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EMINESCU ŞI PAREMIOLOGIA POPULARĂ 

Prof. GRAłIAN JUCAN   

SATU MARE 

 

O cucerire a spiritului eminescian o constituie nu numai prelucrarea tezaurului folcloric: 

teme, subiecte, motive etc., ci, mai ales, preŃuirea şi utilizarea cu success a bogăŃiei 

paremiologice a limbii. Acesteia poetul i-a pus în valoare podoabele, având în publicistică un 

vast câmp de acŃiune, căci paremiologia exprimă înŃelepciunea populară.  ÎnŃelegem, de obicei, 

prin paremiologie totalitatea zicătorilor, proverbelor, locuŃiunilor, maximelor, pildelor, 

parabolelor, a expresiilor tipice, a parimiilor şi formulelor fixe dintr-o limbă.  

T. Maiorescu a scris că genialitatea lui M. Eminescu se vede “mult mai strălucitoare din 

articolele lui scrise în proză”, iar M. Kremnitz continua: “şi articolele sale de journalist ( … ) au 

fost adunate şi tipărite ca modele de cea mai bună proză”. G. Călinescu a consemnat şi el: 

“Gazetăria lui Eminescu e o operă ideologică şi poetică totodată trainică literar tot atât cât şi 

poeziile ( … ). El se coboară până la vorba sătească şi la proverb, scoate pilde, face figure, cu o 

siguranŃă uimitoare ( … “. Iar Perpessicius a relevat: “Lucrarea cea mai de preŃ şi cea mai vastă 

în materie de folclor a lui Eminescu ( … ) e aceea a activităŃii lui ziaristice ( … ), în care a 

distilat toate licorile folclorice, şi în primul rând ramura paremiologiei populare (… ); cea mai 

preŃioasă contribuŃie folclorică a lui Eminescu, aici, în aceste pagini împodobite cu florile 

paremiologiei populare, trebuie căutată ( … )”. Tot astfel George Munteanu a subliniat hotărât: 

“E în această gazetărie, ( … ) o nuntire extraordinară de vocale şi întorsături ale zicerii din toate 

vârstele limbii româneşti, o întretăiere de referinŃe în care şi-a dat parcă întâlnire cultura lumii, 

dar e mai cu seamă o convocare nemaiauzită de voci, în care distingem îngemănându-se poeŃii şi 

profeŃii, legiuitorii şi oratorii, cărturarii şi înŃelepŃii, - ca ipostaze menite să nu lase neexprimat 

nimic din ceea ce defineşte condiŃia umană”. 

Poetul şi-a scris articolele simplu, clar, într-o limbă mlădioasă şi neaoş popular, înŃeleasă 

de toŃi cititorii, utilizând şi formele fixe, expresii ale geniului limbii noastre. El “a turnat în formă 



nouă” nu numai “limba veche şi-nŃeleasă”, ci şi acest întreg tezaur lexical popular, din care a 

extras mijloacele de expresie de o plasticitate fără seamăn: locuŃiuni viguroase, mustind de sevă 

proaspătă, pline de farmec, aşa încât limba publicisticii lui se remarcă prin stil şi colorit, printr-o 

sintaxă bogată şi prin tăria de diamante a expresiei. Aşadar, el a folosit un întreg arsenal 

lingvistic, ridicând proza publicistică la înalt nivel, dând forŃă expresivităŃii stilistice a limbii. 

“Adevărata bogăŃie ( a limbii ) constă – afirma poetul – totdeauna în locuŃiuni, în acele 

tiparuri neschimbate care se formează în curs de mii de ani şi dau fiecărei limbi o fizionomie 

proprie( … )”. El considera că “limba săracă a gazetelor a scos din uz miile de locuŃiuni 

frumoase şi caracteristice care formau avuŃia lexicală a limbei”, relevând că “limba românească ( 

… ) cu toată comoara ei de locuŃiuni, de proverbe, cu bogăŃia ei de forme  şi gingăşia de simŃiri” 

e “în stare să reproducă gândiri cât de înalte şi simŃiri cât de adânci”. 

Poetul mai menŃiona: “limba literară, nu cea grăită în societatea cultă, limba cronicