu am 
plecat nicăieri 
e singura 
certitudine număr 
casele gardurile 
părinţii 
singurătăţile 
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până când ajung la 1000 
atunci totul se destramă 
cămaşa de forţă e 
confortabilă nu mă mai 
plâng de nimic 
e cu mult mai bine acum 
şi poemul poate să guste gloria 

Similitudini 

am început să fim la fel 
ocupaţi/necruţători/vicleni 
înveliţi în timp ne scuturăm de sentimente 
avem pumnale 
şi tăiem zilnic bucăţi de 
suflete într-un spaţiu haotic 
unde îngâmfarea se prelinge uşor 
ca o otravă pusă în perfuzia 
muribunzilor am început să croim la 
fel răutăţi/drumuri în zadar/ere 
virtuale punem totul în ţiple 
să nu ni se şteargă veninul 
Dumnezeu 
hmmm 
doar o speranţă vagă 
în secunda când lama 
pumnalului spintecă trupul de 
sare 
din ridicol în ridicol 
ne dezlânăm 
fiinţele 
am început să mestecăm la 
fel haos/sete de 
glorie/inuman totul în 
acelaşi ritm 
al distanţelor clare 
ne îngropăm în nefiresc 
şi susţinem că aşa 
trebuie fără îngeri 
personali 
care să ne tempereze lăcomia 

Anunţ 

şi voi merge cu picioarele 
tale pe ape 
când răsăritul va sparge 
fereastra lumii 
totul se va limita la un eu 
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de nestăpânit 
voi scăpa din lanţul 
gros al sărăciei 
ridicându-mă cu 
braţe de lumină 
peste 
gheţarii 
banalităţilor 
şi va fi o vreme 
frumoasă 
a fructelor 
coapte a 
mirosului dulce 
aşa va fi 
nu mă îndoiesc nicio clipă 
şi mă vei îmbrăţişa 
până ecoul fericirii 
va străpunge văzduhul 
atunci voi vorbi cu umbrele şi cu 
păsările voi ţine pieptul deschis 
ca pe o uşă 
dar 
gloanţele 
vor cădea în gol 
ca pietrele azvârlite 
peste apele ce îmi ţin mersul 
cu picioarele tale 

 
 
 
 
 
 
 

THANAS MEDI 
 

Thanas Medi provine din 
Kefallovrisi – Ioannina. S-a născut în 
1958, în Sopik (Saranda), stabilindu-se 
ulterior cu familia în Dhoksat 
(Gjirokastra). În 1988 a absolvit 
Facultatea de Filologie din cadrul 
Universității Tirana, iar în anul 1993 a 
emigrat în Grecia, la Atena, unde 
trăieşte şi astăzi împreună cu familia 
sa. De-a lungul timpului s-a ocupat de 
litera- tură şi gazetărie. Primele creații 
i-au fost 

 

publicate în diferite ziare şi reviste, iar 
în 2011 publică primul său roman „Hija 
e mallkuar” (Umbra blestemată), la 
editura 
„Toena” din Tirana. Tot aici, în 2013, 
publică romanul „Fjala e fundit e Socrat 
Bubës” (Ultimul cuvânt al lui Socrat 
Buba), roman care îi aduce marele 
premiu pentru literatură, fiind 
desemnat cel mai bun ro- man al anului 
2013 şi care i-a fost acordat de către 
Ministerul Culturii al Albaniei. În 
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2016, publică la una dintre cele mai 
presti- gioase edituri din Tirana, Onufri, 
romanul 
„Kohë e djegur” (Timp ars) şi tot aici, în 
2019, a apărut romanul „Valsi i një 
dasme fantazmë” (Valsul unei nunți 
fantasmă), apreciat drept cartea anului 
2019 de către Liga scriitorilor albanezi 
din Atena şi care în limba română apare 
cu titlul „Markela”, la editura Eikon, 
Bucureşti, în 2022. Tot la Eikon a 
apărut în limba română şi roma- nul 
„Ultimul cuvânt al lui Socrat Buba”, în 
anul 2020. 

Fragment din romanul în curs de 
traducere „Umbra Blestemată” al 
scriito- rului albanez de origine 
aromână, Thanas Medi. 

Traducere: Oana Glasu 

— Te culci cu fiica mea?! – vorbi 
la un moment dat, cu voce bolnavă şi 
fără să- şi ia ochii de la mine. 

Am amuțit! Eram năucit de 
aborda- rea lipsită de tact şi absolut 
neaşteptată, aşa că nu m-am grăbit să 
vorbesc. Trebuia să mă gândesc bine la 
ceea ce aveam să spun. Era evident că el 
era la pământ, precum era de 
netăgăduit că eu însumi mă ridicasem. 
Căzut, arăta ca un cal care nu se poate 
ri- dica în picioare pentru că-l dor 
genunchii, dar care, în acelaşi timp, nu 
se lasă pradă căderii. Ceea ce îl 
împiedica să se prăbu- şească definitiv 
era ura față de bărbatul din fața lui, de 
la care nu-şi lua ochii. Ura față de mine. 
Pe el nu-l doborâse faptul că fiica lui se 
culca cu cineva, îl devastase faptul că o 
făcea cu un albanez. „Să se fi culcat cu 
ultimul grec din Chrisoupolis, vorbeau 
ochii lui, numai cu tine nu!” 

— Eu şi fiica ta ne iubim – am 
spus, de parcă i-aş fi dat o veste bună, 
după ce m-am gândit bine – o iubesc 
din toată inima! 

Dar o asemenea veste, pentru el, 
echivala cu condamnarea la moarte. 
Care îl îmbolnăvea şi mai mult şi îi 
agrava şi mai tare starea. 

— Și ce să fac eu acum – zise el 
iro- nic – să sar în sus de bucurie? 

Dădu paharul de uzo pe gât, 
dorind parcă să-şi adoarmă furia, şi 
trezi din somn un tată rănit de 
capriciile fiicei sale. Și care cerea un 
mic serviciu din partea mea, omul care 
îi provocase rana, lăsând deoparte, 
temporar, cuvintele grele, pentru a le 
înlocui cu amabilitate şi rugăminte. 

— Ați venit aici pentru o bucată 
de pâine – zise – v-am îmbrăcat, v-am 
hrănit, v-am dat de muncă; în schimb 
voi vreți să ni le luați pe toate! Ați pus 
ochii şi pe fetele noastre, iar asta e prea 
de tot… 

Vorbea de jos. Parcă dintr-un loc 
în care căzuse şi nu se putea ridica, 
dacă nu i-aş fi întins eu mâna. Am fost 
copleşit pen- tru o clipă de sinceritatea 
lui neaşteptată şi nu voiam să-l văd atât 
de devastat, aşa că m-am gândit să-i 
curm cumva afundarea. 

— Dragostea e oarbă – am spus 
în- tr-o pauză, neştiind că voi regreta la 
scurt timp – nu întreabă. 

Căpitanul atât aştepta. Am simțit 
imediat că devin totuna cu el, dar n-am 
avut timp să dau înapoi. Devastatul s-a 
agățat de cuvintele mele precum se 
prinde înecatul de un băț aruncat în 
ajutor. 

— Ai dreptate, ai mare dreptate 
– vorbi, uitându-se la mine precum se 
uită gladiatorul când încearcă să-l atace 
pe adversar – dragostea e oarbă, dar îi 
vom pune noi doi ochi, ca să vadă! 

Până aici, devoalase câtuşi de 
puțin rugămintea pe care o avea, în 
timp ce eu mă vedeam complice la o 
crimă. Și am ascultat după aceea, aşa 
cum îl ascultă vinovatul pe un alt 
vinovat. 

Pentru el, până la urmă, eu nu 
eram ca ceilalți albanezi, ba chiar, în 
alte 
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împrejurări, am fi putut deveni 
prieteni. Asta nu o spunea numai el, ci şi 
majoritatea grecilor din Peramahala şi 
„Kolokotronis”. Totuşi, pe de altă parte, 
asta nu însemna nimic. Pentru că există 
mulți negri cu inimi albe, dar pe ei nu-i 
albeşte niciodată albul inimii... El voia 
să spună că, aşa cum negrul rămâne 
negru, şi albanezul rămâne albanez. 
Prin asta, nu intenționa să mă 
umilească; voia doar să-mi dea de 
înțeles cât de puține erau şansele să-i 
devin ginere: soțul fiicei sale. Pe acea 
fată, el o crescuse pentru vise mărețe şi 
nu să devină soția oricui care-i iese în 
cale. Adăugând şi „a ultimului bărbat”, 
ceea ce mie mi-a căzut foarte greu. Nu 
puteam accepta o aseme- nea calitate, 
aşa că am reacționat imediat într-o 
explozie de sinceritate care mişca şi 
piatra. I-am spus că, dacă m-ar 
cunoaşte mai bine, nu ar vorbi aşa. Că 
aveam inten- ții serioase, că o iubeam 
pe Kristiana mai mult decât orice 
altceva pe lume, că eram dispus să mă 
căsătoresc cu ea de mâine şi că, dacă nu 
ne-am căsători, mai bine aş muri... 

— Lasă, oricum – m-a întrerupt 
căpitanul care, în acel moment, mai 
mult decât orice îmi dorea moartea – 
important e să găsim soluția. 

Soluția era acel mic serviciu pe 
care mi-l cerea: să plec de bună voie. Să 
plec de lângă Kristiana, de lângă el, de 
pe strada 
„Kolokotronis”, din cartierul şi oraşul 
lor. Grecia avea suficiente locuri unde 
m-aş fi putut duce, iar casa pe care o 
aranjasem şi arăta mai bine decât a lui, 
ar fi cumpă- rat-o el la preț dublu. 
Numai să fi plecat, să fi plecat, să fi 
plecat! Căpitanul îşi dorea plecarea mea 
precum doreşte leprosul să scape de 
lepră. Și precum vrea orbul să-i revină 
vederea. Venise un moment în care se 
părea că el câştiga, iar eu pierdeam. 
Căpitanul, care până atunci era în 
cădere, începuse să-şi revină. Dar mă 
costa mult 

„complicitatea la crimă” şi, de aceea, 
pen- tru a preveni înrăutățirea 
ulterioară a situ- ației, am reacționat 
ridicându-mă nervos în picioare. 

—Nu voi pleca – am zis mai 
hotărât ca nicicând – aici este casa mea! 
Iubesc Grecia la fel de mult cum o 
iubeşti şi tu! Iar Kristiana, fie că-ți 
place, fie că nu, va deveni soția mea! 

Cu aceeaşi impulsivitate s-a 
ridicat şi el de la masă, lepădându-şi 
pielea de tată rănit şi îmbrăcând-o pe 
cea de tată feroce. 

— O să te ard de viu! – zise, acu- 
mulând în privire tot veninul. 

Arde-mă – i-am răspuns fericit că 
mă voi sacrifica pentru iubire – ai mai 
făcut-o o dată! 

Acum o s-o fac serios! 
— Fă-o, e suficient că o să fiu 

soțul fetei tale – am zis la final şi am 
înțeles că venise momentul să mă 
retrag. 

Plecând, am auzit scaune căzând, 
farfurii spărgându-se, sticle 
prefăcându-se în cioburi şi vorbe ce nu 
mai puteau fi stăpânite: 

Niciodată, niciodată nu va fi soția 
ta, decât dacă mor eu! 

Afară am fost întâmpinat de 
vântul care m-a învăluit în rafale 
turbate. Și de noaptea care se strecura 
pe la colțuri pen- tru a nu fi prinsă de 
ele. Două ore mai târ- ziu, nu-mi venea 
să-mi cred ochilor: însuşi căpitanul mi-a 
adus-o pe Kristiana acasă. O ținea de 
mână, de parcă ar fi ținut căpăs- trul 
unui catâr care nu suportă samarul. 

Ia-o – mi-a zis – dacă tot vrea să 
plece, mai bine ți-o aduc singur! Acum, 
pentru mine e moartă. Și, întrucât e 
moar- tă, o voi îngropa mâine. 

Niciunul dintre noi, nici eu, nici 
Kristiana nu am înțeles ce a vrut să 
spună cu ultimele cuvinte. Ne-am uitat 
unul la altul, apoi am urmărit cu ochii 
ceea ce se dizolva ca o enigmă 
întunecată în noapte. 
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Acea sâmbătă cu vânt turbat a fost a 
două- zecea noastră noapte, dar nu s-a 
întâmplat nimic din cele nouăsprezece 
nopți fier- binți. Eram reținuți de 
incertitudinea de azi şi de coşmarul de 
mâine. 

A doua zi, am asistat la o scenă 
nema- ivăzută şi nemaiauzită, despre 
care, ulteri- or, avea să afle nu numai 
Chrisoupolisul, ci toată Grecia. Inițial, 
dis-de-dimineață, s-au auzit bătăile 
marelui clopot de la „Profetul Andrea” 
care sunau a mort. Veneau adân- ci, 
grele şi cu o întrerupere constantă una 
de cealaltă. M-am trezit primul şi m-am 
bucurat că încă dormea Kristiana, că n-
a auzit sunetele mortuare şi că a 
rezistat ra- falelor vântului. Toată 
noaptea, în vis, ea şi cu mine ne-am 
luptat cu vântul. Kristiana a încercat să 
se țină, ca să nu o ia vântul cu bucile lui 
umflate, în timp ce eu le înțepam cu un 
cui ruginit. Astfel încât, vântul să nu 
mai aibă putere să sufle. M-am bucurat 
că rezistase vântului, dar m-am speriat 
de sunetele mortuare care m-au trezit 
imediat din somn. Am ieşit pe verandă, 
de parcă aş găsi acolo o bucă uitată de 
vânt. Și ca să-i întreb pe trecătorii 
ocazionali cine a murit. Afară nu bătea 
vântul. Nu erau nici trecă- tori. Dar pe 
scări era o coală plină cu scris lizibil şi 
panglici negre pe margine, precum 
anunțurile pe care le distribuie 
pompele funebre. M-am înfiorat când, 
sub cruce, am citit de departe numele 
Kristianei. „A murit Kristiana 
Stratigopulus, în vârstă de 28 de ani”. 
Erau menționate: durerea apropiaților 
pentru omul pierdut, ora pentru bun 
rămas şi locul unde urma să fie 
înmormântată. Am luat coala ca s-o rup 
pentru a nu afla Kristiana, dar o astfel 
de acțiune era complet inutilă. La urma 
ur- mei, astfel de coli au răsărit în fața 
ochilor mei din toate părțile, lipite pe 
stâlpi sau în jurul prunilor de pe 
trotuar. Kristiana m-a găsit cu anunțul 
de deces în mână. 

— A făcut-o – zise cu voce stinsă 
când îl citi – omul a luat-o razna! 

Nu ne aşteptam la mai mult de 
atât şi de aceea nu ne-a venit să credem 
ce-a urmat puțin mai târziu, când am 
văzut venind maşina funerară. Ne-am 
înghesuit amândoi lângă fereastra 
sufrageriei căreia îi lăsasem unul dintre 
obloane întredes- chis. Kristiana nu 
păruse prea îngrijorată de anunțuri, 
dar când a văzut maşina care 
transportă morții, s-a pierdut. A 
înghețat şi s-a albit la față, precum 
floarea de prun. Cu toate acestea, nu s-a 
mişcat din locul de unde observa ce se 
întâmplă. Maşina s-a oprit între poarta 
curții şi cuşca lui Mili. Doi bărbați de la 
pompele funebre au deschis uşa din 
spate şi au scos un sicriu negru. 
Capacul sicriului, pe care era scris 
numele Kristianei, l-au sprijinit în 
picioare de poartă. Sicriul în sine, l-
au lăsat gol în mijlocul curții. Apoi au 
coborât două coroane mari de flori albe 
cu ciorchini de gardenii proaspete între 
ele. Le-au agățat cu grijă de ambele 
părți ale capacului. Trecătorii ocazionali 
întrebau cum stau lu- crurile şi îşi 
făceau cruce cu fața îndreptată spre 
răsărit sau spre „Profetul Andrea”, şo- 
cați de ceea ce le auzeau urechile. Și 
îndu- rerați de sunetele lente ale 
clopotului care bătea a mort şi care 
încă se mai auzeau. Unii dintre ei şi-au 
continuat drumul, în timp ce alții au 
rămas. Apoi au venit şi alții. Până s-a 
format o mulțime pestriță, care şi-a 
mărit corpul, ocupând tot mai mult 
spațiu din strada „Kolkotronis”. Nici 
măcar bătrâna florilor nu s-a alăturat 
mulțimii, cu excepția unui grup mic. Ea 
nu s-a mişcat de pe scaunul ei de răchită 
unde îşi încălzea oasele, decât uneori, 
când se apropia puțin de balustrade. 
Probabil pentru a vorbi cu cei din grup. 

Între timp, a apărut căpitanul 
care până atunci nu fusese văzut 
nicăieri. A ieşit dinăuntru, când nu 
aveai unde să mai 
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arunci un ac în mulțime. Purta un 
costum gri cu o bandă neagră în 
dreptul inimii şi pantofi care 
străluceau. Se apropie de ca- pac, se 
opri la o palmă distanță de el şi îşi 
scărpină gâtul, semn că voia să 
vorbească. 

— Nu sunt nebun, sunt trist – 
înce- pu să vorbească după ce-şi întinse 
privirea spre capătul mulțimii – vreau 
să vă spun ceva... 

Dar n-a putut continua, pentru că 
l-a întrerupt bătrâna florilor. 

— Ruşine, ruşine – strigă ea 
deodată, sărind de pe scaun în față, ca 
nişte aripi de corb – cum am ajuns să-i 
îngropăm pe cei vii?! Nu eşti nebun, 
eşti un rasist bolnav! 

— Dar, doamnă dragă – răspunse 
căpitanul cu glas domol, ca o şoaptă de 
mort – deşi eşti nebună, spui bine unele 
lucruri. Da, sunt rasist, dar doar pentru 
a mă proteja. Mulți dintre aceşti 
oameni de aici sunt rasişti ca mine, dar 
le este teamă să spună asta. Mie nu mi-
e frică. 

Trase aer în piept şi începu să ex- 
plice ce înseamnă cu adevărat să fii 
rasist. Rasist, după el, ar trebui să fie 
cel care are cu ce să se laude şi nu cel 
care nu are cu ce să se laude. El era grec 
şi, ca atare, avea cu ce să se laude; pe 
când un albanez nu se poate lăuda cu 
ce n-are. Și, întrucât n-are, 

se laudă cu ce-i aparține lui, grecului. 
Cu ceea ce este al lui: numele lui, istoria 
lui, strămoşii lui, mândria lui, Grecia lui 
şi fiica lui. Dar asta nu însemna că îşi va 
pleca el capul, pentru că grecii nu fac 
asta nicioda- tă. Nu i-a făcut fetei nuntă, 
dar urma să-i facă înmormântarea. De 
când a fugit cu albanezul, murise 
pentru el şi fiecare mort merită o 
înmormântare. Albanezul putea fi om 
bun, dar el nu l-a vrut ca ginere. 

—Îmi stă aici – arătă el spre 
stomac – ca un par de gard. Dragostea 
lui pentru fiica mea poate însemna 
fericire pentru el, dar pentru mine este 
o nenorocire. Și la nenorocire răspund 
cu nenorocire: astăzi o îngrop pe cea 
care m-a iubit şi m-a ascultat atât de 
mult când era mică, dar nu m-a mai 
ascultat acum, când a crescut. 

Când maşina mortuară împreună 
cu mulțimea a luat drumul spre cimitir, 
Kristiana a vorbit cu o voce 
tremurândă: 
„Acum trebuie să plecăm de aici cât mai 
curând!” Iar, în timp ce închideam 
geamul, am auzit-o pe bătrâna din față 
spunându-le florilor: 

—Îi spun soțului meu să mă ia şi 
pe mine prin livezile acelea, să facem 
sex, dar el întârzie să vină! 
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Vorbind despre Antologii şi 

Traduceri cu Daniel Ioniţă 
                     DANIEL IONIȚĂ 

 
 

Ovidiu Dinică: Sunteți un autor 
recunoscut internațional care s-a 
implicat în viața literaturii române. 
Locuiți în Australia. Aveți în palmares 
mai multe realizări importante precum 
antologia Testament, cea mai completă 
antologie de poezie din istoria 
literaturii române. În acelaşi timp, 
sunteți profesor de mana- gement, dar 
şi traducător. Destinul dum- 
neavoastră literar este unul fericit, 
primele amintiri? 

Prof. Daniel Ioniță: Probabil din 
copilărie. Aveam îndemânare la scris. 
Îmi aduc aminte că pentru lucrările 
(ex- temporale, teze etc) la limba şi 
literatura română citeam poemul/ 
piesa/ romanul, dar nu citeam 
niciodată analizele literare din manual 
sau recomandate de profesori. Și cu 
toate acestea luam note foarte bune, 
reuşind să sintetizez şi să analizez 
textul destul de bine, primind şi 
comentarii din partea profesorilor 
despre originalitatea scrierilor mele. 
Aceasta era încurajator pentru un copil 
de 14-16 ani. Dar dacă vă referiți la 
publicații, atunci destinul literar a 
apărut odată cu cele două volume (pu- 
blicate la câteva luni unul după celălalt 
la Editura Minerva din Bucureşti): 
Testament 
– Antologie de Poezie Română/ 

Testament 
– Anthology of Romanian Verse (o 
colecție de poeme traduse de mine şi 
de colegii mei lingvişti şi specialişti în 
poetică din Sydney, Australia) şi apoi 
Hanging Between the Stars/ Agățat între 
stele, volum bilingv de versuri proprii. 
Au urmat apoi încă 

şase volume (poezie 
proprie, antologii, inclusiv una a 
poeților de peste Prut, din Basarabia), 
contribuții la reviste, eseuri etc. Lista 
evoluează. 

Ovidiu Dinică: Aveți un model 
cultural de urmat? 

Prof. Daniel Ioniță: Probabil 
că renascentismul este modelul care 

mi se potriveşte. Nu spun că îl urmez, 
ci doar că îmi este în mod natural 
apropiat. Sunt interesat şi activ în 

domenii diverse, de la literatură şi 
traducere la dinamica socială a 

organizațiilor, de la psihologie 
(formarea mea academică inițială) la 

muzică (clasică şi folk) sau la ştiință 
(fizică, biofizică, statis- tică). De fapt 

aceste interese foarte diverse 
informează şi direcționează inspirația 

mea literară, foarte eclectică, dar şi 
integrativă. Ovidiu Dinică: Cu ce 

scriitori din România sunteți prieten 
şi ce anume a determinat prietenia 

dvs? Prof. Daniel Ioniță: Alex 
Ștefănescu (mentor şi prieten) m-a 

susținut mereu, prinzând bine inten- 
ția şi abordarea lucrărilor mele. Îl 

apreciez enorm, atât pentru 
cunoştințele lui vaste în domeniul 

literar, cât şi ca om. Soția lui, Domnița 
Ștefănescu, o eminentă scriitoare şi 

redactor, de asemenea mă inspiră. Apoi 
trebuie să-l menționez pe Lucian 

Vasilescu, un scriitor de un enorm 
talent, unul din poeții de marcă ai 

generației curente, care a fost alături 
de mine mereu la lansări de carte, 

scriindu-mi prefețe etc. Apoi mai sunt 
criticul literar Radu Voinescu, scrii- 

torul şi jurnalistul Liviu Mățăoanu, 
Maria 
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Tonu (zâna bună a literaturii româneşti 
din Toronto, Canada), d-na Puşa Roth 
(care publică excelenta revistă de 
cultură Leviathan, publicație mult mai 
bună, mult mai dinamică, mult mai 
actuală, decât orice oferă multele şi 
insipidele mucegă- ieli de reviste ale 
Uniunii Scriitorilor din România). Dar, 
în afară de scriitori, am avut ocazia să 
colaborez, să cunosc şi să mă 
împrietenesc cu oameni de cultură ex- 
traordinari cu care am realizat 
evenimente culturale de excepție, cum 
ar fi actrițele Daniela Nane şi Manuela 
Hărăbor, can- tautorii Nicu Alifantis, 
Adrian Ivanițchi, Cătălin Condurache, 
Marius Matache şi alții. 

Ovidiu Dinică: Cum este văzută 
literatura română în Australia? 

Prof. Daniel Ioniță: Ca în orice 
țară de cultură şi limbă anglo-saxonă 
(USA, Marea Britanie, Australia, 
Canada, Noua Zeelandă), există un con 
de umbră în pri- vința literaturii țărilor 
din centrul şi estul Europei. 
Australienii învață despre litera- tura 
lor, apoi nord-americană, cea brita- 
nică şi a țărilor din Commonwealth. 
Apoi câte puțin despre literatura 
franceză, ger- mană, italiană şi rusă. Dar 
despre Slovenia, Cehia, Ungaria, 
România, Bulgaria, Albania, nu ştie mai 
nimeni. Acesta este unul din motivele 
pentru care, în 2014, îm- preună cu 
scriitorul şi redactorul George Roca din 
Sydney, am înființat Academia 
Australiano-Română pentru Cultură. 
Acest forum organizează în mod 
regulat evenimente întotdeauna 
bilingve (în lim- bile engleză şi 
română) pentru a promova cultura, în 
special literatura românească în 
Australia. Astfel, am avut evenimente 
de răsunet la Sydney şi Melbourne - 
centrele cele mai mari din Australia - de 
promovare a poeziei şi muzicii 
româneşti, în original şi în traducere, 
pentru un public mixt, în audiență fiind 
întotdeauna şi australieni. 

Ne-am bucurat aici de susținerea unor 
instituții cum ar fi Biblioteca Națională 
din Sydney, Consulatul şi Ambasada 
României. Și mai ales a unor artişti ex- 
cepționali români şi australieni cum ar 
fi soprana Adriana Paul, cantautorul 
Daniel Reynaud, actorii Tug Dumbly, 
Clara Vodă, Bogdan Vodă, scriitorul 
George Roca, vi- olonista Aliona Cigulea 
(Helen Brereton) şi mulți alții. 
Cooperăm pe această pistă a 
promovării culturii româneşti în 
Australia cu alte instituții de acest fel, 
cum ar fi Caesar Foundation din 
Melbourne sau Grupul Unirea din 
Brisbane. 

Ovidiu Dinică: Activitatea de 
traducător presupune multă muncă şi 
responsabilitate. Aveți satisfacții? Prof. 
Daniel Ioniță: Desigur. Ca să fii 
traducă- tor de poezie, e musai să fii 
mai întâi poet. Traducând propriile 
mele poeme (în ambe- le direcții, fiindcă 
scriu şi în româneşte ca şi în engleză, 
după cum mă mână duhul...), apoi cele 
mai frumoase poezii din poezia 
românească pentru a le reprezenta în 
limba engleză (seria volumelor 
Testament, care a culminat cu recent 
publicatul Testament – 400 Years of 
Romanian Poetry/ 
400 de ani de poezie românească – cu 
Daniel Reynaud, Adriana Paul, Eva 
Foster – publicat recent de Editura 
Minerva din Bucureşti), mi-a adus 
satisfacții enorme. Volumele au fost 
bine primite, lansate şi vândute atât în 
România, cât şi în Statele Unite ale 
Americii, Australia. Ultima 
reprezentare, Testament 400, a primit 
pre- miul pentru traducere „Antoaneta 
Ralian” al Târgului de Carte Gaudeamus 
2019, din juriu făcând parte 
personalități importante ale literaturii 
româneşti precum Denisa Comănescu 
(scriitor şi director general al Editurii 
Humanitas) şi profesorul univer- sitar 
şi scriitorul Ion Bogdan Lefter. 

Ovidiu Dinică: În ce constă 
dificul- tatea traducerii poeziei 
române în limba 
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engleză? Prof. Daniel Ioniță: 
Traducerea de poezie este mereu 
problematică indi- ferent din ce limbă 
şi înspre ce limbă. E musai să faci 
compromisuri (traduttore, tradittore...) 
pentru a traversa această pun- te lungă, 
îngustă şi alunecoasă, dintre două 
culturi, dintre două limbi. Specificitatea 
provocărilor traducerii poeziei din 
limba română înspre limba engleză nu 
este numai una de traducere a 
metaforelor, idioamelor, jocurilor de 
cuvinte etc (acestea sunt provocări 
generale, comune oricărei traduceri). 
În mod specific, în limba engleză 
cuvintele „poetice” sunt de obicei 
monosilabice, iar în limbile latine sunt 
bi sau multi silabice: moon = lună, sun 
= soare, heart = inimă, tree = copac, leaf 
= frunză, love = iubire, hate = ură, 
breast = piept etc. Deci în mod natural, 
în special în poezia cu ritm şi metru, 
versul din engleză va fi mai scurt decât 
cel din original. Arta constă în a 
„complementa” versul englez (pentru a 
putea transporta muzicalitatea, 
prozodia în limba engleză) într-un mod 
sensibil, care să nu schimbe caracterul 
original, dar să ajute poemul să creeze 
acelaşi răspuns emoțional în limba 
engleză. Apoi, multe din metaforele din 
original trebuie înlocuite cu altele din 
lim- ba țintă (engleza în cazul de față) – 
fiindcă cele din originalul românesc nu 
au sens în limba țintă. Spre exemplu 
„...a filei două fețe” (viitorul şi trecutul 
sunt a filei două fețe... – Eminescu), nu 
merge tradus exact aşa în limba engleză 
fiindcă: a) nu are sens; şi b) nu sună 
poetic deloc. A trebuit să în- locuiesc cu 
„...the two faces of a coin” (cele două 
fețe ale monedei – „Past and future go 
together, the two faces of a coin/ You 
can know tomorrow’s weather if you 
learn the two to join”). Asemenea 
compromisuri sunt provocări care 
trebuie făcute cu aten- ție şi simț poetic 
în ambele limbi. 

Ovidiu Dinică: Sunteți încântat 
de evoluția literaturii române? Are ea 
viitor? 

Prof. Daniel Ioniță: Trebuie să 
spun că, în privința poeziei, sunt şi nu 
sunt încântat de evoluția literară în 
România – dar extind acest sentiment 
ambiguu şi la poezia australiană. Cei 
care controlează revistele literare 
„recunoscute” (spre exem- plu Uniunea 
Scriitorilor din România) promovează 
poeți „de nume” care scriu o poezie 
abstractă, de valoare îndoielnică, de 
multe ori frustată sau revanşardă, dar 
de şi mai multe ori insipidă – şi aflată 
sub egida „canonului lui Nicolae 
Manolescu” sau al mai ştiu eu cui. Iar 
poeți cu mult mai valoroşi, care scriu 
poezie autentică, cu voci bine definite 
(menționez aici nume precum Camelia 
Radulian, Liliana Filişan, Horia 
Bădescu, Laurențiu Ciprian Tudor, 
mulți poeți mai tineri de peste Prut cum 
ar fi Aura Maru sau Maria Paula Erizanu 
sau Ion Buzu) sunt total ignorați!!! Cum 
am spus, aceste fenomene de scriere 
post-mo- dernă, de multe ori de un 
nonsens bulver- sant-schizofren sau 
fără sare şi piper sau simplu revanşard, 
fără alte calități – sunt comune şi altor 
literaturi. Aceasta este à la mode în 
multe locuri şi motivul principal pentru 
care marele public NU mai cumpă- ră 
cărți de poezie contemporană, ci 
preferă să continue să cumpere 
„clasicii”, spre frustrarea autorităților 
literare curente. 

Ovidiu Dinică: Ați realizat de 
curând Antologia Testament. Cât timp a 
necesitat elaborarea sa şi ce anume v-a 
de- terminat să întocmiți o asemenea 
lucrare, ținând cont că este o operă 
bilingvă scoasă la Editura Minerva, cu 
1152 pagini, cea mai vastă realizare de 
acest gen? Urmează să realizați şi o 
lucrare enciclopedică a autorilor 
români? 

Prof. Daniel Ioniță: Să răspund 
mai întâi la ultima din aceste două în- 
trebări. Testament – 400 de ani de 
poezie 
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românească/ 400 Years of Romanian 
Poetry este ultimul meu efort în 
privința promo- vării în engleză a 
poeziei româneşti. După ce scrii o carte 
de 1152 pagini, cu note critico-
biografice despre fiecare din cei 
aproape 400 de poeți, acoperind 400 de 
ani ai unei culturi poetice, e momentul 
să te opreşti!! Munca la edițiile 
progresive ale volumelor Testament 
(antologii de poezie română 
reprezentate bilingv) a luat cam 10 ani 
din viața mea. Trebuie menționat că au 
existat edițiile precedente (prima cu 
doar 50 de poeți, a doua cu 100 de 
poeți, apoi o ediție specială americană, 
pentru ca în final să avem Testament 
400, o ediție critică). Ovidiu Dinică: 
Sunteți profesor de economie. În 
condițiile actuale, ținând cont şi de 
evoluția gripei din China, ne aşteaptă o 
nouă criză economică gravă? 

Prof. Daniel Ioniță: Sper că 
nu. 

Criza cu virusul Corona (Covid-19) mi 
se pare exagerată. Numărul de 
îmbolnăviți, caracterul bolii, numărul 
de decedați este relativ mic, chiar şi 
atunci când îl comparăm cu gripa 
obişnuită. Dar pa- ranoia încurajată de 
media este mare, total 

disproporționată. Sincer, sper să se 
termi- ne repede. Nu mi se pare normal 
ceea ce se petrece, reacțiile media ca şi 
ale diferitelor guverne mi se par cel 
puțin bizare. Sigur, o criză, chiar şi una 
doar percepută ca atare (percepția 
noastră devine realitatea noastră) 
poate duce la o criză economică şi 
socială foarte gravă, cu consecințe 
majore – ceea ce ar fi tragic. 

Ovidiu Dinică: Ce planuri aveți? 
Prof. Daniel Ioniță: Am gata de 

publicare un volum de eseuri (în 
engleză şi română), un volum de poezie 
(dar vor fi două separate, unul în 
publicat în România în limba română şi 
altul în Australia şi Statele Unite în 
engleză). Lucrez la o nuvelă. Continui 
să predau part-time la universitate. 
Petrec timp cu nepoțeii mei. Plănuiesc 
o nouă drumeție/expediție (trek) în 
Nepal, în munții Himalaya (a 
optsprezecea oară când voi merge 
acolo). Cam acestea sunt planurile. Dar, 
cum spune francezul: „l’homme 
propose, Dieu dispose!” 

Ovidiu Dinică: Mulțumesc! 
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                 DUMITRU ICHIM 

PSALMUL PESCARULUI 
Cum mineralu-şi strânge metalul sfânt de 
aur - Agonisire-a strunei în cel mai vin 
acord, Busola fără Tine ştirbită-ar fi de 
nord, 
Atoatelor meu Mire, nu-mi sta-n plutiri de plaur, 

Nor fără rădăcină, livezi planând 
acvatic, Iluzia ce doare când vreau să 
Te-nfirip, Topeşte-mă-n oglindă să fim 
întregi la chip 
Cum dragostea înscrisă-i nu-n flăcări, ci-n jăratic. 

Zi cu trei nopți în frunte, mormântul Tău când 
beu-l, Lumină fără ceară, cum Unul eşti şi-n Trei? 
Mă fă ulcior-mireasă ca noaptea să mi-o bei, 
Ce rost prisaca-n floare de nu Ți-aş fi 
ştiubeul? 

Nu doar pescar de oameni, pe Tine vreau în mreajă, 

Să-Ți muşc din trupu-Ți mărul cu Dumnezeu sub coajă! 
 

1. STRATFORD, ONTARIO 

Speculăm timpul frumos al verii 
până la ultimul centimetru de timp. A 
tunat şi ne-a adunat, cum e tata, e şi fiul 
şi eu şi cu Matei ne potrivim de minune 
în gustul artistic pe care numai drumul 
l-ar putea descrie. 

Demult am dorit să iau pe iubi- 
tul meu cititor la drumeție spre Oraşul 
Lebedelor - Stratford. Canada este 
mare, dar şi măreață, cantitativul 
devenind un cântec subtil al 
calitativului. Ne suim în maşină pe la 5 
după-amiază să mergem în oraşul pe 
care pionerii englezi, irlan- dezi, 
scoțieni şi nemți l-au dedicat lui 

Shakespeare, un oraş chiar cu acest 
nume se află la câțiva km. Străbatem 
Kitchenerul, un oraş americanizat în 
bună parte, chiar dacă îşi mai păstrează 
ceva din specificul nemțesc din fostul 
oraş Berlin, aşa cum se numea până în 
1916. Aici are loc Festivalul 
Oktoberfest, cel mai mare după cel din 
Germania. Un oraş obişnuit, cu străzi 
curate şi multe flori, cu McDonald, 
Money Mart, Walmart, Swiss Chalet, 
Starbucks, Mr. Sub şi Mall-uri etc. 

De la sensul giratoriu de pe 
Highland St.West trecem prin Waldau 
şi începem să ne bucurăm de tot ce ne-
a dat Dumnezeu ca o grădină a Planetei 
Albastre din iubirea Sa necondiționată 
pentru om. 
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Noi, dacă iubim natura, o facem tot din 
interes pentru ce putem profita din 
această iubire. Matei îmi spune: „Se 
cunoaşte că n-ai mâncat, că iar te-ai 
apucat să te tângu- ieşti şi să predici!” 
Are dreptate. Hai, dragii mei, să ne 
bucurăm de tot ce ne poate oferi 
„lumea şi toate cele ce sunt într-însa”. 
Din Waldau traversăm Notre Dame Dr. 
şi ieşim afară din oraş. Încep minunate 
ferme de care nu te mai saturi de parcă 
un film în culori s-ar derula încet prin 
fața ochilor. Ferme de porumb pentru 
boabe şi porumb furajer, mirişti de 
grâu secerat ca nişte recruți cu părul 
tuns la zero, o carieră de piatră, o 
moscheie albă în mijlocul câmpu- lui, 
lucernă, fasole, ferme de cai, de porci şi 
de vaci. New Hamburg rămâne la 
dreapta şi deasupra drumului se 
deschide o poartă de poveste cum 
numai norii de vară ştiu să zidească, 
prin care vezi pe cer trăsuri trase de cai 
cu prințese şi prinți cu straie de aur. 
Interesant cum întinderea geografică a 

acestor provincii din sudul Canadei face 
să ți se pară cerul atât de aproape, că 
uneori îți vine să te joci cu norii. Nici 
chiar aşa, dar nici prea departe! 

Calmul acesta, pacea şi liniştea 
pei- sajului te fac să te simți, folosind o 
imagine biblică, precum ”în sânul lui 
Avraam” sau cum ai putea să exprimi 
acest sentiment de a pune pe limba 
inimii câțiva stropi din mierea 
veşniciei. Îl întrebam pe Părintele 
Anania cam ce vrea să spună această 
sin- tagmă. Nu-i aşa că acei care sunt în 
sânul lui Avraam se simt cam incomod? 
Râdea Părintele: ”Of, Mitrel, parcă nu te-
ai fi năs- cut la țară! Orientalii, ca şi 
țăranii noştri, foloseau partea de jos a 
hainei ca mijloc de transport, iar 
mamele puneau bebeluşul în poala 
hainei şi-i legănau somnul şi visul până 
ajungeau acasă de la țarină şi de aici 
vorba de a te simți ca în poala sau sânul 
lui Avraam.” 

va urma 

 
 
 
 
 
 
 

GABRIEL CHERBĂLUȚĂ 
 

povestea bătrânului prinţ 

în cochilia scoicii aduse de la 
mare acolo îşi găsise adăpost 
(micul prinţ crescuse 
mare şi părăsise colţul 
de lună de unde privea 
ca printr-un ochi întors 
pământul) 
era singur 
până şi singurătatea îl părăsise 
pentru că nici ei 

nu îi plac oamenii trişti 
nici bătrânii 

în cochilia scoicii aduse de la mare 
bătrânul prinţ stătea 
în poziţia liliacului 
spânzurat de 
literele singurului 
cuvânt pe care şi-l 
amintea 

era începutul 
toamnei şi urma să se 
nască iar 
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vară indiană 

ştie că va mai trăi 
deghizată într-un 
anotimp cald, indian 
dar fără culorile războiului 
pe faţa caldă 
a soarelui 

ştie că va rămâne acolo 
până ce o vor goni ploile 
şi ceţurile 
şi brumele însingurării 

e o vară/ toamnă 
acum el îşi numără 
silabele 
în care a adunat 
singurătatea şi scrie pe 
geamul aburit 
de ploaia caldă- 
doareee! 

urare 

sfârşit de 
septembrie cu gust 
amărui 
de aniversare 
un hepibărzdei umed 
pe spatele fluviului 
cu fumul de lumânări 
despre care nu ştim sigur 
dacă sunt pe tort 
sau pe colivă 

sfârşit de septembrie 
lăsat în loc de la mulţi 
ani mie 

al risipitorului 

am uitat secunda pe cadran de ceas 
timpul mă aleargă spre capăt de 
drum 

viaţa – o clepsidră, atât ne-a rămas 
ziua se preface într-un nor de fum 

taica chronos arde zâmbetul sub 
mască un lung şir de viruşi într-un 
şir de vieţi adormit în iarbă un 
arhanghel cască desenând în ţărnă 
un stol de ereţi 

risipesc lumina peste cenuşiu 
ameţit de dorul soarelui de 
mâine 
nu-mi pasă de moarte, eu încă sunt 
viu cu trei peşti în mână şi bucăţi de 
pâine 

risipesc cuvântul fac din el un crez 
înger de-ntuneric astăzi în poez 

poezoland 

cât de ciudat să trăiască în tine simultan 
două anotimpuri antitetice 

cât de ciudat să te cuprindă iarna 
cum o haină tocmai scoasă din 
congelator iar tu să ai în brațe 
verdele zâmbetului de nou-născut... 

în poezoland totul e armonie 
oraşul cu fluviul 
iarna cu primăvara 
întunericul şi lumina 

doar omul cu omul 
se mai caută încă 

cât de ciudat dar totuşi 
cât de normal... 
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ANDREEA CRISTINA CĂLINESCU 
 
 

clepsidră 

domină în întuneric 
o marionetă încâlcită în sfori de imaturitate şi cuvinte 
expirate într-o clepsidră se sufocă nerăbdarea 
ce îngheață sufletul şi se sparge rănind intern plăcerea 
rădăcini arse de improbabilitate construiesc licoarea 
singurătăţii deşi aspre, fire de independenţă reuşesc să 
înflorească trupul într-o pictură contemporană plină de 
nuanțe radiante rafinamentul amorului propriu şi zâmbetul 
îmbătat de esență descifrează o nouă pereche de ochi ce 
străpung cu putere vitrinele ce promovează petalele 
falsității 
fericirea se simte, 
iar tristețea se scrie în versuri încolăcite cu atacuri de panică 
o încredere oarbă transcende vulgaritatea buzelor pictate în zgomote 
tabloul final se semnează într-o producere de căldură continuă ce se zbate cu 
frigul trupurile pline de alcool şi tutun se îngroapă unele pe altele în trecut şi 
amintiri toate conţin suflete slăbite ce se luptă pentru o ultimă imagine 
dinamică. 

monolog 

în funia de la gâtul raiului 
îmbibat în mucegai şi dinamită 
ramurile cereşti iau formă de 
pensule pe planşa cuvântului 
calci pe cioburi unite ieftin în razele lunii 
şi te îneci în cuie prevestite inimii 
continuu atragi lumina şi o preschimbi în moarte 
prăfuită într-un punct culminant toate simțurile 
cedează 
frisoane cuprind esența unor restanțe definite pe sufletul cicatricilor 
o compoziție de defecte şi înflorire călătoreşte în 
migrene ce demolează trupul şi le seacă de tine 
firicele de perfecțiune se înnoadă şi umbresc 
soarta catapultată de ghinion şi blesteme 
fredonezi rețeta succesului într-o groapă adâncă a cerului 
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în aşteptarea scopului te îneci în furtuna 
panicii încui un sentiment de retragere în 
spatele retinei 
dinții se sparg în timpul devorării cromatice a 
buzelor într-o cutie de urlete doar cuțitul mai face 
loc simțirii când pe obraji jenează nemurirea 
dar timpul explodează în durerea cuprinsă de mâinile trecutului 
pasezi pasional furia în bătaia simptomelor sfârşitului 
sub cutremur mai curge o picătură de vin 
lăsată în voia parfumului iubirii. 

insanitate 

mă sufoc într-o mare de spini 
ce tatuează un sentiment permanent de insanitate 
mă înec în sângele ce se scurge pe coloana vertebrală devenită 
pământ mestec cuvinte în nonsens şi înfăşurate în regrete 
cântecul de jale răsună încețoşat pe ritmul amorului înfundat în paroxism 
iadul se încolăceşte pe retină, 
iar picături de satisfacție formează funia de la gâtul destinului 
se decolorează cerul într-o amăgire continuă dintre univers şi 
fantezie se descuamează o iubire îmbibată în lipsuri şi frământări 
lovituri în uşa necesității vibrează anotimpul 
panicii catastrofe în suflet nimicesc ascendent 
creierul răceala nopții fragmentată de vânt 
vesteşte 
sfârşitul oricărei note muzicale 
continuitatea absurdă capătă forma de 
pumnal în flancul drept al gesturilor 
meschine 
umbra unor manechine ridicole acoperă o lume desprinsă de 
viziune idealul, închis în cuşca unui caracter plin de vulgaritate, 
se zbate în aşteptarea unei fantome 
semne divine sunt lăsate cicatrici pe simple ruine. 

temporizator 

ochii tăi iau forma unor cadavre sfâşiate de timp 
fluturii din stomac sunt mutilați de şerpi 
ce implementează venin în amintirile de atunci 
combin iadul pe care l-ai înfățişat cu privirea raiului ce satisfăcea arta 
buzelor fumul țigării interzise ne-a desenat distanță şi răceală 
încrederea că o oglinda spartă va defila ca una nouă a devorat o inimă 
ce a mărturisit elemente sincere de amor combinat cu vise turmentate de 
dependenţă zilele ce îmbinau bătăile inimii aflate în ring s-au scurs ilegal 
prin ispitele la care este supusă orice frunză 

iar tu, muritor vrăjit de verdele ierbii ai căzut din copac, ofilindu-te încetul cu 

încetul 
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degeaba îți era dor să te uiți la soare, când tu te-ai 
desprins, fără ca mintea să se împace cu inima 
te-ai alăturat unui covor mort de păcătoşi călcați în picioare de sirene oarbe, 
lăsând în urmă 11 paşi 
buzele tale uscate aşteaptă să vâneze dinții într-un zâmbet provocat doar de portretul 
meu scânteia din ochii noştri căprui ce odată lumina întregul drum 
spre o idilă misterioasă s-a stins uşor 
gânduri şi râsete inocente ofilesc pietrele zilelor de primăvară 
iar mâinile acum aspre au devenit pentru tine povara sufletului 
manipulator ce-şi va aduce singur sfârşitul. 

 
 
 
 
 
 
 

ROXANA LUPOAE RĂCOREANU 
 

Cine sunt eu? 
 

Cine sunt eu să cred că pot fi 
tot ceea ce şi alții nici nu pot 
gândi, că aş fi în stare 
să desfac cerul tău în două, 
apoi să-ți pătrund în minte şi în suflet fără o operație 
nouă, ci doar prin cuvinte bine alese şi gândite 
ori doar prin sentimente profund 
simțite ori prin tot ce pot fi eu, 
invitându-te în Universul 
meu? Cine sunt eu? 

Tumult 

Am pierdut şirul zilelor ce am stat 
aşteptând. Mi-am pierdut ideile din gând. 
Nu mai pot. Nu mai vreau. 
Nu ştiu ce să fac. 
Îmi ridic ochii spre cer şi-mi vine să plâng. 

Fără mască sau cu mască 
Tot eu sunt, 
Doar mai tristă puțin. 
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Ni se pun lacăte pe ce ne dorim, 
Nu mai ştim sau nu mai avem cui să 
zâmbim, Tot mai serioşi devenim. 

Inhibi 
dorințe, Ceru-
i cu nori, 
Totul se opreşte în loc, 
Parcă nu-i viață, 
Parcă nu-i cânt. 

Te-ncăpățânezi căutând soluții noi, 

La o schimbare tot sperând... sperând... sperând... 

Atât de aproape de sublim 

Un balet de emoții se dezlănțuie în trup 
Și ca-ntr-un spectacol toate ideile mi se 
învârt. Cu fiecare clipă ce simt că o trăiesc, 
Învăț pas cu pas mai mult să iubesc. 

O lume în față larg mi se deschide, 
Iar tot ce e frumos pare că mi se oferă mie. 
Raze de soare mă-mbrățişează, 
Florile în păr mi se aşază, 
Frunzele foşnesc ca o mângâiere uşoară, 
Iubirea mă prinde de subsuoară 
Și mă ridică atât de sus 
Încât nimic din ceea ce e în jur nu-mi pare mai 
presus. Tu mă vezi aşa cum nu ştiu că sunt nici eu 
Tu crezi că pot mai mult mereu. 
Tu mă îmbraci în vorbe şi toate gândurile 
tale Precum floarea pistilul în minunate 
petale. 

Tumbe şugubețe, zâmbete 
răzlețe, Alergăm desculți prin 
iarbă, 
Ce mai zarvă! 

Joacă printre picături de ploaie, 
Atâtea minute petrecute cu tine, multă 
bucurie, Ce mai viață! 

Tu nu ai habar cum te-aş picta pe pânze goale fără 
rame, Cum ți-aş putea scrie un poem cu literele 
toate. 
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Tu nici măcar nu te gândeşti 

Ce personaj cred eu că eşti din cele mai frumoase poveşti. 

Ador să te surprind. 
Mi-e drag să te 
privesc. 
Și toate le fac atât de copilăresc. 
Iar dintre acestea, ce îmi plac, sunt zâmbetele 
noastre Venite aievea, parcă, dintre astre. 

Îndrăzneala 

De ai putea... 
Sărută-mi uşor cel mai frumos 
gând Ce-mi trece prin minte 
Și lasă-mă, apoi, să îl contemplu 
De drag ce-mi este, 
Căci vei fi ultimul ce a îndrăznit să se mai apropie atât de mult de mine, 
Dărâmând zidul prezent, dar nevăzut dinaintea simțurilor mele. 
Voi reține-n inimă această îndrăzneală 
Ce va apărea să mă uimească sau să-mi vindece 
rănile, La fel de aşteptată ca şi o bobiță de rouă, 
Pe buzele-mi uscate şi 
însetate, Atunci când nu sunt 
fericită Ori când nu plouă. 

Armoniile din suflet 

De ce să prinzi în mână cerul, când poți a te scălda în 
el? De ce să faci bulgări din nori, când ai putea pluti 
pe ei? De ce să vrei a transforma, în loc doar să 
accepți? 
Doar lasă totul liber în seama ta şi a mea. 
Chipul tău, contur de înmiite dorințe, îmi agață privirea şi 
gândul. Zâmbetul tău nu poate fi trecut la diverse. 
Mă pierd alunecând spre sufletul tău. 
Atâtea întrebări îşi fac loc în minte 
Și tot caut, necontenit, a simți acel ceva mereu. 
Cu doar un sărut tot Universul mi se revarsă-n față, 
E mult mai presus de ce am trăi vreodată-n această 
viață Și fiecare zi, minune dată nouă, prinde o altă 
culoare, 
O alătur de un surâs şi-i dau voie să zboare. 
Clipele vieții au fost, sunt şi vor fi ca un mănunchi de note ce zburdă pe un 
portativ. Întotdeauna putem găsi motive de a zâmbi, 
Doar să ne dorim. 
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        ILEANA POP-NEMEȘ 

 
Caii în ultimul lor anotimp 

De-atâtea dureri nu te mai pot iubi până la 
capăt, caii traversează zilele într-un iureş 
spre calea infinitului 
cu fotografia noastră deasupra şeilor. 
Clipe iluzorii frământate de necuprins 
ne coboară anii în fântâni şi caii aceştia 
nebotezaţi îşi aşază umbra în ultimul lor 
anotimp. 

Remușcări 

Până să te naşti din propriile dureri, 
degetele tale căutau pietrele 
vorbitoare pe sub altarele Parisului, 
Ciocanul lui Thor sub mâinile tale 
bătea întrebător în măduva 
sufletului. De atunci şi până în ziua 
zilei tale, am trecut de Chivotul 
Legământului prin geana de vară a 
unui tren. 
Mă ducea departe de lanul cu floarea-
soarelui pe care am legat-o de coamele 
cailor 
în hotarul despărțirii noastre. 

Fără nume 

Eu n-am un nume, 
dar din litere 
îmi cresc ierburi 
amețitoare peste amurgul 
fără odihnă al zilelor şi al 
nopților, 
ca amantele 
ocazionale tot mai 
suferinde 
şi mai tăcute de atâtea ninsori. 
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Amăgiri pământești 

Cu privirea spre 
apus amăgiri 
pământeşti cer să 
renască 
în lemnul amurg. 
Chip pictat 
în vioara de sub 
brad, ochiul cel 
verde 
nu te mai vede. 
În amintirea florii-de-
colț cine-a crezut 
a plecat mai 
demult. Cu buze 
de floare pe Omul 
de lut cuvântu-l 
alintă 
şi lacrima-l doare... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILDIKO 
ȘERBAN 

 
DUREREA 

După ce trece durerea 
moartea e ca 
un divorț amiabil 
poți privi amintirea 
în ochi 
îi poți reproşa 
traducerea proastă 
a viselor jumulite de pe google-
translate 

Acest septembrie 

Eu, pasărea rugătoare 
ieşită din rândul înălțării, 
ard de setea acestui septembrie 
îmbrăcat într-o ie cusută de 
gânduri care mă întâmpină de cu 
zori. 

În amintirea eșarfei 

Eşarfa de vânt, 
uitată de timp, 
în inimi 
coboară 
să scrie verbul a 
iubi. A iubi creşte în 
mine ispită de vânt 
peste care toamna 
împleteşte pământ. 
Să mă judece pustiul 
sub blestemul lui de noapte, 
nu acum şi nicicând, 
între şoapte 
viața e floare de mac 
iute arzând. 

 
 
 
 
 

 
sau chiar zâmbetul pictat al 
complezenței îl poți lustrui 
în oglinda aceea 
prin care trec gloanțele 
străinului de tine 
şi iubirea i-o poți 
resuscita 
cu perfuzate iluzii 
oh! chiar poți 
elibera 
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înnobil
a ierta 
certa 
această 
zilnică 
moarte 
atunci când 
pleacă durerea 
şi divorțul 
amiabil de tine 
îşi leapădă 
umbra țipând. 

LA POLI 

E linişte la poli. 
Doar albul cântăreşte foamea 
când aurora boreală 
fulgeră-n punctul de sub 
gene. Uneori lumina țese 
mătase pentru gheişele 
nomade alteori fruntea 
creşte 
spirale spre rădăcini. 
E linişte la poli 
ca şi cum 
meridianele 
au feliat 
toată 
lumina 

 
 
 
DANIEL CRISTIAN  
DUMITRU 

 
 

Fragment din romanul „Legenda 
lui Vhadaar, colonadul” – O poveste 
pen- tru copii mari, Partea II-a 
„Povestea lui Stephaan, prințul cel 
frumos” 

A fost odată ca niciodată, că dacă 
nu ar fi nu s-ar povesti, într-o vreme în 
care deşertul era alb şi bântuit de Crivăț, 
Soarele era galben şi firav, iar Luna 
strălucitoare, un hangiu pe care îl 
chema Cammperlat. Aşezat chiar în 
inima deşertului înghețat, hanul lui 
Cammperlat avea şapte conace: trei la 
răsărit, pe un drum de venit, trei la 
apus, pe un drum de dus şi unul la 
mijloc, nici la răsărit, nici la apus, nici 
spre miază- zi, nici spre miazănoapte. 

Negustori din toată Lumea po- 
poseau la hanul lui Cammperlat, iar 
hangiul, hapsân cum era, nu pregeta să 
se 

tocmească pe plată bună pentru odăile 
pe care le închiria de ziceai că le vinde, 
căci atât de scumpe erau. Scumpe, ne-

scumpe, dacă ai fi trăit în vremurile de 
atunci, ai fi fost colonad şi ar fi trebuit 

să treci cu hoarda prin locurile acelea, 
le luai aşa cum erau; altele mai bune şi 
mai ieftine nici că ai fi găsit. Dincolo de 

îngrăditura ogrăzilor hanului, cale de 
trei luni oriîncotro te-ai fi îndreptat, nu 
se afla nici țipenie de om; cât vedeai cu 

ochii doar zăpadă, zăpadă şi atât. 
Cu toate astea, Cammperlat nu 

ducea lipsă de muşterii. Unul venea, 
altul pleca de la hanul din pustie, odăile 
celor şapte conace, jumătate în viață, 
jumătate în moarte fiind mai tot timpul 
ocupate; greu de găsit un locşor de 
aciuit. 

Deşi era renumit pentru 
zgârcenia sa, hangiul nu cerea plată 
tuturor celor ce 
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şedeau la han. Printre cei ce nu plăteau 
se numărau în primul rând dregătorii, 
care îl ajutau cu treburile nu puține pe 
care le avea de îndeplinit. Pe dregători 
îi ținea în conacul din mijloc, ăl mai 
pricăjit dintre toate, doar pe casă şi 
masă, iar asta, în vremea poveştii 
noastre, nu era nici pe de- parte puțin. 
Tot în conacul din mijloc, dar într-o 
aripă mai dintr-o parte, îşi păstrase o 
odaie pentru el, de la ferestrele căreia 
pu- tea urmări în voie tot ceea ce se 
petrecea în ogrăzile hanului. Acolo îşi 
avea hogeacul şi de acolo cârmuia, dând 
ordine unuia sau altuia, după cum îi era 
de trebuință. 

Nu plăteau pentru şedere nici fiul 
său, Nandoo, care ocupa o încăpere 
dosni- că şi întunecată, situată nu 
foarte departe de odaia tatălui său şi 
nici Valdeesha, o vrăjitoare ce se 
aciuise nu se ştia de când prin locurile 
acelea de capătul Lumii. Ei şi fiicei ei, 
Lorrena, care era tot un fel de vră- 
jitoare, însă mai mică, mai afurisită şi 
mai neştiutoare, hangiul le dăduse o 
cămăruță ce măsura doar câțiva paşi de 
la un capăt la altul şi în care, dacă erai 
mai înalt, nu puteai sta în picioare. 

Deşi avea un fiu, Cammperlat nu 
fusese niciodată însurat. Cu mulți ani în 
urmă avusese în schimb o ibovnică ce 
rămăsese grea şi murise la naşterea lui 
Nandoo, altfel singur ar fi rămas 
hangiul, fără un suflet să-i aducă o cană 
cu apă. Cât despre Valdeesha, unii 
şuşoteau că era tot o ibovnică a sa, 
Lorrena fiind de fapt un alt copil de 
tarniță1 al hangiului. Alții însă ziceau că 
astea-s zvonuri, simple zvonuri; cine să 
se fi încurcat cu Valdeesha, o şireată şi o 
prefăcută, care nutrea numai gânduri 
ascunse? Și, de-ar fi fost doar perfidă, 
dar era şi urâtăăă... Aoleu, că urâtă mai 
era! 

C-avea păr dezlânat,/ nicicând 
pieptănat,/ lung până-n şolduri,/ cu 
fire în smocuri,/ ochi spălăciți,/ în 
orbite 

pierduţi,/ nas coroiat/ peste buze 
lăsat,/ mâini noduroase,/ doar piele şi 
oase,/ ha- ine zdrențuite,/ grosolan 
peticite/ şi arăta mi se pare/ ca o rea 
Vrăjitoare. 

Una peste alta, treburile mergeau 
strună la hanul din inima deşertului 
înghe- țat, căci Cammperlat era aspru şi 
în vorbă şi în faptă şi nu lăsa, ioc, să 
treacă ceva de la el. Tot timpul 
încruntat, tot timpul cu ochii pe cei ce 
zăboveau în ogrăzile lui, cu hangiul 
înalt cât un munte nu era deloc de 
glumit. 

Era aspru, ce-i drept, dar să fi vrut 
şi n-ar fi putut fi altfel. În acel capăt de 
lume, unde călători de pretutindeni 
veneau şi plecau într-o vânzoleală 
nebună, lucrurile, una-două, puteau să o 
ia pe un făgaş nedo- rit. Negustorii ce se 
tocmeau la sânge pen- tru mărfurile lor 
sfârşeau nu o dată prin a se încăiera, 
uneori îmbrâncindu-se, alteori 
plesnindu-se, pocnindu-se, julindu-se 
ori chiar rănindu-se de moarte. Și dacă 
ar fi fost doar negustorii! Câteodată se 
încă- ierau dobitoacele, urşii 
nesuferind lupii, lupii nesuferind câinii, 
câinii nesuferind caii şi tot aşa. Numai 
belele. 

Că-i plăcea, că nu-i plăcea, 
Cammperlat nu putea lăsa treburile de 
la han la voia întâmplării. Iar pentru 
asta, pentru a-i ține potoliți pe toți 
scandalagii, profitorii, iscoadele şi toți 
neisprăviții care se întâmpla să-i 
treacă pragul, avea străjerii. 

Străjerii lui Cammperlat erau 
total diferiți față de străjerii 
împăratu- lui Makoonsha, căci spre 
deosebire de Oglitterat, unde traiul 
fusese dulce, gâl- ceava de neconceput, 
iar paza nu atât de straşnică, hanul din 
pustie era ca o oală în clocot; dintr-o 
clipă într-alta te puteai trezi că dă 
fiertura în foc. Aleşi pe sprânceană şi 
ascultând cu toții de porunca lui 
Nandoo, care era şi vătaful, dar şi cel 
mai breaz 

 
 

1  Copil de tarniță = expresie populară pentru un copil nelegitim 
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dintre ei, vitejii, ce stau gata să spulbere 
pe dată orice sămânță de gâlceavă, erau 
din cale afară de fioroşi. Rar îndrăznea 
cineva să se pună cu ei. 

C-aveau cămeşi largi în spate,/ 
peste şolduri brâie late,/ iar de brâie 
lungi cuți- te/ câte două potrivite,/ iţari 
peste pulpe întinşi,/ sub genunche şi 
mai strânşi,/ încălțări din blănuri 
groase,/ înalte şi căl- duroase,/ peste 
umeri mantii lungi,/ iar pe cap un fel de 
glugi,/ chipurile acoperite,/ cu măşti 
fin meşteşugite./ Doar ochii li se 
vedeau,/ de-i priveai te speriau. 

Cu toată paza straşnică ce o avea, 
la hanul din pustie se mai nimerea să 
aibă loc şi câte o încăierare mai aprigă, 
în care stră- jerii lui Nandoo să fie 
dovediți. Rar, ce-i drept, foarte rar se 
putea întâmpla şi una ca asta. Doar ce-l 
vedeai atunci pe hangiu ieşind val-
vârtej din odaia din care iscodea totul, în 
mâini cu câte un pistol cu cremene şi 
plumbi, gata încărcat. 

– Stai că trag! Stai, n-auzi?! striga 
din toți bojocii. 

Și toți încremeneau. Nici măcar 
nu trebuia să rănească pe cineva. Era 
suficient să țintească spre gloată. Atât. 
Și zarva se potolea. Cine era atât de 
nebun, încât să se pună cu două 
pistoale încărcate? 

Rareori, cu mare zgârcenie şi 
doar când nimic altceva nu mai era de 
făcut, hangiul trăgea o singură dată în 
aer. Atunci când trăgea, indiferent cât 
ar fi fost răzmerița de mare, totul 
îngheța în jurul său. Următorul glonț nu 
apuca să fie slobozit niciodată. 
Zgomotul primei explozii, mirosul 
prafului de puşcă, fumul, focul de la 
gura țevii, astea toate aduceau pe dată 
pacea şi liniştea la han. Întocmai ca 
nişte copii prinşi în toiul unei pozne, 
scandalagii se întorceau cu capetele 
plecate la treburile lor, de s-ar fi zis că 
n-au avut niciodată ceva de împărțit 
între ei. 

De unde avea pistoalele şi cât dă- 
duse pe ele, nu se ştia. Povestea 
armelor fermecate ale lui Cammperlat 
era un secret de nepătruns. Tot ce se 
ştia era că hangiul nu se despărțea 
nicio clipă de ele. Ziua le ținea 
încrucişate la brâu, iar noaptea chiar 
sub perna pe care îşi aşeza capul, în aşa 
fel încât să le aibă tot timpul aproape. 
Ferească Sfântul să încerce careva să le 
ia! 

Căci hangiul burtos,/ înalt şi 
spătos,/ cu braţe groase/ şi mâini 
unsuroase,/ scurt în gât,/ la faţă urât,/ 
cu mustață înspicată/ şi-o barbă 
înnodată,/ cu creştetul ras,/ nici 
sprâncene, nici nas,/ nu era dintre cei/ 
ce ai vrea să te iei. 

Toate erau, aşadar, bune şi la 
locul lor la hanul din pustie şi poate n-
ar fi fost nimic de povestit, dacă nu s-ar 
fi întâmplat ca într-o bună zi, într-unul 
din raidurile pe care obişnuia să le facă 
în deşertul înghe- țat, Nandoo să 
găsească un trup. 

– Un trup?! a întrebat 
Cammperlat privind cruciş spre 
Valdeesha. 

Contrar felului său de a fi, 
Vrăjitoarea-mamă catadicsise să-şi 
mişte oasele bătrâne şi nevolnice de-a 
lungul holurilor înguste, tocmai din 
fundul fundului conacului de mijloc 
unde se afla cămăruța ei, până în odaia 
în care stătea Cammperlat. 

Cu de la sine putere, îl vizita 
foarte rar pe hangiu; o dată, cel mult de 
două ori pe an, şi atunci doar când 
credea că altfel n-avea încotro, de 
obicei mânată de vreun vis ori de vreun 
semn a necaz de care era musai să-i 
spună. Altfel nu s-ar fi urnit pentru 
nimic în Lume. Cammperlat era cel cu 
vizitele. Mergea la vrăjitoare măcar o 
dată pe săptămână, ba să-i ceară să-i dea 
în bobi, ba să-i descânte de vreun of sau 
doar să-i ducă plantele de leac pe care le 
lua fără preget de la cei ce poposeau în 
ogrăzile sale. Dacă trecea săptămâna şi 
nu găsea drum pentru ceva anume, 
trecea doar aşa, 
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să vadă că încă-i acolo, în hruba ei şi nu 
cine ştie unde. Sfinte apără şi păzeşte s-
o fi ştiut pitită undeva cu vreun gând 
ascuns! 

În ziua aceea, sprijinită în toiagul 
de care nu se despărțea decât în somn, 
Valdeesha îşi târşise1 picioarele pe co- 
ridoarele pustii, dinadins să aducă o 
veste care, gândea ea, nu era tocmai 
bună. Hangiul însă avea altă părere. 

– Și aşa, zi: Nandoo a găsit un 
trup în deşertul înghețat! a repetat 
Cammperlat, voind să se convingă că 
auzise întocmai. 

– Izact! a întărit Vrăjitoarea-mamă. 
– Ptiu, bată-te norocul să te bată, 

ce m-ai mai speriat! a răbufnit hangiul 
făcând un gest a lehamite. Când te-am 
văzut aşa îngândurată... Să-mi sară 
inima din piept, nu alta! 

– Ce vrei să spui, că ăsta nu-i 
motiv de îngrijorare? 

– Dintr-atât?!... Ce-ți veni, femeie? 
Păi, trupuri de-astea îți găsesc eu... 

– Da, da, ştiu! De-astea îmi 
găseşti mătăluță câte vreau!... a mormăit 
îmbufna- tă Valdeesha. 

– Întocmai! a exclamat luat de 
val Cammperlat, fără să ia în seamă 
ironia vrăjitoarei. Ce să-ți spun, 
noutate: un trup fără suflet în deşertul 
înghețat!... 

Valdeesha nu-l prea îl avea la 
inimă pe hangiu. O fi fost el ce-o fi 
fost şi le-o fi dat el, ei şi lui fie-sa, ce le-
o fi dat: un loc unde să şadă, la adăpost 
de mofturile colonazilor şi de furia 
tâlharilor, mâncare, haine şi alte alea, 
dar şi fără ea!... Ce s-ar fi făcut 
prăpăditul fără ea? 

Știa el să socotească,/ numere să 
înmulțească,/ să adune sau să scadă/ 
lem- nele dintr-o grămadă?/ Știa el ca să 
separe/ frunzele pentru mâncare,/ 
care-s bune de gătit,/ care-s bune de 
vrăjit,/ care-s numai pentru cai,/ 
deoparte să le dai?/ Știa el să 

 
1  a târși = aici cu sensul de târî picioarele din mers (n.aut.) 

oblojească/ rănile să îngrijească,/ 
leacurile pentru boale/ ori otrăvile 
mortale? 

Aia e, că nu ştia, şi-a adus aminte 
vrăjitoarea, aruncând săgeți din priviri 
spre Cammperlat. 

– Ascultă, hangiule, a spus mai 
apoi, io nu zâc că n-oi fi babă-bătrână şi 
o țâră cam dusă cu capul, da’ asta nu 
înseamnă că-s şi proastă. Ei bine, află 
că ştiu câți aventurieri zac înghețați în 
pustie! Iote că ştiu!... Oi sta eu 
îngrămădită cu zilele în hruba ce mi-ai 
dat-o de odaie, da’ nici atât de 
neştiutoare în ale Lumii nu sunt! 

– Bun, şi dacă ştii, atunci care-i 
necazul? a întrebat hangiul cu jumătate 
de gură. 

– Necazul e că ăsta nu-i un trup 
al cărui suflet a fost luat de Moartea 
Vânătă. 

Lui Cammperlat i-a înghețat pe 
loc râsul pe buze. 

– Adică, e viu?! s-a mirat ridicân- 
du-se dintr-odată de pe scaunul care s-
a răsturnat pe podea. 

– Păi, aia-i treaba, că nici viu nu 
pot să spui că e, a mai zis vrăjitoarea. 

– Vorbeşti în dodii, femeie! a 
strigat hagiul. Cum adică, are suflet, dar 

nu e viu? 
– Cum ai auzit. E un fel de... mort- 

viu, ca să zic aşa. Ceva ce n-am mai 
întâlnit niciodată pân-acu’: respiră, 
inima îi bate... Rar, dar bate. Ochii îi 
joacă sub pleoa- pele închise, da’ în rest 
e... lemn, a spus Valdeesha strâmbând 
din nas şi ciocănind de trei ori în tăblia 
mesei. Nu mişcă, nu vorbeşte, unde-l 
pui acolo şade. 

– Poate că doarme, şi-a dat cu 
părerea Cammperlat, nevoind cu niciun 
chip să creadă că Nandoo ar fi dat peste 
vreo momâie ca cea despre care 
pomenea Valdeesha. 

Aşa ceva pur şi simplu nu se 
putea întâmpla. Iar dacă totuşi s-ar fi 
întâmplat, ar fi fost pentru prima... de 
fapt a doua 
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oară, din câte ştia el, când cineva s-ar fi 
aventurat de unul singur în pustietatea 
fără capăt, scăpând... cum o fi scăpat 
amărâtul despre care povestea 
vrăjitoarea. 

Fără viteji, fără habar de 
drumuri, fără urşi, câini sau lupi, toți 
cei ce îndrăz- niseră să străbată de unii 
singuri deşertul înghețat sfârşiseră 
morți. Și încă repede: unii în genunchi, 
alții într-o rână... după cum apucase să-
i prindă Moartea cea Vânătă. Hangiul 
nu ştia decât de un singur hoinar care a 
scăpat cu viață din pustie. 

„Vhadaar!...” şi-a adus deodată 
aminte, simțind pe dată un fior pe şira 
spi- nării. „Brr!...” s-a scuturat dintr-
odată. Nu voia să se gândească la 
vremurile acelea. 

– Să doarmă? a auzit-o pe băbătie 
în- trebând. Păi dacă e pe-aşa, poți să-
mi spui ce somn o fi ăla, de nu poți fi 
trezit nicicum din el? Nuuu, nici vorbă 
să doarmă. 

Cammperlat a tăcut, neştiind ce 
să creadă. 

– I-am strigat: scoal’ sus, străine! 
a continuat hârca să explice. Nimic!... L-
am prins de umăr şi l-am scuturat cu 
putere. Nimic!. I-am tras o palmă. 

– Nimic!... a completat-o hangiul, 
tot numai ochi şi urechi. 

Vrăjitoarea a ridicat din umeri, 
strâmbându-se a neputință. 

– Cu toate astea, ascultă ce-ți spun, 
a spus ridicând spre tavan un deget 
sfrijit cu 

o unghie lungă şi strâmbă: de mort, nu-i 
mort 

– Îhm!... a făcut gânditor hangiul. 
– Nu. Nici vorbă de moarte! 
– Și-atunci?... 
– Doarme! a adăugat după o 

scurtă pauză vrăjitoarea, de parcă n-ar 
fi spus exact pe dos mai înainte. 

Cammperlat s-a scărpinat pe 
scăfârlie. 

„Iar s-a apucat să vorbească în 
do- dii!” şi-a zis blestemând în gând 
felul de a fi al zgripțuroaicei, singura 
care avea pu- terea de a-l zăpăci cu 
vorbe întortocheate, luându-i mințile şi 
judecata cea bună. 

– Păi, măi femeie, încurcă-lume 
ce eşti, n-ai zis mai adineaori că n-are 
cum să fie adormit? N-ai zis: ce somn e 
ăla din care nu poți fi trezit?! 

– Ba, da, zisei. Da’ nu-ți spusei că 
visează! l-a întrerupt Valdeesha. 

– S-ar putea să doarmă, dar nu 
doarme, în schimb visează?!! 

– Pen’ că i se mişcă ochii în cap. 
Uite aşa îi fac! a spus băbătia desenând 
cercuri cu arătătorul prin aer. Cam cum 
se întâm- plă când visezi. Nu ştiai? 

Cammperlat a privit-o cruciş. De 
unde să ştie el ce se întâmplă cu ochii 
cuiva care visează?!... 
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ANDA MIHAELA MIROIU 
 
 

RAPSODII PE ȘEVALET 

( variantă liberă) 

pentru ceea ce este permis 
altor lumi 

materia freamătă 
ne urcă verde intubat pe 
pânză îşi aruncă viața 
unde 
gândul 
este 
un şarpe încolăcit pe sinapse 
şoaptele hematii 
acoperă 
inocența raiului 
dilatat 
până la ultimul triumf casant 

tu uriaş cromatic 
eu tot mai mult frenezie 
complementară 
RAPSODII PE ȘEVALET 
(variantă stilizată) 

o atingere suavă între materie şi 
cuvânt ar împărţi culorile-
ntomnate trupurilor noastre 
ţărâna 
sărut al anotimpului pârg 

TANDEM 

suntem doi 
îngeri căzuți 
între şoapte de 
nesingurătate 
râuri 
pe umeri brodau înserări 

cu altițe vocale 
…eu care ştiam 
că lumina se smulgea din 
limpezime veneții inundate în 
simțuri împletiri erau 
şi pe 
amândoi 
timpul de 
fapt 
ne prăbuşea pe hartă 

suma ta 
închipuiri 
opale fost 
viitor originar 
păcat 
sparge lăuntrul ochiului 
întunecime alungat pe terasele 
inimii 
cavaler al materiei 
alte lumi contempli în reverenţe 

lipseşte-mi 
lipseşte-mi 
acum neliniştea 
e o sfoară 
urci sau 
cobori? am 
întrebat! 
şi din grumazul nopții 
violet halou 
făcu din tine 
fuior de 
noapte bună 

COPYRIGHT 

în terra scrisului 
doar zeii trăiesc de la un lifting la 
altul cuvintele se scriu cu 
gravitație 

 
 



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

63 
 

deschizând 
chakrele stau să 
cadă 
mai cad să stea 
au girul luminii 
pe un cu totul 
alt negru pe alb 

de atâta 
poem numai 
eu cerc orb 
dau o formă 
timpului meu 
rămas (post 
material) 

fără drepturi de autor 

DEDUBLARE 

între şoapte şi reliefuri 
cauți viitor pastel 

 
 
 
 
 
 

ZAMOLXIS - OMUL ZEU 

Când omul zeu 
cu dacică 
sorginte, pe cap, 
oştirii polovragă 
pus-a, au înviat 
strămoşii din 
morminte 
şi au purces 
spre 
Sarmizegetusa. Cu 
tălpile scăldate în 
Olteț 
s-au întrupat, călcând 
din munte-n munte, 
jidavi cu braț puternic 

... 
uit 
pun semn pe tăiş 

absurdul e o linişte păstoasă 

culorile 
trecătoare 
amante sunt 
glisezi sepia 
file cu feți, domnițe şi zmei 

în jurul inimii 
basmul 
roşeşte polii 
se despică 

unul 
căzut între şoapte şi reliefuri 
viitor pastel 
tu celălalt 

EU 

 
 
 

 
MIRELA COCHECI 

 

şi semeț, 
din grote reci 
s-au prefăcut în 
punte. Dar azi, din 
stei, obârşia suspină, 
Zamolxis varsă 
lacrimă amară, 
oştirea lui e toată 
doar ruină... 
Ce-a fost şi ce-a ajuns, 
sărmana țară! 

(*polovragă=plantă rară, 
tămăduitoare) 
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VALS 

Valsează timpu-n brațe de 
netimp În ritm de răsărituri şi 
apusuri, 
Se-nclină însăşi fruntea lui Olimp 
Să preamărească sensul din 
opusuri. De jos, de sus, Pământ şi 
Panteon Lumina şi-ntunericul 
visează 
Un vals în doi pe-o scenă-n Odeon 
Și trupurile lor se-mpreunează. 

Un pas-nainte, altul înapoi, 
La stânga şi la dreapta 
nemuririi, Întruchipați într-
unul amândoi Uitând de 
rânduielile fiirii. 

Se contopesc în trei dimensiuni 
Iar cea de-a patra-ncepe să se 
nască, Se-mpart în mii şi mii de 
versiuni Și cine-ar cuteza să-i 
mai oprească? 

Și-apoi treziți din vis şi 
preumblări Se reîntorc la umbre 
şi la stele Lăsând în urmă mii de 
întrebări 
Ce scurmă crunt prin gândurile mele… 

ORPHEUS 

Apollo-i dăruise o liră fermecată, 
Înmărmureşte clipa când strunele cuvântă, 
Când pietrele se mişcă, Olimpul se desfată, 
Blagoslovit de muze, Orpheus cântă, cântă... 

Acordurile zboară, suave, măiestrite 
Și trilul îmblânzeşte orice 
sălbăticiune, Se-opresc argonauții, 
sirenele-s vrăjite, Ecourile lirei 
răzbat până-n genune. 

Vrăjită fu şi Nimfa şi-i deveni soție, 
Dar şarpele, muşcând-o, a coborât-o-n 
gheenă, El, întorcând privirea, o îmbia să 
vie... 
Dar ea încremenise-n a hadesului trenă. 
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Zadarnic se oprise Sisif, cu stânca-n 
coame Și vulturii-ncetară din Prometeu 
a rupe, Uită Tantal, zadarnic, de sete şi 
de foame, Blestemul adormirii nu vru a 
se-ntrerupe. 

Plâng strunele pe liră, bacante îl inundă, 
Orpheus le alungă, zadarnică ispită... 
Și sfârtecat de pietre, în Hebrus se cufundă, 
Acolo unde Nimfa-l aşteaptă, adormită. 

Pleca-se-vor poeții, cu toții, în 
pleiade, În pana lor măiastră iubirea 
preacuvântă Și dăinuie de veacuri 
legenda cu naiade, 
Blagoslovit de muze, Orpheus cântă, cântă... 

STRIGĂT DE PE FRONT 

Cuvintele-mi îngheață pe buze, nerostite, 
Vertijul are schije ce aspru biciuiesc 
Și tâmpla îmi zvâcneşte străpunsă de 
cuțite, Iar nişte limbi înalte de foc mă-
mprejmuiesc. 

O frică fără milă năvalnic mă 
pătrunde Și gheara-i ascuțită în cord 
mi s-a vârât, 
Îmi vine să m-ascund, să fug, dar nu ştiu unde, 
Rezistă, strigă mintea, rezist, dar nu ştiu cât! 

Pe fruntea-mi străvezie cu greu se înfiripă 
O rugă, dar se-neacă, pierdută-ntr-un 
ocean, În piept zvâcnirea-i cruntă se 
tânguie şi țipă Și-n creştet mă apasă un 
aspru bolovan. 

Ecouri reci şi grele lovesc în ziduri 
sparte, Cuvintele-mpietrite se-ascund 
printre zidiri, Apusul se-ntețeşte, 
luminile-s departe 
Și-o ceață mi se-aşază în suflet şi-n priviri. 

Neantul mă cuprinde în sânu-i ca o gheară, 
Ridic spre cer o mână, cătând un ajutor, 
Un semn, o lumânare, dar vântul mă 
doboară, În vălul adormirii nu vreau să mă 
cobor! 

Mulțimi de chipuri hâde, diforme, reci şi 
slute M-agață, mă sufocă, aş vrea să pot să 
strig… 
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Se face întuneric şi cad în hăuri mute, 
Tentacule nopții mă prind, mi-e frig, mi-e 
frig! 

MATRIX 

Coboară-n bernă flamura 
conştiinței Și clopotele-n turle-au 
amuțit, Compasu-nfipt în inima 
credinței Trasează-un cerc de 
unde-mprejmuit. 

În Matrix, pe-un ecran din plăsmuire 
Rulează-un singur film numit 
„Accept”, Iar noi orbiți de noua 
rânduire 
Ne scoatem singuri sufletul din piept. 

Compasul are-un număr şi valoare 
De-a cumpăra şi-a vinde doar prin 
el, Ne-am cununat în Matrix cu 
visarea Și nu mai ştim cine suntem, 
de fel. 

Și acceptăm ca oile ideea 
Pecetluiți cu-n cod pe frunte 
pus, 
Dar vai de cel care ne-a-nchis cu 
cheia Când ne-om trezi şi vom privi 
în sus! 

 
 
 
 

VASI COJOCARU-VULCAN 
 

 

*** 
În fața cireşilor 
înfloriți am uitat de 
timp. 
Ici, colo, 
căzând tăcut, 
câte o 
secundă. 

*** 
În mijlocul toamnei, 
sub pragul colibei, 

un greiere şi-a ridicat sălaşul. 
Căldură vetrei 
sau dogoarea dorului din 
mine l-a îndemnat să-i fie 
milă? 

*** 
De dincolo de codri, de dincolo de 
vis, lupoaica porni să coboare 
muntele. Odată cu zăpezile topite 
în şuvoaie, odată cu brizele, 
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târând după ea soarele, 
cobora lupoaica spre 
mine. 

Blana ei jilavă mirosea 
a seve zălude, a cald, a poieni 
trezite, a pământ mirosea blana ei, 
stârnind freamătul nerăbdător al pădurii. 
Alerga să-mi întâlnească visul 
hrentuit de cețuri şi ploi 
spăimoase, de molime şi patimi, 
zdreanța de vis destrămat în negurile iernii 
agonice, lungă şi albă cât veşnicia. 

Și-l va întâlni, şi se va hrăni hulpav din 
el ca dintr-o inimă de pui abia fătat 
în care țipă viața, pasăre 
speriată. Apoi va urca muntele, 
ducându-mi visul cu ea, 
smulgându-l din agonia acestei 
ierni, cât mai departe 
pe 
creste, 
în soare, 
tot mai departe. 

AMNESIA 

Mă priveşti de undeva, 
de la marginea ghețurilor eterne 
care plutesc în derivă ascunse de 
cețuri. Casa ți se pare străină, 
iar eu îți sunt un mic drac ce încearcă 
să spargă cochilia micului tău rai incolor. 
Gândurile, 
foi albe şi terne 
care zboară una câte 
una lăsându-te, album 
pustiu, 
două coperți prăfuite iar între ele un timp 
incognito. Tu nu mai eşti. 
Ai rămas suspendată 
între două picături de 
apă 
ale robinetului pe care îl priveşti 
concentrată ca pe un aparat de menținere 
a vieții. 
Nimic nou astăzi, 
nimic despre ieri, 
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nimicul mâinelui şi al poimâinelui de 
viață! Te ating. 
Tresari! 
Cețurile fug, alungate de o pală de vânt 
prea slabă să te facă să te îndrăgosteşti din 
nou şi iarăşi țeşi picăturile de apă 
din robinetul sângerând 
într-un voal nesfârşit de 
zile 
netede precum câmpiile iernii. 
„Ce cauți în cămaşa mea de 
noapte? Eu nu mai sunt acolo! 
Eu am zburat demult.” 

*** 
Când caii, în goana lor 
nebună, se vor rarefia în 
frunze 
spulberate de vânturi prin canioanele 
toamnei, mă voi bucura copilăreşte de 
pledul multicolor cu care îmi vei înveli 
genunchii, 
aducându-mi aminte de poienile verii. 
Voi picoti lângă foc 
iar tu vei suspina din când în când 
cu ascuțimi de crivăț, 
făcându-mă să tresar dintr-un început de moarte. 

 

 
Retrospectivă Vâlcea literară 
ELENA NATALIA CĂLINESCU 

 
 

 
Palma-mi rămâne suspendată în 

faţa unei hârtii oarbe de cuvinte şi îmi 
oferă răgazul de a număra clipa 
strigătelor dese- nate în paginile revistei 
Vâlcea literară - ce încă respiră 
picătura de literatură în marea de 
cultură-, căci ea, mâna... s-a blocat ca 
pictorul în faţa pânzei ce îşi aşteaptă 
chinul desăvârşirii pentru a transcende 
timpul cu nonşalanţa aducerii aminte. 
Nu mai poate să scrie! Răsfoieşte de 
colo-colo numere 

 
de reviste, doar-doar va prinde ideea 
de picior... şi-l prinde pe A fi rostit de 
Nichita Stănescu în volumul - rămas 
mărturie pe biroul meu de lucru - 
Amintiri din prezent: 
„A fi e o durere şi o participare 

luminoasă”. 
Cât adevăr revarsă acest „a fi”! 

Nimic mai potrivit pentru a afirma că 
inclusiv menirea unei publicaţii de 
literatură este de a se alimenta cu seva 
acestei dureri a pre- zentului 
scriitoricesc, pentru că, înainte de 
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a deveni o „participare luminoasă” 
printre aripile timpului, arta creaţiei 
este supusă trudei şi zbuciumului 
interior al celor care semnează, în 
versuri sau în proză, fie ca debutanţi, 
fie ca deja consacraţi în tainele literelor 
din care se naşte acest produs finit 
numit Cuvânt. Și uite aşa, dând filă 
după filă, mi se perindă sub priviri 
veritabile 

„respirări” sosite de departe sau din 
judeţ, de-aproape, să-şi lepede tăcerea 

într-un curcubeu al rostirii, deasupra 
căruia Ideea îşi tot face de cap, că fuge şi 

n-o pot ajunge! Apoi, calea 
momentului actual se luminează 
printr-o ars poetica semnată de 

Nicolae Nistor cu titlul Poetul desena- 
tor („Poetul nu stă la coadă/ să 

cumpere tigăi,/ el se ascunde într-un 
anticariat/ să cumpere filozofi la preț 
redus./ Băncile sunt pentru poeţii care 

au obosit/ de atâta povară a lumii,/ 
atunci ei desenează cărți pe caldarâm/ 

şi joacă şotron cu cei mici”), 
descoperită personal în mediul online 
şi completată, se pare, de o altă creaţie de 

acest fel a acestuia, publicată în 
revista Vâlcea literară nr.1(3)/2022, 

cu titlul Nici nu mai știm să plângem, 
pentru că, într-adevăr, pentru a spune 
„cuvinte disperate numite poezie” este 

nevoie să „confecţionezi cruci de lemn”, 
povara scrisului materializân- du-se 

tocmai pe aceste coli albe ce se 
umplu de lacrimi care izvorăsc din şi 

în cuvinte, cuvinte ce îmbracă în 
semnificaţii toate cele 5 numere ale 

revistei - publicate anterior 
momentului scrierii de faţă - şi toate 

numerele ce vor urma: „iar lacrimile 
devin oglinzile/ noastre ascunse”. 

Lacrima se metamorfozează aşadar în 
simbol-cheie al mesajului poetic, iar 

poetul, într-un avatar al cotidianului, 
precum în poezia lui Dan Mitrache din 
nr.1/2021: „În căli- mara sufletului îmi 

picur o lacrimă./ O voi ascunde/ în 
piatra filosofală din cerneala 

incoloră a vorbelor nerostite”. (Avatar) 

Și astfel, îmi imaginez cum, 
aşezaţi la masa cuvântului, vinovaţii 
pentru apa- riţia acestei reviste de 
cultură (Nicolae Nistor, Gheorghe 
Smeoreanu, Cristian Ovidiu Dinică, Dan 
Mitrache şi întreg comitetul 
redacţional) survolează „închi- soarea 
poeţilor” din care, prin editorialul lui 
Gheorghe Smeoreanu din nr.1(3)/2022, 
„numai unul a scăpat”, sub semnătura 
lui Florian Silişteanu - „un înger/ dintre 
oa- meni/...lepădat” - ce decide că 
poetul nu este altceva decât zugravul 
lui Dumnezeu în acelaşi prezent 
continuu de trudă şi migală pe care arta 
poetică îl presupune ca zbucium 
existenţial, pe de o parte: „azi m-am 
gândit să-i zugrăvesc lui Dumnezeu, 
pereţii/ se întreceau să dea cu var, 
poeţii”, dar şi ca sacrificiu suprem al 
fiinţei ce aspi- ră la fărâma de nemurire 
divină, pe de altă parte: „la început 
când mă gândeam să îi vopsesc lui 
Dumnezeu pereţii/ eu nu ştiam că-n ei 
sunt îngropaţi poeţii/ numai atunci l-
am auzit pe unul dintre ei plângând/ 
am observat cum curge sânge din 
cuvânt.” 

Să nu uităm însă că „Putem fi 
fericiţi, nespus de fericiţi, peste măsură 
de fericiţi”, ne spune editorialul revistei 
Vâlcea lite- rară nr.2/2021, prin 
scrisul lui Gheorghe Smeoreanu, 
deoarece efortul susţinut al echipei de 
redacţie s-a materializat, iar pânza 
pictorilor de cuvinte a fost expusă 
cititorilor. Cum s-a întâmplat asta?... 
veţi întreba, iar eu vă voi răspunde: 
prin toate cele 5 numere publicate 
anterior acestui nr. 6 în care vă scriu 
acum, dar mai ales prin încrederea pe 
care iniţiatorii acestui proiect au avut-o 
nu doar în propriile forţe şi în propria 
voinţă, ci şi în toţi cei care-şi desfăşoară 
o activitate literară la nivel judeţean, în 
special, dar şi la nivel naţio- nal şi, de ce 
nu, internaţional. În paginile numerelor 
acestei publicaţii „ne-scriitorii” vor 
descoperi o lume variată a trăirilor şi 
ideilor existenţiale, a viziunilor 
artistice şi 
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creative, ce creşte valoric de la un 
număr la altul. 

Deci, „vii cu mine sau pleci?”, 
drag cititor, întreabă încă din primul 
număr al revistei (nr.1/2021) Petre 
Tănăsoaica în 
„Sângele poeziei”, o incursiune în trecut 
transformată în prezent liric prin 
adverbul temporal „acum” („Acum urc 
şi cobor în Valea Plângerii, pe sub 
ploaia de săgeţi otrăvite a imaginaţiei, 
iar tu râzi tandru, pentru că ştiai de 
atunci că o să bei sângele poeziei cu 
altul!”), acel acum al realităţii imediate 
care “stă ascunsă şi doare” şi din care 
doar strigătul poetic mai răzbate: “auzi 
doar un urlet de câine - urlet de om!” 
(Nicolae Nistor, Urlet de câine – urlet de 
om… în nr.1/2021). În toată această 
tăcere zbuciumată a creatorului se 
conturează “fânul cu vise” şi “tabloul 
norilor de cati- fea”, furtuna de gânduri 
căutându-şi lumi- na în singurătatea 
cugetului artistic, după cum 
mărturiseşte Dan Mitrache în Poetul: 
“singur pe plajă/ în ţiuitul asurzitor al 
tă- cerii/ începe a desena pe nisip/ cu 
penelul minţii/ noianul de imagini din 
sufletu-i rebel” (Vâlcea literară 
nr.2/2021). 

Imaginea poetului care încearcă să 
se desprindă din mediul exterior 

sinelui 

liric, pentru a putea atinge flacăra 
inspira- ţiei, în dorinţa sa de evadare din 
obişnuitul vieţii, din superficial şi care 
caută perma- nent absolutul sau esenţa 
tuturor lucruri- lor înconjurătoare, se 
regăseşte în poezia lui Ovidiu Cristian 
Dinică din nr.1/2021 Blocul fără 
memorie: “blocul ascunde trăsături 
umane între ziduri tencuite cu palmele 
ude de ființe coborâte dintr-un alt 
univers, sunt salahorii speranței”/ (…)/ 
„în camera mea întunericul înlocuieşte 
lumina unui zâmbet cu lacrimile uscate 
ale vremii”. Totuşi, pentru autor, zborul 
poetic nu este altceva decât un salt în 
gol, asumat conştient ca sacrificiu în 
numele creaţiei: “pe acoperişul devenit 
trambulină poeții sinucigaşi plătesc în 
avans cu versuri dintr-un alt veac, 
saltul în gol.” 

Ar fi multe de spus şi de explorat 
despre cei care semnează în paginile 
aces- tei reviste vâlcene de literatură, 
dar mă voi opri aici, cu promisiunea că 
retrospectiva va continua şi că nici un 
nume publicat nu va scăpa de peniţa 
mea, cu excepţia subsemnatei, ce vă 
creionează a ei mărtu- risire: Eu doar 
aștept cuminte ca timpul să semneze 
pentru mine... 
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MIHAELA VAIDA 
 

 

STEAUA PIERDUTĂ 

Mai sparg un timp, 
mai fur un ceas, 
mai răsucesc în 
mâini câte o clipă. 
Dar ce păcat 
că-n mii de zori 
mai pierd câte un vis 
ascuns de frică. 
Închid un ochi 
purtând pe altul 
o înşelătoare întrebare: 
„Să fie Soare sau să fie 
Lună să mă cufund iar în 
visare?” Dar orice-ar fi, 
oricând va fi, 
de va fi azi sau 
poate peste-o lună, 
o simte Cerul 
revărsat pe mână. 
Mai sparg un timp, 
mai fur un ceas, 
mai regăsesc în mâini 
o stea pierdută… 

UN NOU ÎNCEPUT 

Dinți ascuțiți 
muşcă din ziduri 
Se zguduie 
pământul din adâncuri. 
Lumea e dincolo de ele 
aşteptând un nou început. 
Timpul doare până la oase. 
Sub priviri obosite, 
o primă secundă 
se zbate între viață şi moarte. 
Smerenia cere îndurare. 
Prin haosul creat, 
răzbate doar țipătul 
pruncilor. Ziduri dărâmate! 
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ÎN UMBRA DESTINULUI 

Aplecat asupra lumii, 
cu aripa frântă a blândului 
surâs, te văd trecând 
prin întunecimea uitărilor fără drum. 
Atâtea ierburi încolțesc din pietrele-mi 
reci şi-atâta răzbunare e-n albul orelor 
flămânde, încât simt cum se despică 
frigul prin sânge. 
E vremea zborului căzut 
când aripile devin păsări oarbe 
aflându-şi odihna în brațele 
mele. 
Cu fiecare gând nerostit 
îmi pare că fiecare ochi crescut în 
mine mai poartă în el 
drumul iertării. 
O pace nesfârşită cuprinde 
atunci verdele mut înrobit de 
zăpadă. 
În liniştea nopții, la margini de 
stele o umbră se-nalță purtând 
unde. 

 
CE-AȘ FI DE N-AI FI... 

Maci frământându-şi păcatul. 
Taina orei târzii 
încleştată-n adânc.. 
Șoapta caldei 
chemări aşternute 
la mal. 
Val revărsat în firescul apus, 

fir de nisip nefiresc recompus... 

Și cad şi mă-nalț... 
Și cerul e gol fără roşul 
aprins. Ce-aş fi de n-ai fi, 
Tu, plăpândă iubire? 

DESPĂRȚIRE 

Cât timp se zbate amarnic şi ultima-ți plecare? 
Departe sunt de tine, pierit în al meu glas 
O pleoapă rătăcită cerşind o îndurare, 
Căzută fără milă, pe bolta unui ceas. 
O urmăream cu gândul şi o găseam ascunsă 
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După zăbrele vechi, pe-un drum fără de 
capăt O umbră-n pribegie, de lacrimă 
pătrunsă Căzută în vecie pe plânsul unui 
lacăt. 

Departe sunt de tine şi grea e 
îndurarea... Cât timp rămâne-n viață 
sărutul cel dintâi? 
Un semn de spaimă-i trupul, departe de 
cărarea Pe care ne plimbam şi-ți tot şopteam…„ 
Rămâi!” 

SPOVEDANIE 

Sub nucul uriaş, frunze adunate-n litanie 
desenează genunchii absenți. 
Pe ramurile scorojite 
păsări se-aşază cuminți în sfințenie. 
Neputințele primesc taina dezlegării. 
Mâinile miros a lut crăpat de soare. 
Rugina arde! 
Iubirea se naşte din durere... 

 
 
 
 

          DENISA POPESCU 
 
 

AM UITAT TOT 

Am uitat tot. 
De la mâna stângă până la mâna dreaptă, 
Aerul îmi e complet necunoscut. 
Nu ştiu nici ce s-a sfârşit, 
Nici ce n-a început. 
Am uitat tot. 
Cum miroase 
îmbrățişarea, Cum se-
ascultă durerea, 
De ce corpul meu confundă 
Disperarea cu mângâierea. 
Am uitat. 
Și chiar nu mai e nimic de 
făcut, Pentru că nu se mai 
poate salva Ce n-a avut 
niciodată trecut. 
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VORBEȘTE-MI DESPRE MINE 

Vorbeşte-mi despre mine. 
Ce ştii tu, 
Ce spun ceilalți, 
Ce nu seamănă cu ce simți. 
Vorbeşte, 
Pentru că încep să mă uit 
Și pentru că nu mai am răbdare să mă 
ascult. Niciun gest de-al meu 
Nu mai seamănă cu mine. 
Sunt o casă din care 
Un necunoscut pleacă şi vine 
Fără să-mi ceară voie, 
Măcar din curtoazie. 
Vorbeşte. 
Spune şi ce crezi 
Că n-aş putea suporta. 
În fond, ce veste-ar putea fi mai rea 
Decât aceea că, 
Neiubindu-mă, 

N-am putut, de fapt, exista. 

MINTEA MEA S-A DUMIRIT 

Mintea mea s-a 
dumirit, În sfârşit, 
Ce-i 
ascultarea. 
E lumina 
Care-şi sărută smerit 
Lumânarea. 

UN CIMPANZEU INFINIT 

Poeta-cimpanzeu 
Mănâncă stele pe 
pâine, În garsoniera ei, 
În care şi ziua e noapte, 
Deşi floarea-soarelui creşte-n perete. 
Mănâncă stele şi plânge 
Pe furiş, încetişor, 
Ca nu cumva din 
oglinzi Să-i fugă şi 
ultimul zbor. Poeta-
cimpanzeu 
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Știe că e altfel, 
Că din ea nu se rup 
privighetori Și că ți-e greu s-o 
priveşti 
Fără să nu mori 
În locul ei, odată cu ea. 
Și-atunci se-nvrăjbeşte şi pătimeşte, 
Până când corpul 
I se umple de frică şi pete, 
Până când soarele cade cu tot cu 
perete Și-o lasă goală în fața lui 
Dumnezeu. 
Printre oameni, un infinit cimpanzeu. 
Aşa că o ia de la capăt, 
Mănâncă pe pâine un colț-două de 
stea Și plânge încetişor, pe furiş, 
Ca să uite ce nu poate uita. 

LA CAPĂTUL ZILEI 

La capătul zilei, 
Nicio punte între tine şi tine. 
Ai făcut tot ce-ai ştiut tu mai 
bine, Dar ai căzut, 
Te-ai 
împiedicat, Ai 
pierdut, 
Ai uitat c-ai uitat 
Și n-ai mai recunoscut. 
Poate că, într-adevăr, 
Când eşti foarte aproape de infinit, 
Tot ce poți să mai simți 
E ce n-ai trăit. 
La capătul 
zilei, 
Te întorci într-un fel de cutie a 
milei. Te faci mic, stai pitit, 
Un copil care, 
Deşi nu-l caută nimeni, 
Aşteaptă să fie găsit. 
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MARIUS GANEA 
 

 
Noi 

noi nu-l cunoaştem pe mecanicul locomotivei 
resemnații tăcuții anonimii acestei lumi 
ba 
chiar 
uneori 
îmi imaginez că locomotiva nici nu are un mecanic 
doar aleargă aşa ca o fiară nebună prin noapte 
în direcții stabilite cu mult 
înainte de naşterea noastră 
nu 
şi este mai bine aşa 
noi suntem oameni obişnuiți 
noi suntem cei din vagoane 
şi acestea sunt poveştile noastre 

Numele meu este Marius 

atunci când cei doi frați întunecați 
războiul şi boala îngerii negri 
au lovit fără milă oraşul 
doar cei curajoşi şi puternici au 
rezistat doar cei curajoşi 
doar cei puternici 
când soarele a răsărit roşu pe 
cer am ştiut vremea a venit 
să plătim vechile datorii de 
sânge doar cei care au rămas 
doar cei care încă sunt în 
picioare vă salut umbre 
numele meu este Marius 
şi nu mai am pe nimeni în lumea 
aceasta suflet sau bestie 
numele meu este Marius 
trăiesc în mijlocul unui azil de bătrâni 
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şi sunt mândru de asta 

suntem cei mai buni dintre cei mai buni 

Viața 

viața e un tramvai 
noi stăm cuminți pe locurile 
noastre şi privim ca nişte copii 
cum lumea curge de o parte şi de 
alta ca o apă grea şi leneşă 
uneori locurile se eliberează unii 
pleacă dispar pe tăcute 
întotdeauna ne pare rău 
şi ne spunem unii altora cât de rău ne pare 
cum o să îi ținem minte pentru faptele lor 
bune şi pentru cele rele 
dar asta trece repede 
vin alții care ocupă 
locurile plini de avânt şi 
speranță 
schimbă mobila schimbă plantele din 
ghivece îşi atârnă pozele lor pe pereți 
promit că o să schimbe 
direcția în care merge tramvaiul 
sau măcar viteza 
ați fost atenți întreabă 
trebuie să mai fie şi alte tramvaie prin 
întuneric nu om fi doar noi pe lumea asta 
se agită frenetic ca nişte fluturi multicolori 
prinşi într-un borcan 
de către un băiețel 
bosumflat şi totul rămîne 
la fel 
monoton zi după noapte după zi 
pentru că viața 
viața e un tramvai 

Empatie 

mereu am crezut despre 
mine că nu sunt un criminal 
şi totuşi am omorât 
o broască un peşte o pasăre 
odată am lovit cu maşina un motan mare şi gras 
sufletul probabil că îmi e negru 
de la atâtea omoruri 
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negreşit că voi da 
socoteală dar cel mai rău 
îmi pare 
de viața asta 
pe care mi-a dat-o Dumnezeu 
şi pe care am călcat-o în picioare 

 
 
 
 

DAN MITRACHE 
 

 

Zborul 

Câte petale, oh, câte petale îl mângâiau pe 
umeri, firave aripi de icar fluturând 
orizonturi! 
Exersa zborul printre flori- 
minunăția unor atingeri 
ce polenizau virgule de timp, 
acea planare 
aleatoare 
prin furtunile 
diversității. Zgomotele 
dispăreau, vântul 
devenise lied, 
împrejurul se numea poezie, 
iar munții îşi frizau 
înălțimile, îşi expandau 
rădăcinile, 
exerciții spre viitoare aroganțe... 
Și în atemporalul secundei 
personalizate, pământul aproape, 
tot mai aproape, 
refugiul catalizator 
spre următorul zbor. 

Holograme 

de când mă ştiu 
levitez prin dimineți 
uneori curenții mondeni 
mă izbesc de pereții 
virtuții dulce durere 

în fisura unui prezent 
efervescent 
zenitul îşi săvârşeşte menirea 
ecloziune spectaculoasă 
în cotidian 
de atâta căldură 
nu mai ştiu dacă îmi caut umbra 
sau ea s-a ascuns în mine 
mă refugiez în ceaiul după-
amiezii să-mi liniştesc gândul 
greierii din timpane 
îmi cântă de noapte bună 
iar eu îmi caut drumul spre casă 
prin parcul cetății 
în această seară 
s-au înmulțit 
hologramele cuantele 
unduiesc în hore 
iar eu simt mângâieri catifelate 
direct în suflet 
poate un prieten m-a desemnat 
prea demn moştenitor 
al unor emoții 
petrecute şi al 
speranțelor cusute de 
firul vieții 
le îmbrățişez tandru cu mintea 
mea la noapte mă voi ruga 
să-mi crească mâinile 
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Polenizând regina nopții 

Mi-am oprit câteva apusuri târzii, 
Să le adun într-o noapte lungă, 
Să ne ajungă 
De-o 
poezie... 

Tu, regina nopții cu florile-ți 
dalbe, Eu, neobosit căutător de 
comori, De splendori 
Strălucind la chindie. 

Apoi am curs împreună 
În cascada timpului 
Parfumul verilor toride, 
Esența toamnelor 
cupide, 

Și am albit ultima 
noapte În simfonii de 
şoapte. 

Nesfârșitul unui picur 

un picur mi-a căzut pe 
obraz şi mintea m-a alergat 
deja prin ploaia de vară 
creştetul inspecta norii 
mirosea a ciuperci de 
pădure am furat un fulger 

pentru arcul zodiei mele 
subit 
m-am rătăcit 
în poienile ochilor tăi 
iar inima mea te strângea la 
piept într-un gest aparent 
reflexiv 
posesivitatea îşi țesea pânza ei 
trainică de proximitate 
integrându-ne 
atunci gândurile noastre au devenit 
rugă de nesfârşire 

Volatil 

Uşoarele-mi cuvinte 
din suflet, nu din 
minte, 
nu pot să cadă într-o 
carte, ci zboară mai 
departe 
şi desfată buze 
mai mereu confuze... 

Uşoarele-mi cuvinte, 
fierbinte 
sărută norii 
apăruți în zorii 
clipei de albastru 
în decor 
salmastru. 
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OANA GOIA 
 

 

* 

în trenul cu mare am văzut lumea toată 

o fată 
cu pistrui ca nişte boabe de nisip arse de 
soare dormea cu gura căscată 
ca atunci când te uiți uluit cum o pasăre lovită de 
om îşi trage somnul peste zbor 
şi se îneacă în mare 

un băiat 
mirosea a marijuana 
arunca pe geam, prin 
orbite 
tulburarea-i ca pe un praf 
oarecare pe gât avea dinți cu buze 
ce 
înainte s-au prins indecent de un 
sfârc de parcă ar fi vrut să-i tragă din 
piept iute, iute 
dragostea 

languroasa bătrânețe a bărbatului cu chipiu de 
marinar şi-a scos din pieptul lăbărțat ca un 
buzunar 
poza lui din armată, acelaşi de peste 
ani ca făr’ de moarte 
– ha, puțin, pe la tâmple, mi-a încărunțit inima 

Trenul cu mare duce omenirea pe şine în larg 
răbufneşte câteodată 
când un zbucium de piele pe 
piele acoperă păsările, vântul 
ca marea 

Aici, în trenul cu mare 
totul se iartă 
omenirea se întoarce înaintea păcatului 
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doar eu merg acasă 
la fel 
mângâind compulsiv un fir de mare 
– poate voi mai tresări o dată în pumnul inimii. Voi țipa, voi 
țipa ca un pescăruş ce vede pentru prima dată marea 

* 
în locul acela în care pământul se schimonosea de frică şi uitare-
ți unde se căscă urletul, iar aerul se surpă îndărăt 
unde nici firul nu vrea să iasă 
şi unde sufletul ți-e o cârpă mică pentru 
plâns acolo unde am fost şi eu un cineva 
un împlimbat din colț în ungherul cu caznă, din care şi Dumnezeu s-a întrupat 
unde eram atât de jos şi tu atât de sus că şi Înaltul părea un biet mărunt 
unde era atâta spațiu fără tine, atât de violent şi 
vinovat acolo, Suflete, în locul tău, 
a dat verdeața, aerul a încolțit şi urma ta pe pielea-mi plânsă miroase a 
iasomnie îmi vine să mă țin de iarbă ca de Cruce 
îmi clănțăne inima-n 
paradis s-a strâns distanța 
dintre noi 
iar pentru atâta Cer bătut în coate şi-n 
genunchi de atâta larmă şi netihnă-n Cer şi 
pe pământ mă iartă, mă iartă şi Tu, Suflete 

* 
sunt poate la jumătatea vieții şi nu mă mai 
tem ştiu ce-i fericirea 
e rotundă, te duce întotdeauna înapoi 
la firul de iarbă de unde te mai mătură doar 
Dumnezeu o plăsmuire de copil născut prea 
plăpând pentru viață 
un neîndurat cer, se strânge în piept şi apoi te dă afară cu 
plâns un cinemtograf, două degete coboară în fugă 
în camera de sunet, dau volumul tare de ți se întrerupe fluxul 
sangvin e caldă vară ce dă tumbe pe afară 
un miez mic încumințit într-o nucă scăpată dintr-un cioc de 
cioară când desprind două pagini de carte lipite 
când mi-e dor de câinele meu bătrân 
când deschid uşa casei şi mama mă strigă: fata 
mea când mănânc biscuiți cu dulceață 
ca în copilăria ce uită şi se împacă uşor 
un fir de praf ce se ridică de pe noi să ne rămâne-n 
urmă sunt poate la jumătatea vieții 
şi chiar ştiu ce-i fericirea 
marele singuratic ce iese din când în când din bârlog 
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se uită la oameni, stând în coate 
ei au impresia că i-a strigat Dumnezeu 

când colo, El doar se întoarce în somn pe cealaltă parte 

* 
aş vrea să-mi strâng pleoapa peste mine 
să curgă-n tihnă uitarea peste toată stânga 
mea pe partea asta, pe care nu-mi curge 
sânge 
nu el pompează inima 
mărunta bătătoare supraviețuieşte în pâcla 
neiertării din frică 
de a nu se termina totul într-o clipită, să merg aşa la 
Dumnezeu mă frământă gândul ăsta, visez repetitiv 
mă aşez pe pat privind în tavan ca în ultimul cer şi spun răspicat: 
acum mă duc la Dumnezeu! şi imediat mi se face beznă în pace 

m-am temut şi atunci 
să plec aşa cu atâta neiertare în stânga mea & oare e atâta nimic şi pe dincolo 

& dacă nici acolo iertarea nu-i scrisă-n steaua mea? 
n-am apucat să mă împac cu Dumnezeu, spaima m-a tras înapoi în pieptul 
meu de atunci, pleoapa stângă rămâne netrasă 
e aşa ca o fereastră părăsită de casă 
probabil îi ține de urât îngerului meu păzitor 

eu dorm, visez colorat, intens, în galbenul pereților din copilărie pe care 
aveam agățate fotografii de familie imaginară 

visez străzi mari şi pustii, intersecții goale, nici țipenie de om, iar eu alerg cu 
uşu- rință, nu mă trag hățurile înapoi 

alerg, alerg 
alerg de parcă n-aş atinge pământul, de parcă n-aş mai avea clopotul ăsta de 

neier- tare în stânga mea 
dorm şi visez în galben țipător, iar ei îmi fac de veghe, pleoapa mea 

netrasă şi îngerul ăsta tăcut de fel 

oricât m-am rugat, oricât am cerut 
îndurare dimineața, toracele e tot împărțit 
în două dreapta e pe unde-mi curge 
sângele ce 
spală păcate cu plâns la picioarele lui Dumnezeu 
dreapta e măsura tuturor deşertăciunilor pe care le pune-n groapa aia 
2/2 dreapta merge mai departe 
stânga-i jugul meu 
toată herghelia de copilărie şi o 
gratie de lemn 
de pătuț de copil 
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o gratie după care mă ascundeam 
după care am învățat mai înainte de cuvinte 
să sufăr tăcerea 
dacă ştiam întâi să vorbesc, apoi să văd, apoi să sufăr, astăzi toracele meu era 
întreg doar când nu mă mai țin balamalele de cer 
mă pun în genunchi şi număr, număr cu toată partea stângă 
fiecare dală pe care am păşit greoi 
fiecare pumn de pământ peste neiertarea mea 
fiecare dată când m-am ținut de gratia din pătuțul de lemn 
să mă ascund 
să nu văd că-s plămădită din doi oameni 
unul e dreapta măsură şi celălalt e pentru care sufăr tăcerea mea 

 
 
 
 

     VASILE DAN MARCHIȘ 
 
 

EVALUARE 

(variantă) 

Îngerul păzitor m-a interceptat astfel: 
“Iar te-ai abătut de la rostul tău? 
Unde ai aşteptat sau unde nu ai aşteptat muza? 
Ce te-ai crezut umblând prin 
lume într-un anumit timp, în lipsa 
muzei? 
În acest sens trebuie să te prezinți în fața lui 
Dumnezeu pentru a da seamă cu faptele tale. 
Mulțimea din fața ta 
şi-a primit verdictul să-şi exprime fapta şi 
cuvântul legat de activitatea fiecăruia în parte! 
Aşa că, stai şi tu la rând să-ți primeşti 
verdictul” Incredibil, de parcă Dumnezeu nu 
ştie ce sunt sau ce sunt în stare să fac 
îmi aştept rândul... 
„Intră la mine, dar nu cu trupul, ci cu gândul!” 
Vocea care îmi răsuna în urechi îmi părea 
cunoscută. De necrezut! 
Pe locul în care credeam că stă Dumnezeu 
stătea muza care a continuat: 
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“Te miri că te primesc eu? 
Apropie-ți gândul de mine şi spune ceva despre tine!” 
Când pe poziția cea mai înaltă 
în acel moment a fost lăsată muza, 
cum să mă prezint acum? 
În fața lui Dumnezeu poți să-ți expui unele 
calități, fie pe linie de electronică, medicină 
ori în plan juridic, religios 
sau pe linie de 
agricultură, 
dar în acest sens nu am cuvinte. 
Dacă de veacuri muza 
şi-a ales exponenții nu după profile, ci după 
răbdare, ce pot spune că sunt? 
Ce poziție să iau? 
O mişcare în plus, ori o vorbă numai să 
spun care să pară în paralel cu percepția 
muzei 
ar părea o lipsă de interes... 
Cum să-mi mențin privirea? 
De fapt ce sunt ochii cuiva, 
fără gânduri, în fața muzei? 
Închid ochii. 
Prin faptul că m-am mirat pe felurile în 
care muza şi-ar putea face apariția 
în jurul meu sau a altuia, 
nu mi-am folosit niciodată ochii ci gândurile. 
Nu ajung toți ochii lumii 
pentru a realiza pe deplin o 
mirare în adevăratul sens al 
cuvântului legat de dimensiunea 
prin care poate cuprinde muza 
lumea. 
Pe muză nu mă voi putea mira niciodată cu ochii 
fiindcă inspirația pe care o poate da lumii 
în toată dimensiunea ei este un lucru firesc, 
mai presus de lumină 
Îmi imaginez cum trebuie să fie 
acel instrument de scris din mâna mea... 
Trebuie să fie tip bornă kilometrică literară 
mobilă pe un cer de hârtie imaculată 
ce indică de unde şi până 
unde se desfăşoară percepția 
muzei. 
În acest context am cutezat doar a grăi: 
“Nemărginirea ta!” 
În fond muza m-a uluit rostind: 
Dacă prin poruncă divină 
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te-am primit în acest loc prea 
înalt, unde poți spune că nu pot 
fi? 
Am fost lăsată să te analizez de 
aici nu din măreție ori din 
modestie sau din alte pricini... 
În fața lui 
Dumnezeu cu sau 
fără tine 
poeziile tale au aceeaşi trecere! 

EXERCIȚIU EXTREM 3 

Într-un context fără precedent 
muza m-a purtat cică pe calea poeziei 
printre turițe, brusturi şi alte plante care se agață de 
tine fără noimă... 
”Te-am purtat pe aici, afirmă muza, 
să vezi că aceste plante nu sunt ca vorbele alese...! 

Ce poet eşti tu când toate cuvintele te cuprind ca turițele?” 

Pe moment încerc să mă curăț de turițe 
parcă îngân poezia... 
De fapt este un lucru inutil să procedez 
astfel în fața muzei şi trec la scris... 
Scriu parcă mă curăț de turițe 
şi totodată mă curăț de ele parcă scriu... 
Nu ştiu dacă folosesc în premieră cuvinte-
turițe sau alte cuvinte în locul acestor plante 
ori turițe în loc de cuvinte... 
Concret nu-mi dau seama ce 
iese...! Muza a intervenit: 
”Să nu intri în cuvinte, 
( în vorbe), fără prevenție, ca în turițe! 
Ce-ți predau eu aici legat de aceste 
plante este un exercițiu banal 
față de cum te vor întâmpina sau cum ți se vor lipi de suflet 
unele cuvinte spuse sau scrise de unii...!” 

VOM AVEA 

Cine are de gând să meargă în 
Rai pe post de trândav, 
când în Rai sunt mai multe de făcut ca în 
iad Doar nu merg toți aici „tobă de carte” 
sau pe post de conducere să li se dea totul pe tavă? 
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Nici vorbă! 
Cum credeți că merg poeții în 
Rai? În această viață sau în viața 
de apoi? 
În acest sens am conceput pe hârtie 
raiul în percepții extra poetice. 
Pe când m-am extins eu la socoteli 
hârtii, pixuri, timp alocat scrisului pentru o viață 
veşnică, muza m-a împresurat fulgerător aşa: 
„Ce tot îndrugi acolo fără noimă? 
Faci matematică astronomică sau scrii poezii?” 
-Păi, calculez câtă hârtie şi altele… îmi vor trebui să duc cu 
mine în rai în acest sens… 
Că doar la comanda 
imensității tale 
să pot şi să am pe ce scrie despre 
tot şi despre toate…! 
Apoi muza a vehiculat: 
„În acest context chiar vom avea de îmbinat mai abitir 
poezia cu matematica...! 
Bine, hai scrie…! 

Vom avea matematic o viață veşnică ce scrie…!” 

NORMĂ 

Dumnezeu nu se ocupă de fleacuri... 
Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos n-a spus niciodată 
poveşti 
ci a mers pe fapte aşa: 
Cu perfecțiunea s-a întrecut 
Cu ea şi-a petrecut 
Cu perfecțiunea nu s-a jucat 
deci a făcut minuni... 
Și-a achitat datoria față de soare 
pentru lumină 
deschizând orbilor ochii... 
Nu te crede superior 
nevăzătorului dacă nu ți-a fost 
atribuită ca premiu sau ca 
recompensă lumina! 
Dacă ai doi ochi 
şi poți da unul nevăzătorului, 
să ştii că doar ochiul acela odată 
dăruit te va cuprinde cu adevărat 
în lumina iubirii! 
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                     MIHAI SOARE 
 

 

Versurile fac parte din volumul aflat în curs de apariție la Editura Eikon 
„Același mort fără prihană arătat slugilor”. 

Sângele meu 

Sângele meu era de o tristețe copleşitoare 
se auzea suspinând atunci când se plimba de colo-
colo ca un soldat în gardă 
când mergea la multele parastase organizate în 
oraş cu toate că nu participase la spălatul 
morților 
i s-ar fi putut bate obrazul pentru asta 

o făcea mai mult în speranța că va da 
acolo de vreun fost ministru 
de vreun fost bogătan duhnind a colonie şi cu părul năclăit de 
briantină de vreun fost ambasador cine ştie pe unde 
măcar aici i se iertau suspinele 
când toată lumea cânta veşnica pomenire 
cât e de milos sângele dumitale, se minunau toți 
femeia de la lumânări, preotul, clopotarul 

se înțelege că mergeam la cinematograf doar la 
drame că nu mă puteam duce la comedii 
iar el să suspine ca şi când i s-ar fi înecat 
corăbiile de fapt, chiar i se înecaseră 
într-o toamnă renumită pentru pofta ei de viață 
în care păianjenii țeseau fără contenire hamace pentru 
matrozi halal matrozi 
încercaseră să taie pieptiş valurile de 
lut şi de-acolo sfârşitul 

nu mă primeau pe niciunde 
nici măcar atunci când am vrut să mă 
înrolez m-au respins 
pentru că la război nu e nevoie de tristețe, e şi aşa destulă 
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şi poate fi unul din ăla de o sută de ani 
în plus, ar fi auzit duşmanii suspinele şi ne-ar fi localizat cu 
uşurință măcar la capela regimentului, le-am cerut 
nimic nu i-a înduplecat pe mai marii aceia cu epoleți căniți 
dacă ai fi fost rănit, mi-au mai spus, nici nu te-am fi dus la 
infirmerie iar tot sângele ți s-ar fi scurs pe câmpul de luptă 
şi ce câmp trist am fi avut 

căptuşisem pereții mansardei unde locuiam 
cu tăcerile mele păstrate neatinse, nişte descântece cu lilieci înghețați în 
zbor cu haine vechi cumpărate de la un telal 
în fiecare zi făceam asta, haine peste haine, un veac întreg de 
haine că abia mai încăpeam în odaie 
nu voiam să mă trezesc aruncat în stradă la reclamațiile 
vecinilor şi să fiu luat pe roțile trăsurilor 
ori pe tălpile bocancilor jandarmului din 
cartier şi dus cine ştie pe unde 

coase-i buzele cu arnici, m-a sfătuit paznicul 
şi chiar dacă va mai suspina, ca orice sânge, o va face 
înfundat până când biografia vieții de dincolo va năvăli 
peste dumneata îndemnându-te s-o scrii 

Asta-i veșnicia voastră 

Geaba mai tocmiți voi ciocli să vă care cu alaiuri 
Înspre lumea-n care timpul a murit de când cu Noe 
Cum zic cărțile-ncifrate în tăceri de mucegaiuri 
Tot din alea franțuzite, de brânzeturi, iar napoie 

Drumul nu mai vor să-l facă, le-or fi ostenit şi 
caii Mai mascați decât tâlharii potcoviți pe 
întuneric Și nici trenuri să v-aducă nu găsiți, 
veți fi cobaii Despicați cu scule fine de 
bătrânul cadaveric 

Cel din gurile bigote, tolănit pe testamente 
Care-ar vrea să se găsească în măruntele 
trupşoare Spre-a se diseca şi dânsul, neştiind ce 
branşamente L-ar lega de viul vostru atârnat 
de-o răsuflare 

S-ar tăia ca-ntr-un seppuku, nu cu spada, nici cu 
şişul Ci cu-o aripă de flutur înrudit cu serafimii 
Cei mai palizi dintre palizi, pretinzând tot el 
bacşişul Socotind că e asemeni mie, vouă, 
calicimii 
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Și s-o coase-apoi pe burtă, după ce-o să scoată 
vina De-a se crede tatăl nostru, s-o urca într-o 
trăsură Și-o pleca, sătul de toate, să pozeze în 
vitrina 
Unei prăvălii din cele care vând, după măsură 

Copârşee, mai luxoase, ori mai ieftine, coroane 
Iar de-acolo să ne-ndemne cu trompeții, altă 
şustă Parastasele antume să le facem lusitane 
Muzichii să ne încânte şi-o nurlie doar în fustă 

Să se urce printre blide şi să joace ca o 
iapă Caviarul să-l împroaşte pe icoanele 
obscene, Pe căințe molfăite de la nu ştiu ce 
agapă, 
Pe mirări de trei parale, tot atâtea mizanscene 

Câte morți, acesta-i show-ul, neîntreruptă stagiune 
Dar concediați dricarii, cheltuiala prisoseşte 
Vă cărați singuri la groapă, zi de zi, la 
putrejune Asta-i veşnicia voastră, 
prospețimea unui peşte. 

Musafir în propria viață 

Prietenului editor Valentin Ajder 

Musafir în propria viață 
aşa-mi pare câte unul, câte una, cum or fi zicând şi alții despre 
mine zgâindu-se prin ferestrele dinspre miazănoapte 
unde n-am mai pus de la o vreme străji din pricina umezelii care îi cuprindea 
arătau, aşa plini de licheni, ca nişte ciumați 
îi închisesem în pivnița de sub cuhnie 
şi le aruncam acolo ligheane întregi de lipitori să-şi dreagă 
buboaiele iar buboaiele se dregeau ca prin minune, îmboboceau şi 
apoi înfloreau 

când atât de rar veneam pe la mine ştia toată 
lumea puneam trompeții să sune 
ridicam în slăvile cerului flamurile colorate 
şi-i ceream iubitei să-mi desferece lacătele ca nişte inimi din 
fier tu mai lipseai, bombănea, gândindu-se la vreo beție 
din cele bune de povestit pe lumea cealaltă 

nici pomeneală, îl chemam pe pictorul curții şi el venea 
agale cu ochii cârpiți de somn 
şi aşeza pe un scaun o pânză de mărimea unei insule nelocuite 
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mai întâi trasa câteva linii ajutătoare, al naibii de 
nesigure după care începea să picteze două persoane 
purtătoare a tot atâtea chipuri 
ambele cu ochii pe aceeaşi parte, ca în desenele 
copiilor mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate 
eu nu sunt croitor, domnilor 
oricum, sunteți mai mult nişte naturi moarte 
şi unei naturi moarte i se iartă nuditatea, cum li se iartă perelor, samovarelor, 
feluritelor țesături 

între timp trompeții adormeau cu muştiucurile în 
gură şi visau cu toții acelaşi vis 
singurul îngăduit unora de teapa lor 
unul în care se făcea că le-a pus Dumnezeu mâna în 
cap şi s-au trezit clopotari 

nu interesau pe nimeni tablourile lui 
ciudate ne făceam că le privim scrutător 
cu ochi tulburați de furtună 
că înțelegem altceva decât spuneau ele 
pentru că aşa se cuvine să te porți în fața artei, 
ipocrit ca-n viață, până la urmă 

după şedința de pozat care uneori dura ani întregi 
străbăteam la pas amintirile marilor amurguri pline de păsări de plumb 
drumurile străjuite de lumânărari pătimaşi 
îmbrăcați anume în armuri de ceară gălbuie duhnind a 
înțelepciune ne salutau îndatorați şi ne urau somn uşor 

eram o gazdă bună şi la întoarcere organizam un bal în cinstea 
oaspetelui cu lume pestriță 
personaje pitoreşti ce se oglindeau în dalele de porțelan ca într-un 
lac unele moarte de-a binelea, chemate înadins 
ca să fie la număr 
altfel cei de dincolo ar fi fost cu mult mai mulți 
iar muzicile balului lor ar fi acoperit toate muzicile de 
dincoace şi ce obraji trebuie să fi avut trompeții lor, nişte 
foale, nu alta 
şi ce dănțuială cutremurătoare 

şi ce fojgăială de trene, ca de cârtițe scormonind 

într-un târziu se dădea stingerea 
văzusem ce era de văzut, pipăisem ce era de pipăit şi puteam 
pleca o făceam printr-un tunel îngust şi întunecos, cu tencuiala 
coşcovită astfel că la ieşire smokingul meu arăta ca salopeta 
unui salahor 
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la capătul tunelului o doamnă împărțea veşti triste 
aceeaşi doamnă care la nunți punea flori la rever 
invitaților s-a prăpădit pictorul, a zis când m-a văzut 
tocmai el, musafirul din viețile 
tuturora bine c-ați apucat să vă 
picteze mutra 
că altfel ar fi crezut lumea că ați fost doar un amurg plin de păsări de 
plumb şi despre care nu-şi mai aminteşte nimeni. 

 
 
 
 

               AUGUSTIN JIANU 
 

 

PLEACĂ LUMEA PRIN LUME 

Pleacă lumea prin 
lume, Plec şi eu pe un 
gând, Anonim fără 
nume, Lumea-n lume 
cântând. 

Fără țintă anume, 
Cu un dram de noroc, 
Și nimic n-am a 
spune, Nici nu caut 
vreun loc. 

Pe cărări 
nebătute, Eu mă 
rostui tăcut, 
Doar potcoave 
pierdute, De noroc ce-
a trecut. 

Mai privesc ochii țintă 
De grăbiți trecători, 
Ochii mei o oglindă, 
Prea uşor trădători. 

Despre viață şi taine 
Numai ochii vorbesc, 
Dezbrăcați ca de haine, 
De minciuni şi livresc. 

 
Pleacă lumea prin lume, 
Plec şi eu spre destin, 
Trecător fără nume, 
Augustin clandestin. 

SFÂRȘIT DE POEM 

Mă simt ca secerat de coasă, 
Ca un păun furat de pene, 
Bolnavi de nemurire lasă 
Doar praful răscolit de 
vreme. 

Căci nicio pălărie-n lume 
Nu poate imita păunul, 
Podoabă falsă ca renume, 
De împopoțonat nebunul. 

Confuz eu mai amân 
finalul, Să mă răpească 
câte-o boală, Când obsesiv 
reiau totalul 
Și cad mereu la îndoială. 

Că mă gândesc la toate cele, 
Când încă eu nu calc pe moarte, 
Că fi-voi oale şi ulcele, 
Iar de ai mei curând, departe. 

 
 



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

 

 
Pe cruce-un nume-o sta tăgadă, 
Că viu am fost ultima oară, 
De sub basma şopteşte-o 
babă, De maică... dacă-i fu să 
moară! 

O fâlfâire ca de aripi, 
De parcă totu-a fost o clipă 
De risipire-n iluzoriu, 
Iar viața prea trăită-n pripă. 

DE-AR MAI VENI! 

Când vine toamna cea mai 
lungă Cu bruma ultimei 
himere, Răgazul n-o să-mi mai 
ajungă, Să mai dau gândului 
putere. 

Să rupă pânza de uitare 
Țesută-n vechile 
războaie, Ca pe o toană 
oarecare 
De geruri prinse în piroaie. 

De-ar mai veni o 
primăvară, Să țină doar un 
an şi-atât, Prin ochii tăi de 
domnişoară, Sticlească apa 
de-nceput! 

De-aş mai trăi măcar o zi 
Prin ochii tăi de 
domnişoară, Corolele de 
simetrii, 
Plecarea mea să nu mă doară! 

RECVIEM 

S-a dus dracului țara toată, 
Nici nu trăim, nici nu 
murim, E-o criză clar de 
libertate 
Și mult prea mult e prea puțin. 

Prea mulți golani, prea puțini 
oameni, Azi şi nimicul este prea, 
Nu mai vine nimeni cu 
ziua Și nu se mai bea 
secărea. 

Se duce patria de râpă, 
Iar noi suntem şi proşti şi orbi, 
Prea laşi să încropim vreo trupă, 
Pe trădători să-i dăm la corbi. 

Se duce patria cu totul 
Și noi privim ca pe la 
nunți, Fantome-n hora 
tricoloră 
De zimbri coborâți din munți. 
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NICOLAE PETRESCU REDI 
 

 

ECOUL 

Aud pe 
Titanic triste 
vioare, din 
lemn ce 
n-ajuns-a 

bărci de salvare. 

Îndrept 
privirea spre 
bărcile cele, 

barca lui 
Caron e 
printre ele. 

Se-amestecă 
lacrimi 
pe puntea 
suspinului, viorile 
cântă 
„Simfonia 
destinului”. 

DASCĂLUL 

Din raza mea trecută 
prin roua ta, copile, 
ieşea un curcubeu. 

Te luminam 
cu torța-mi, 
glumeau ades elevii, 
zicând că-s 
Prometeu. 

Când Kronos încetat-
a să-mi fie aliat, 
cercând să-mi stingă 
focul, pe Hades l-a 
chemat. 

Plecat-am... 

Tăcut şi trist, plecat-
am, aflat-am şi eu, 
mamă, 
tăcerea nu-i de 
aur, tăcerea-i de 
aramă! 

Veni-vor amintiri 
s-adie-un vechi 
drapel, suflând în 
colb, vor face din 
clopot, clopoțel... 

Mi-e dor de plugu-
albastru, de-nvățăcei mi-e 
dor, 
oftez, dar şi cenuşa-
mi e bună pe ogor. 

Sunt Prometeul 
vostru de noapte-
nlănțuit, 
un foc de lumânare 
îmi pâlpâie prin 
mit. 
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CIPRIAN PORUMBESCU 

- Avem acelaşi dor, cărăm aceeaşi 
cruce, dar, Doamne, la altar, pe Berta n-o 
pot duce. 

- Slăviți un singur 
zeu, confesiuni sunt 
două - 
greu de clintit hotarul. 

Făcând din cer 
oglindă, în voi găsiți 
altarul. 

- Mă-ndeamnă-a mea 
vioară, grăiescu-Ți, 
Doamne, iară. 
Habsburgii se răzbună că nu le cânt în 
strună, în lacrimă de nor, să mă 
scufunde vor. 

- Din lemnul de 
lăută, îți meştereşti 
o plută. 

Să te salvezi cu 
harul, te-ajută şi 
amarul: 

în lacrime 
bogate, găsi-vei 
nestemate. 

ACHILE 

Se-mplântă săgeata 
cu vârf de coşmar, 

e pintenul 
ceții, e lance 
de jar, Achile! 

Tremuri, asuzi, 
în lacrimi, speranța 
abia mai înoată, 

moara de apă 

o trage pe roată… 

 
Nori în 
vârtej 
de pace, amurgu-ți 
trimite solie, 

jarul 
îngheaţă, 
săgeata 
indică drum 
de vecie. 

SE TULBURĂ EMINUL 

- Ce sunet ca de toacă se-aude până-n 
cer?! Te rog pe tine, Doamne, dezleagă-
acest mister. 

- E-o toacă-n care 
ritmul îl dă curajul, 
frica, 

e inima ce bate-n 
Măicuța Veronica... 

- Palpită iarăşi clipa, căci sunete vin 
roi, un clopot se jeleşte cu dangătul 
spre noi! 

- E vestea că 
Măicuța trecu 
ultima vamă, 

e inima ce-ajuns-a 

o toacă de aramă. 
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MARINELA BELU-CAPȘA 

 
Rugă 

Nori de gânduri plouă peste inima mea. 
Simt că mă preling 
în hăul umbrei care sunt. 
Maică Sfântă, luminează-mi 
calea, adu-mi gândul cel bun 
şi iertător, 
povățuieşte-mă în clipele de 
rătăcire! Pe tine te mai am, Maică 
Sfântă, 
în rest deşertăciune-
i. Te rog în 
genunchi- 
trimite-mi un semn de 
îndreptare, deschide-mi 
întunecații ochi! 
În zilele astea de grea 
cumpănă ce-apasă pe umerii 
lumii 
nu mai aştept decât mâna ta vindecătoare, 
Slăvită Stăpână! 
Firave umbre pe-acest pământ 
suntem. Oul lumii germinează, 
e-n travaliu şi 
nechează, naşte-un 
monstru 
azi în căpăstru. 
Maică Sfântă, ajută-
ne, în aşteptarea 
Minunii- să nu crape 
coaja lumii! 

22 septembrie 2022 

Zilele Sfântului Antim Ivireanul 

 
Timpul 

tolănit în valea infinitului 
nimic nu-l tulbură 
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curge de nicăieri spre 
nicăieri într-o obositoare 
monotonie 

timpul e singur în 
univers n-are rude 
n-are prieteni 

un alergător pe drumul fără întoarcere 

pe soclul veşniciei priveşte 
trist la cei care vor să-l 
cumpere 
dar nu au destule zile pentru talerul 
vieții fără de moarte 

tril de ciocârlie în văzduhul 
înghețat zăpadă şi frig sub cerul 
înnorat victoriile sunt doar ale lui 
fugit irreparabile tempus 

Tablou de iarnă 

Dansează pădurea în pas de 
tarantelă. Fulgii se-nvârt amețiți de-
al lor zbor. Vântul geme lovit de 
mantinelă. 
Pe gheață o sanie alunecă uşor. 

Dantelă de țurțuri atârnă la 
streşini, De garduri nămeții stau 
agățați. 
Satul adoarme îmbătrânit de 
patimi. În depărtare lupii-s 
înfometați. 

Înaltul senin brodat e cu stele. 
Luna se culcă pe umărul meu. 
Gerul îngheață dorurile grele 
Înecate în sufletul heleşteu. 

Ninge 

Ninge cu vorbe pe raftul cu cărți. 
Trăite poveşti se-ascund printre 
foi. Spun doruri multe şi multe 
poveşti Pentru lumea curată din 
noi. 

Ninge cu lacrimi în pădurea de oameni, 
Slăbiți de putere de viruşii răi 
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Trimişi s-o rănească, de unii, asemeni 
Monştrilor gheboşi, nişte călăi. 

Ninge cu vise în camera mea. 
Mii de speranțe se-ascund prin 
pereți. Uşa e-nchisă. Pe duşumea 
Aşteptări fulguite zac în nămeți. 

Așteptare 

Un stol de porumbei 
se roteşte deasupra mâinilor 
ridicate spre cer, 
aşteptând clipa 
izbăvirii. Sfinte 
cuvinte m-alină: 
Te rog, Maică a Domnului 
Iisus, ajută-mă 
să nu pierd calea cea dreaptă! 
Mulțumesc, Maică Sfântă, 
Preabinecuvântată, că mă laşi 
să mă sprijin de cuvântul tău! 
Iartă-mă, Prea Curată Fecioară 
Maria, că nu sunt atât de evlavioasă 
pe cât aş putea fi! 
În Grădina Maicii Domnului 
oamenii îmbogățesc lumea, 
aşteptând sărutarea Divină. 
Sentimentul de fericire din interiorul 
nostru, pacea noastră interioară 
trebuie să fie în acord 
cu partea divină din noi, 
rugându-ne Domnului 
Iisus şi Maicii Domnului. 

28 septembrie 2022 

Zilele Sfântului Antim Ivireanul 
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DUMITRU TÂLVESCU 
 
 

Așteptare 

Te-am căutat de când mă ştiu 
Umblam prin ploaie ca un orb 
Priveam prin curcubee şi-
ncercam Să întrevăd prin ele 
trupul tău. 
Speranțele mă-nsoțeau duium 
Pluteam prin vis, uitând vechi 
amintiri Iar dorul pârjolea sufletu-n 
mine. 
Și ai venit, plutind cu zâmbet 
larg Iar roşul tău din buze ți l-
am şters Cu un sărut năprasnic 
şi pervers. 

Vorbe 

Învechite şi mai noi 
Cuvintele roiesc 
concentric După 
aşteptări fără noroc, Cu 
dorințe fără drum. 
Destinul mi s-a spart în pumn 
Nepătruns de ochi. 
Doar o privire l-a văzut 
Singura pe care nu o pierzi 
Când adevărul pare o glumă 
Și uneori chiar este cu 
putință 
Lumina să nu fie ceea ce cred, ci doar un 
pas Un mic sau mare pas spre altă 
înțelegere. 
Pe străzi veghează arbori adormiți 
Și oamenii sunt umbre a ce-ar fi vrut să 
fie În case prea mult frig şi beznă o să 
vie. 
Adevărul stă adânc ascuns între minciuni 
Doar vântul mai adie, să spargă vrăji cu frunze adormite 
Închide iar un ciclu de vise părăsite 
Cu alte anotimpuri ce se ascund în 
noapte Cu luna ruptă-n două şi stele 
câte şapte 
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Prilej de nemurire speranțelor 
deşarte Și tac la umbră de cuvinte-n 
şoapte 
Și cu mirări în suflet, adânci şi-ncă necoapte. 

Dumnezeu? 

Dumnezeu ne pune zilnic la-ncercare 
De undeva de sus sau de niciunde 
oare? Zâmbind uşor el lasă răului 
domnie 
Ca să despoaie oameni de frică şi 
armonie. În drumul lor haotic, plin de 
ocări şi rele Ei pustiesc biserici, le pun 
zăvoare grele 
Într-un deşert întins alungă-n zbor 
speranțe Spre şarpele cel negru ce are-n 
priviri gloanțe 
Mai fac un semn la Domnul şi muşc adânc din zile 
Când ploaia alungă-n zare doar vise inutile. 

Mistică 

Natura se cufundă în tăcere 
Anotimpurile sunt fără 
întoarcere Cerurile stau în 
aşteptare 
Pradă speranțelor fugite spre 
destin Risipite-n largul cristalin. 
Mintea s-a pierdut în gânduri 
Dorințele se sinucid în 
cârduri Și pun la tâmple alte 
riduri. 
Visele încearcă-n van să zboare 
Seninul le îmbie cu ardoare 
Zilele-nvinse se pierd prin curcubee 
Și dorm cu şarpele cel tainic ascuns în propilee. 

Nostalgie 

Absurd, dintr-un cuadrant 
sublim Din ceruri scad la 
număr stele 
Și pier în vălmăşag nebun 
Ducând cu ele dorurile 
mele. Se ascund în locuri 
neştiute Ori stau la pândă 
şi nu ştiu Doar visele îmi 
dau de ştire Că universul 
nu-i pustiu. 
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Primăvară 

Liliacul s-aşază-n floare 
E năpădit de albine şi de soare 
În aerul de seară lumina se-
mbăiază Iar stelele apar, lucesc şi-
apoi visează. 
E un freamăt cald trecut încet în 
noapte Printre arini şi paltini vântul 
duce şoapte E o linişte aparte şi nu-i 
nimic pe drum Iar florile din jur, mai 
speră să le adun. 
În suflet, zarvă mare şi zbucium fără fund 
Între dorinți şi vise regretele se ascund 
Cu ochii sus spre cer m-abat cu greu din ele 
Și fără de răspunsuri, mă scurg încet spre stele. 

Victimă, fluturele 

Pe al zilei zbor mizează 
Muguri plini de dor şi floare 
Ca să afle ce visează 
Fluturi blânzi, cu aripi soare. 
Drumurile nu sunt bune 
Vânturi aspre îi opresc 
Cad din zboruri, între 
unde Plâng un pic şi se 
topesc. 

Li se duce tot polenul 
Ca un gând fără 
urmaşi Dau din aripi, 
însă apa 
Nu-i mai lasă nici doi 
paşi. Și se zbat în cercuri 
ample Ca iluzii ce n-au 
drum 
Și uitarea iar îi 
umple Cu vise 
făcute scrum. 
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                      IN MEMORIAM 
 ILORIAN PĂUNOIU 

 
 

Ecou 

Pe lângă mine 
cad particule de 
linişte cum cade 
bruma pe vițele 
de vie. 
Pe lângă mine cad 
firele de ploaie 
cum cade roua în pletele 
bălaie. 

Lângă mine cad visurile 
pământului răstignite de frunzele 
de nuc. 
Văd lângă mare 
zboruri 
ultraviolet ce se-
mpreună 
cu-ngălbenitele catarge. 
Îmi sună în ureche 
o melodie de 
dinainte de-a mă 
naşte. 

Ars poetica 

Hai, trezeşte-te, e 
ziuă! Hai, alegeți tu 
din verb Tot ce stă în 
înțelesuri Și aleargă 
ca un cerb! Cu 
arcadele din sensuri Și 
cariatide mov 
Picură culori-
emoții Unei fete în 
alcov 

Și apoi să spargi latența 
Ce zăgăzuieşte lumi 
Dezvelind în zori esența 
Din acele gri genuni. 
Sinele cel plin de semne 
Hai, trezeşte-l din visare! 
Fata-n crângul de 
simboluri S-o trezeşti cu-
o sărutare. 
Unghiul-smulgere de 
linii Înclină-l spre 
mângâiere Moartea-i o 
poveste sfântă În 
cuvântul mângâiere. 

Vinul iubirii 

Cu vinul iubirii mă-mbăt şi te 
caut Tu eşti dulcea mea orhidee 
fragilă În seri rămuroase cu câte 
un flaut 
Din ochii tăi negri sub boare subtilă! 

Tu-mi suni puritatea şi eşti Inocența 
Și-mi laşi bucuria să-mi spună Albastru 
Eşti plinul şi golul, eşti roza, absența 
Tu-mi eşti Nostalgia în dorul de astru! 

Să-ntreb o emoție să ştiu cine eşti?! 
Eşti cântecul straniu, chitara din 
mine. Și cazi din cuvinte-n petale-
poveşti Cum pasărea ibis pe dalbe 
lumine! 
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Vis de iarnă 

Când ninge şi-nserarea e ca o nuntă veche, 
Când se aude-n uliți clinchet de zurgălăi, 
Mă simt atât de singur că tu nu-mi eşti 
pereche Și-n munte ard vechi focuri şi plâng 
în ochii tăi. 

Din mii şi mii de versuri ce mi-au trecut prin 
minte, Prin inima ce arde-a gândului rostire, 
Nu te-ntrupezi din cântec - aducere 
aminte, Și nu te țese vremea prin 
nevăzute fire?! 

Te-aş rezidi în mine de unde-ai fost 
desprinsă Și am reface raiul din început de 
lume, 
Ar rătăci prin cosmos privirea mea aprinsă 
- De m-aş trezi cu tine, să-ți dau al vieții 
nume. 

Scrisoare 

Trec lunile mamă şi tare mi-e dor 
De zâmbetul tău adumbrit şi sfios 
Când mă simțeam al luminii fior 
Prin tine eram cu mult mai 
frumos 

Eu nu ştiu din stele pe cine trimiți 
Dar vreau mângâierea din zâna grădinii 
Când se-aplecau spre mine mălinii 
Ca niste dulci şi apoşi eremiți. 

Aş vrea sărutarea femeii cea ruptă 
Din coasta mea – tandru şi tainic cuvânt 
Un cer care vine spre vechiul pământ 
Și care mă-ndeamnă spre veşnica luptă. 

Trec lunile, mamă, şi verzi anotimpuri 
Mai roagă-l pe Domnul să-mi dea 
bucurie Femeia din mine învaț-o să fie 
Mai dalbă ca zborul din mitice timpuri. 

Să-mi fie de bine, să-mi fie de dor 
Să vină spre mine candoarea 
iubirii 
Sclipească sprânceana pe lacrima 
firii Să vină din noapte al stelei 
fior. 
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  CIPRIAN VESTEMEAN 
 

 

Rătăcit pe sub ceață 

Citesc în praful de pe inima 
mea că de mult nu a mai fost 
iubită! 
De aceea, aproape noapte de noapte 
adorm ca un mort uitat 
pe o pernă de nisip. 
Mă simt ca şi cum aş fi 
băut pe nerăsuflate 
un întreg pahar cu venin stors din 
papagal! 
Da… acel papagal ce vorbea 
numai despre iubire… 
iubirea… acel venin dulce-
amar! Cel puțin, ştiu că voi orbi 
curând şi ochii mei vor vedea 
numai o lumină moartă 
şi mă voi simți ca atunci 
când curcubeul a avut un 
coşmar fiindcă s-a visat în 
alb şi negru! 
Dar, până atunci… 
să continuăm ce facem 
şi să ne afundăm în tăcerea 
caldă afumându-ne cu şoapte 
dulci aşteptând timid ca 
o melancolie să ne muşte de picior! 
Ceața se întețeşte… 

iar mă voi rătăci o vreme… 

De tine mi-e foame! 

Când acum trei luni 
copacii au început 
să îmbrace haina 
Toamnei nu m-am 
gândit 
că voi ajunge să văd cum 

încolțeşte Iarna 
în colțul geamului meu afumat! 
De foame sunt 
sătul şi-atunci şi 
acum 
aş vrea să-ți simt 
umbra ta caldă 
căci îmi este atât de 
poftă de o porție de 
odihnă 
la pieptul tău 
ascultând tic-tac-ul 
din inima ta! 
Am în minte 
stoluri de 
gânduri 
şi-mi trebuie, din partea 
ta nişte fulgi de speranță 
că vei rămâne mereu 
în viața mea 
altfel, ea, 
viața 
mea va fi 
ca un 
Crăciun în cimitir! 

Decret 

Într-o zi frumoasă de 
nea ai decretat iubita 
mea 
că ar trebui să avem 
o zi a noastră de auzit vocile! 
Ce m-am bucurat 
să ştiu că va fi mereu 
o astfel de zi 
de 
sărbătoare! Ai 
ales Vinerea 
simbolic 
pentru inima ta 
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şi-am acceptat! 
Dar acum aş vrea 
dobândind atât de multă 
autoritate să decretezi şi alte zile 
în acest 
calendar al 
iubirii! 
Aş vrea o zi a 
săruturilor, 
întâlnirilor, 
îmbrățişărilor 
şi o zi în care 
să nu facem 
nimic 
ci doar să ne iubim… 
în şoaptă! 
Le aprobi? 

Plecăm? 

Aş vrea să te duc la Paris 
pe Sena 
pe sub turnul Eiffel 
şi prin Luvru 
să te urc la Machu Pichu 
apoi să ne pierdem 
pe străzile din Roma 
sau Oradea 
de piramide să ne 
bucurăm şi pe Sinai să 
urcăm 
în domul din Milano 
să ne plimbăm 
sau în Sagrada Familia 
să ne înclinăm 
în turnul din Pisa 
sau să ne iubim 
prin Veneția 
la 
Budapesta 
în Linz 
sau chiar mai 
departe în Londra 
şi la New York. 
Fugim în lume… 
iubita mea? 
Ori în Mica Romă? 

Ah, tu! 

Mi-ai făcut 
cratere pe inimă 
cu ploaia ta de meteoriți 
cu refuzuri 
şi doare! 
Lasă totul şi hai 
la gura cerului 
să sorbim o lungă 
sărutare! 
Noaptea cade cu tot cu 
stele peste oraşul 
muribund chiar în rana 
mea ruginită ce n-are 
vindecare 
fiind trăitoare 
pe o inimă rănită! 
Îmi vine să-ți 
spun: 
„Oare îți place de mine? Mă 
iubeşti? Ori doar la vorbă te 
tocmeşti?” 

Ale tale… lacrimi… 

Privesc în ochii tăi 
plini de lacrimi 
cum picură cu frunze 
sărate din cerul chipului 
tău 
de aceea acum 
Soarele se-
neacă 
se stinge puterea 
lui şi moare… 
Îți spun şoptit: 
„Ai mai ucis un astru!” 
„Nu”, îmi răspunzi: 
„Întunericul este 
numai somnul 
luminii”. 
Iau pulsul unui fulg de nea 
şi te rog: 
„Rămâi iubire cu 
mine la cină… 
până 
dimineață… 
Poate… 
va mai răsări o stea!” 
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Ale mele… lacrimi… 

Lacrimile 
mi s-au aruncat în gol 
fără paraşute 
ca într-un 
tablou privirea 
unor critici ce 
caută să 
critice! 
Te-aş chema 
să-mi ştergi 
de pe 
pleoape 
durerea 

acum când 
sentimentele-
mi încărunțesc 
cu tristețe! 
Sincer să-ți 
spun: 
nu ştiu ce să-ți spun! 
Poate doar ca la 
plecare să-mi 
dăruieşti 
lăsându-mi, te rog, 
un pachețel cu zâmbete 
coapte 
şi numai bune 
de sărutat! 

 
 
 
 

ANA ARDELEANU 
 
 

Fug de realitate 

Intru sub cămaşa ta de 
lord Plină de 
convenienţe, 
De un alb de trei ori mai 
exact Decât bate orologiul 
în perete Fiecare cui al 
anilor. 
Pereţii se umplu de urmele lor, 
Ciurul format pierde motivaţia 
spirituală. Cât despre dragoste? 
E pagina pe care nu se scrie nimic. 
Nimeni nu are atâta îngăduinţă 
Cu sinele său, încât să-l pună în ramă, 
Oricine să se recunoască în el. 

Îngerii noştri bat mingea 
Împreună cu ceilalţi îngeri, 
Doar că liberul arbitru 
lipseşte. Nimeni nu le 
remunerează, 
În bile albe, prezenţa, 
Pentru a stabili echipa câştigătoare, 
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Cu idei ce nu simt durerea 
prezentului Și nu fac în cursa lui 
O exagerată/neavenită 
Pauză existenţială. 

Așa cum se cuvine 

Cel mai surprinzător 
lucru E să te trezeşti de 
dimineaţă 
Și să constaţi că ai fost 
buzunărit, Din ce aveai, nu ţi-a 
rămas nimic. 
Stelele şi luna au intrat în posesia nu ştiu 
cui, Pentru că, la faţă, nu l-ai văzut, 
Decoraţiile aflate pe piept au fost 
atrase De magnetul unei inimi 
necunoscute, Nimeni nu i-a reţinut 
chipul 
Pentru a o putea interoga. 

(Nu!) mai bine moartea! 
Mai bine moartea (Nu!) 

Viaţa ai îmbrăcat-o în dungi, 
Când negre, când roz, 
Cum ai îmbrăca moartea (niciodată!), 
Nici motivul de-a dispărea din tine 
însuţi, Când bat clopotele în urechi de 
ceară, 
Acolo unde se topesc sunetele veştilor triste. 

Ce ai pierdut din 
buzunare, E bun pierdut! 
Poţi trece printre degetele 
gândurilor Ce-a mai rămas. 
De multe ori, 
nu! 
Nici da 
Aşa cum se cuvine! 

nuanţe 

nimeni nu poate susţine 
că nuanţa cu aromă de 
cafea e servită doar de 
îngerul său şi nu de 
chelneriţa 
care se apropie de gloria 
nopţii pentru a face un 
tatuaj exotic 
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cu vârful pixului 
pe umerii unui vers de dragoste 
precum şi pe trupul de abanos al 
reginei stăpâna continentului de 
dincolo de sine din registrul frumuseţii 
universale colecţia “splendori” 
unde niciun ochi nu 
face în mod responsabil 
trierea îngerilor 
personali 
care şi-au ales cea mai veche 
meserie cea de bodyguarzi 
acum nimeni nu-i mai angajează 
nu contribuie în mod firesc 
la bunăstarea lor 
toţi suspină după regina 
neagră ce îşi completează 
zestrea 
cu veşmintele aurii 
ale spiritelor ce au uitat 
notele unor melodii 
sinucigaşe în sângele lor 

cât să poţi iubi toţi morţii 

cât să poţi iubi toţi morţii 
doar atât faci pasul din 
lateral înlăuntrul tău 
să-i aţâţi 
să-i frămânţi între 
degete pe aceşti 
omuleţi de lut 
timp în care sunt strigaţi în catalog 
următorii morţi 
ce stau acum la masa de 
nuntă vorbindu-i de bine 
pe morţii încă nenăscuţi 

simţi nevoia să-i încălzeşti 
să faci un act de caritate 
folosind drept cuib de 
ospeţie propriu-ţi suflet 

în veșminte gri 

un prezent bizar 

mă îmbracă în veşminte gri 
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oare câte molii şi câte iubirii 
se ascund între fibrele 
ţesăturii 
cine se simte îmbujorat de căldura 
sa iubirile sunt acea chintă roială 
rămasă pe mâna tâlharilor 
doar moliile fac galerii 
pentru ecoul 
melodiilor în care plâng 
anii rămaşi, pentru ziua 
de mâine 

neoficial 

simt hora mâinii tale în jurul taliei 
cu chiuiturile aflate sub vârfurile 
unghiilor oficial 
pe făgaşul albastru nu trece 
nimeni dintre cei care ar dori să 
plece acasă la propriile familii 
simţindu-se mai siguri şi 
sănătoşi în verdele lor 
atunci când semnează 
contractul cu propriul viitor 
în faţa tuturor martorilor 
al căror murmur de admiraţie 
seamănă cu o sentinţă 

un încotro există 

uneori mă mir de viaţa mea 
de tabloul cu barbă al sângelui său 

de îngerul care îi locuieşte turnul de fildeş 

atunci când adoarme 
vine viscolul negru 
ca gândul celui mai bun prieten 
din care până la final 
nu va rămâne decât un 
punct cel cu motorul stricat 
şi-o dâră fragmentată de fum 

şi totuşi un încotro există 
un sens indicat de mâna lui 
Dumnezeu cea care pregăteşte 
drumul 
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şi ascunde acul 
iubirii în carul cu fân 

pânza lumii 

pânza lumii se măsoară cu cotul 
cât să ajungă pentru toate suferinţele 
pentru toate plenitudinile 
şi pentru a pansa cerbii împuşcaţi 
de vânătorul nevrednic de vânatul său 

ziua de mâine este reprezentată 
altfel sunetul de corn sugerează 
apropierea celui vânat 
iar viaţa ta ca la carte 
se preschimbă în destinul 
său cu o vârstă mai mare 
precum condurul de 
aur ce inconştient 
de valoarea pe care o 
ai te va pierde 

numărul norocos 

sub fiecare picior al 
mesei se află un număr 
sub piciorul drept 
se află numărul 
norocos cu acest 
câştig 
ai putea deschide uşa ochilor 
clarvăzători ce ţi-ar putea vorbi şoptit 
în felul cum numai fericirea îţi poate vorbi 
încât să nu mai depinzi de nimeni 
să scoţi dintre cărţile de joc 
craiul de ghindă 
recomandându-i mersul 
tiptil până la dama de cupă 
pentru a o atinge şi-ai lua partea 
atunci când greşeşte 
când nu e conştientă 
de titlul de nobleţe purtat 
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CRONICA REVISTELOR 
MIHAI MUSTĂȚEA 

 

 
Acum e Toamnă, ard pe crengi 

gutui şi aerul se-mbată cu miros de 
tămâioasă: “A plecat seninul, visul s-a 
cules,/ Noaptea, mai adâncă, se 
îngroapă-n şes,/ Peste depărtare, 
umbrele se şterg,/ iar spre întu- neric, 
numai anii merg.// Unde este vara? 
Unde-s trandafirii?/ A rămas neplânsă 
lacrima iubirii./ Timpurile duse, înveli- 
te-n ceți,/ Suie către frunte alte 
dimineți.” (Virgil Carianopol - 
„Toamnă”). 

Începând cu 12 august, a.c., timp 
de mai multe zile, toate buletinele de 
ştiri debutau cu vestea tentativei de 
asasinare a scriitorului indian Salman 
Rushdie. Acestui eveniment, Observator 
Cultural îi dedică nr.1122, 17-23 
august, şi are pe prima pagină portretul 
lui Salman Rushdie 
- victimă a fanatismului religios 
islamist, iar Editoralul lui Matei Martin: 
„Nu exis- tă libertate de exprimare fără 
dreptul la blasfemie”, discută această 
dilemă. În 1989, într-o dimineață, 
Salman Rushdie s-a trezit că e un om 
mort. La acel moment, Rushdie avea 42 
de ani şi era autorul cărții 
„Versetele satanice”. E drept, a devenit 
foarte cunoscut după ce a fost 
condamnat la moarte de o autoritate a 
cărei putere de decizie şi ale cărei 
sancțiuni țin de un Ev Mediu sau 
Preistorie ale civilizației umane. Iată 
povestea scriitorului condamnat la 
moarte. În 14 februarie 1989, 
ayatollahul Khomeini, pe atunci liderul 
Revoluției ira- niene, a emis o fatwa 
prin care îi îndemna pe toți musulmanii 
din lume să îl asasineze pe Salman 
Rushdie, pentru a pedepsi 

 
astfel publicarea romanului său 
«Versetele satanice», considerat o 
insultă la adresa islamului. E puțin 
probabil ca ayatollahul Iranului s-o fi 
citit. Cine ştie de ce s-o fi simțit jignit şi 
a decretat că romanul e blas- femiator şi 
toți cei implicați în publicarea acestuia 
sunt condamnați la moarte. Au fost 
victime, iar autorul a dus o existență în 
clandestinitate, ca martorii protejați. 
De origine indiană, a studiat în Anglia, 
iar din romanul autobiografic «Joseph 
Anton», aflăm că studentul Salman 
Rushdie, deşi ateu, fiind pasionat de 
istorie şi dorind să afle mai multe 
despre credința poporului său, dar şi 
despre civilizația pe care tatăl său o 
admira şi în cinstea căreia şi-a in- 
ventat propriul nume de familie, 
inspirat de cel al învățatului musulman 
Ibn Rushd (Averroes) a cerut, la 
Colegiul King’s College al Universității 
din Cambridge, unde învăța, să se 
înscrie la un curs despre viața lui 
Mahomed, care nu era în progra- mă, 
dar a fost creat la cererea sa expresă şi 
i-a fost predat în mod excepțional doar 
lui, ca student unic, de către 
bibliotecarul colegiului care avea 
cunoştințe în dome- niu. După 
absolvirea studiilor universita- re, 
scriitorul Salman Rushdie a construit 
o alegorie de la personajul istoric a 
cărui viață o studiase. Condamnarea la 
moarte a survenit în urma publicării 
romanului 
«Versetele satanice», în care se 
sugerează că profetul Mahomed, pe 
când i se dictau versetele din Coran de 
către divinitatea supremă, a înțeles şi 
notat greşit unele 
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versete şi că acestea i-ar fi fost dictate, 
de fapt, de Satana, ceea ce, din punctul 
de vedere al unui fanatic religios 
musulman, este, într-adevăr, o 
blasfemie. În “Joseph Anton”, 
pseudonim, autorul a povestit despre 
această existență cu noua identitate. 
Mâna lungă a destinului, după 33 de 
ani, 12 august 2022, îl ajunge într-o 
localitate situată în statul New York, 
unde, pe scena unui festival literar, un 
scelerat Hadi Matar îl înjunghie de mai 
multe ori. Trăim într-o epocă în care cei 
mai mulți sunt incapabili să discearnă 
între adevăr şi minciună. A fost un atac 
feroce şi ne avertizează că nu trăim în 
cea mai bună lume, iar Salman Rushdie 
era (mai este?!) un om liber într-o lume 
pe dos. 

Revista Apostrof (nr.8, din luna 
august) îndeamnă, prin articole 
interesan- te, la o lectură atentă. 
Editoralul Martei Petreu se intitulează 
“De-ale culturii, cu bolile noastre cu 
tot” şi ne semnalează: “Cel mai frapant 
fenomen cultural din România pare a fi, 
în acest moment, impunerea,  
generalizarea,  dominația 
«romglezei»; mulți dintre oamenii pe 
ca- re-i cunosc, culți sau mai puțin, 
vorbesc o română presărată cu 
englezisme, încât îmi vine să spun, în 
ton cu unul dintre foştii redactori ai 
“Apostrof “-ului, poetul Virgil Leon: 
«Bine că, măcar, avem Dicționarul 
tezaur al limbii române»... Are dreptate: 
căci, după ce romgleza va ieşi de-a 
binelea victorioasă, specialiştii, 
probabil străini, care, sper eu, vor 
studia măcar o dată la două secole şi 
cultura română, vor avea la dispoziție 
«Dicționarul…», aşa incomplet şi 
«tezaur» cum se află. Până atunci, noi, 
cetățenii români, ne străduim din greu 
să nu mai fim ce suntem, să nu mai avem 
lim- ba noastră. Ministerul Educației se 
strădu- ieşte ca elevii români să nu mai 
studieze literatura română sau s-o 
studieze cât mai puțin”. Această 
constatare amară vine după 

“Dosar”-ul, rubrica tradițională a 
revistei, un excurs-eseu la cartea: Ion 
Negoițescu 
*Radu Stanca “Un roman epistolar”. Ion 
Buzaşi în pagina “Ion Ghica - 125 de ani 
de la moarte” afirmă: “Dintre cărturarii 
paşoptişti, Ion Ghica este epistolierul 
prin excelență. Ca şi C. Negruzzi, pentru 
nuvela istorică, el nu numai că a 
inaugurat această specie a genului epic 
în literatura română, dar a rămas şi 
maestrul ei necontestat”. Aflăm de la 
Ion Bogdan Lefter că “Nicolae 
Prelipceanu - un mare poet de viziune, 
nu de stil” lasă impresia greu de 
explicat că e subapreciat. «Conversații 
cu...» îl are invitat pe Mircea Muthu, în 
dialog cu Alice Valeria Micu. 
Confesiunea acestuia este tulburătoare: 
“Tata nu făcuse parte din vreun partid, 
era avocat, dar, la un moment dat, în 
1950, a fost ridicat într-o noapte şi dus 
la canal, iar după un periplu pe la alte 
lagăre de muncă, a ajuns la Bicaz. 
Mama s-a îmbolnăvit de Parkinson. Ca 
să mer- gem la tata, m-a luat cu ea într-
un autobuz cehoslovac, era o cutie de 
chibrituri, şi am parcurs drumul pe 
frumoasele serpentine pietruite şi pline 
de praf. La vorbitor ne- am văzut cu 
tata, o altă secvență epopeică. Era o 
masă lungă de brad. De o parte a ei, 
veneau vizitatorii, puneau pachetul 
pentru deținuți, iar milițianul tăia cu 
foarfeca să vadă ce era înăuntru. Mama 
m-a ridicat în brațe să mă sărute tata, 
dar milițianul a smuls-o de lângă masă, 
i-a spus să stea jos, iar tata nu m-a 
putut atinge”. Un număr remarcabil. 

Mariana Bojan asigură ilustrația 
la nr.7 al revistei Steaua. În editorialul 
“Un an”, Ovidiu Pecican face bilanțul la 
un an de la preluarea acestei reviste: 
“Într-un an am izbutit astfel să ne 
păstrăm mulți prieteni şi să ne 
procurăm alții noi. (...) Toamna care 
vine pregăteşte pentru cei dornici să ne 
însoțească într-o aventură 
complementară:  inaugurarea  
şedințelor 



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

 

lunare ale Cenaclului Steaua”. Ilie Rad 
scrie despre, la despărțirea de Teodor 
Tihan, “Amintirea lui Teodor Tihan “. 
Lui Ioan Gyuri Pascu îi dedică omagii: 
Virgil Mihaiu, Laszlo Alexandru şi 
Mircea Țicudean. Mariana Bojan, în 
dialog cu Daniel Moşoiu, mărturiseşte: 
„Am scris şi am pictat, cam asta e tot ce 
pot să-ți spun despre mine”. Nu putem 
omite cronica literară de Andrea H. 
Hedeş la cartea lui Mircea Mihăeş: 
„Finnegans Wake, 628. Romanul 
întunericului”. 

Trecem munții, la Iaşi, la 
întâlnirea cu masivul nr.7 al revistei 
Convorbiri literare. Articole, recenzii de 
bună ținută, dar şi un dialog 
excepțional cu Mariana Sipoş (realizat 
de Gabriel Argeşanu), despre Marin 
Preda. G.A.: «Preluând titlul acestei 
expoziții eveniment, cât este adevăr şi 
cât este manipulare în moartea marelui 
romancier?» M.S: «Totul a fost 
manipulare şi dezinformare. Am 
dovedit asta încă din prima ediție a 
cărții mele, în 1999. Declarațiile 
martorilor, scrise toate după acelaşi 
tipar (indicat de anchetatori), pentru a 
susține ideea că Marin Preda era 
alcoolic şi umbla tot timpul beat, aveau 
drept scop, la comanda 
anchetatorilor, să confirme opinia 
(lansată cu mijloacele specifice de 
dezinformare ale Securității) că Marin 
Preda era atât de beat în seara zilei de 
15 mai, încât a murit înecat în propria 
vomă. Spuneți că părerile sunt îm- 
părțite: sunt împărțite din cauza celor 
care repetă mecanic (în presa scrisă, 
audio-vi- deo sau pe internet) această 
mârşăvie care întinează memoria lui 
Marin Preda fără să se informeze, fără 
să citească documentele apărute între 
timp. (...) Revenind la între- barea 
dumneavoastră: dosarul întocmit de 
procuratura comunistă şi închis foarte 
repede este o făcătură şi o ruşine 
pentru justiția din România (ar fi bine 
dacă ar fi singura ruşine - n.m)». Aflăm 
că s-a lucrat 

legendat (sub acoperire) la pregătirea 
motivării dispariției lui Marin Preda. 
Concluzia firească: „în urma consultării 
cu mai mulți jurişti, cred că dosarul de 
cerce- tare penală poate fi şi trebuie 
redeschis”. Al doilea dialog (realizat de 
George Motroc) o are invitată pe Ioana 
Diaconescu: G.M.: 
«...Dacă nu greşesc, prima cronică a fost 
scrisă de Nicolae Manolescu... Ce a 
însem- nat pentru o tânără poetă 
susținerea unui mare critic?» I.D.: «În 
anii aceia critica literară se făcea 
profesionist şi după criterii bine 
stabilite. (...). Dacă vreunul dintre 
aceştia, din categoria grea, scria despre 
tine ca debutant, calea de scriitor îți era 
deschisă. Cronicile lui Nicolae 
Manolescu erau citite şi luate în seamă 
cu sfințenie. A scrie Manolescu despre 
tine însemna consacrarea». 

Revista Orizont, nr.7, în prima 
pagină, ne propune spre meditație 
textul: “Despre credința unora dintre 
noi în adevărul marxismului” semnat 
de Horia- Roman Patachievici. Este un 
eseu dens, un exemplu admirabil de 
literatură adevărată de idei, o rara avis 
în presa noastră cultu- rală. De la debut, 
citim propoziția-axiomă: “Nu există 
argument pozitiv în favoarea 
marxismului”. În continuare, 
preopinentul simte nevoia 
argumentării: “De fapt, toate 
argumentele pozitive în favoarea sa fie 
sunt dovedibil false, fie s-au dovedit în 
timp false. Nu doar istoria le-a infirmat, 
prin catastrofele umanitare deduse din 
marxism ori produse în numele lui, ci şi 
ştiința: ca ştiință a istoriei, 
materialismul dialectic şi istoric este la 
fel de adevărat (sau la fel de fals) ca 
teoria ciclurilor Yuga (din cosmologia 
hindusă), mitul Vârstei de Aur (din 
mitologia greacă şi din Hesiod) sau 
morfologia civilizațiilor care se nasc şi 
mor (din Spengler); ca ştiință econo- 
mică, marxismul e pur şi simplu o 
teorie greşită”. Despre Ion Negoițescu, 
în vremea 
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amintirilor, scrie Cornel Ungureanu, iar 
Marcel Tolcea ne vesteşte că poetul, 
eseistul şi traducătorul timişorean 
Șerban Foarță, născut la Drobeta-
Turnu Severin, împli- neşte 80 de ani. 
“Obsesia Shakespeare” este tema 
dialogului dintre Pia Brînzeu şi 
Cristian Pătrăşcănoiu. „Ițe cu fițe” este 
o cronică la cartea „Lady Susan”, de 
Jane Austen. Un număr, ca de obicei, de 
înaltă ținută. 

Revista Ramuri, nr.7, nu se 
dezmin- te. Aceeaşi ținută elegantă, 
ilustrată cu lu- crări de Suzana 
Fântânariu. Editorialul lui Gabriel 
Coşoveanu: “Instincte autoritariste în 
acțiune” abordează o temă actuală: ra- 
portul dintre putere şi demnitatea 
umană. În “Istoria din umbra unui 
nume”, Mihai Ghițulescu încearcă să 
desluşească cariera de succes sub şase 
constituții a lui Victor Eftimiu, prin 
mijlocirea cărții lui Cristian Preda - 
„Robul succesului”. Omniprezentul 
Cristian Pătrăşcănoiu are reflecții la 
car- tea lui Thierry Wolton: “Reflecții 
despre comunism”. La gambitul lecturii, 
Gabriel Nedelea este atras de 
reprezentările femeii în literatura 
română: de la clişeu la tipolo- gie în 
cartea Ioanei Pîrvulescu: „Alfabetul 
doamnelor”. Cronica literară a Gabrielei 
Gheorghişor încearcă să găsească nota 
fundamentală a volumului „funa máro” 
al lui Nicolae Prelipceanu: „În funa 
máro, vitalitatea ironistului se combină 
cu me- lancolia difuză a alergătorului 
de cursă lungă...” 

Și nr.6 al revistei Luceafărul 
de 

dimineață are aceeaşi ținută elegantă 
prin care se impune în peisajul 
revistelor culturale. Editoralul lui Horia 
Gârbea cu titlul „Mecanisme de 
distrugere” este o filipică la adresa 
puternicilor zilei care, de ani de zile, 
subfinanțează cultura. Se rețin, din 
acelaşi număr, cronica literară de Dan 
Cristea despre cartea de „Convorbiri cu 
Ana Blandiana“; confesiunile lui Alex. 

Ștefănescu, care stau sub semnul 
literatu- rii, apoi paginile de istorie 
literară ale lui Ion Adam, la centenarul 
morții lui Duiliu Zamfirescu, din lectura 
cărora aflăm că scriitorul diplomat 
explorase “pivnițele Vaticanului” 
înaintea lui André Gide. Sunt publicați, 
ca debut absolut, şi cinci poeți liceeni, 
selectați în urma unui concurs 
desfăşurat sub egida Uniunii 
Scriitorilor. 

Numărul dublu, 7-8, al revistei 
Viața Românească are o temă insolită 
pentru cititorii de azi: corespondența. 
Ne-au oferit superbe scrieri ale 
genului în proză: un Negruzzi, Ghica, 
Odobescu, Haşdeu sau “Epistolele” în 
versuri ale lui Grigore Alexandrescu, 
autori absenți din manualele şcolare de 
astăzi. Omisiune, cu urmări dramatice, 
în care epistola, ca mod de comunicare, 
este pe cale de dispariție. Un eşantion 
este “Dosar”-ul, semnat de Liana Gehl, 
despre schimbul de scrisori dintre 
prințul Vladimir Ghica şi filosoful 
francez Jacques Maritain: peste 380 de 
scrisori între începutul anilor 1920 şi 
1939, când a izbucnit al Doilea Război 
Mondial. O cronică exactă la cartea lui 
Marin Iancu: 
„Lumea personajelor lui Marin”, publică 
Florin Șindrilaru. Un număr remarcabil. 

Deschid nr.8 al revistei 
Contemporanul, de pe coperta căreia 
admi- răm reproducerea după “Peisaj cu 
ruine” al pictorului Odorado Borrani. În 
loc de edi- torial, Nicolae Breban scrie 
despre “Tirani mărunți” (cei mari care 
vor fi?), cel vizat fiind Nicolae 
Ceauşescu. “Religia în epoca romantică. 
Un imaginar al absolutului”, de Vasile 
Voia, este o abordare de mare clasă, 
aparținându-i unui foarte bun 
cunoscător al domeniului”, afirmă 
Constantina Raveca Buleu. Cât timp 
asemenea scrieri de solidă construcție 
intelectuală continuă să apară, ştiința 
literaturii de la noi mai are, totuşi, 
şanse de reviriment şi de supraviețuire. 
Articolul  lui  Ioan-Aurel  Pop:  
“Dubla 
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moştenire a românilor” ne convinge de 
un fapt: „Creştinarea românilor (ca şi a 
grecilor sau albanezilor) s-a produs, 
spre deosebire de creştinarea tuturor 
celorlalte popoare din jur- în mod 
treptat şi organic”. Pagina despre Herta 
Müller: „Când ura co- pleşeşte rațiunea” 
o scrie Maria Trandafir şi care, 
exasperată, exclamă: „Mă bucură faptul 
că scriitoarea şi-a găsit liniştea şi 
puterea creatoare în noua ei țară, dar 
nu înțeleg gândirea ei absolut negativă 
pen- tru tot ce are legătură cu 
România” şi de ce afirmația: „dacă ar 
trebui să trăiesc în România m-aş 
sinucide”. Sigur, prețuim performanța 
literară a Hertei Müller şi alegerea îi 
aparține. Dar întrebarea care îmi vine 
deseori în minte este: „Dacă n-ar fi fost 
scriitoare de limba germană, ar mai fi 
primit Herta Müller Premiul Nobel 
pentru această carte?” Ce le trece prin 
cap, mai degrabă prin altă parte a 
corpului (!), europarlamentarilor: au 
propus, cu toată seriozitatea, să se 
întocmească o listă a cuvintelor 
indezirabile politic, ceea ce ar 
transforma Parlamentul de la 
Strasbourg într-o adevărată poliție 
politico-lingvistică. Exclami, ca tot 
românul: „mare mai e grădina 
Domnului”! Încheiem cu un po- pas liric 
în grupajul de poeme al lui Ion Cocora, 
seducător, din care reproducem: 
„Seară duioasă de vară/ Fără pinteni, 
fără călăreț în şa./ Tu întinsă pe o 
pajişte din apropiere/ eşti un inel căzut 
de pe un deget de înger”. Orice femeie 
este o metaforă. Magda Ursache, cu 
„Frondă fără formă”, ne avertizează că 
pendulăm între ipocrizia occidentală şi 
rânjetul bestiei sovietice. Să ne 
reamintim versurile lui Jacques Prévert: 
„O, Barbara,/ Ce tâmpenie e războiul!” 
O revistă sobră, în ținută academică. 

România literară, nr.32, 12 
august, are în prim plan Legea 
învățământului în dezbaterea 
profesorilor. M-am cantonat la acest 
număr ca vechi combatant pe 

frontul didactic. Tonul dezbaterii este 
dat de diapazonul lui Nicolae 
Manolescu, prin editoralul „Școala 
românească în pericol”. Cităm: 
„Concluzia noastră este clară: pro- 
iectul n-are nicio şansă de a deveni o 
Lege a învățământului cu adevărat 
reformatoa- re, capabilă să scoată 
şcoala românească din impas. O vorbă 
românească ne dă de înțeles că 
busuiocul nu poate fi dres. Sacul rupt al 
şcolii nu mai poate fi, conform 
obiceiului locului, peticit. E obligatoriu 
un sac nou. (...) România are grabnică 
nevoie de o reformă a şcolii, dar nu de 
o încro- peală (...), ci de un plan de 
măsuri vitale, în stare să aducă 
învățământul nostru pe calea cea bună. 
Proiectul actual nu numai că nu va 
stopa declinul, dar va pune şcoala 
românească într-un şi mai mare 
pericol”. La Didactica, se conclude: 
„Școală cât mai multă! cât mai bună! 
Școală cât mai ro- mânească!” I se 
lipeşte ca o marcă poştală sistemului 
actual de învățământ epigrama lui 
Costin Tudorache: „În lumea noastră 
ideală,/ Adeseori m-am întrebat: De ce-
ți mai trebuie azi şcoală,/ Când poți să 
iei un doctorat?” Bună întrebare! Între 
timp, mi- nistrul - autorul proiectului - a 
demisionat, parcă lovit de adevărul 
epigramei!... 

De Ziua Limbii Române, scrie 
Dilema veche, Ambasada Franței la 
Bucureşti a postat acest mesaj pe 
pagina sa de Facebook: „O zi frumoasă 
celor care vorbesc limba română, celor 
care înțeleg ce înseamnă «să ai pitici 
pe creier», care 
«plimbă ursul», care «freacă menta» şi 
care, măcar o singură dată în viața 
lor, s-au simțit ca «cel mai tare din 
parcare»”. Intimitatea cu o limbă 
înseamnă s-o vor- beşti corect, să-i 
cunoşti subtilitățile, să nu fii pompos şi 
festivist. 

Un servitor al limbii române - 

Mihai Mustățea 


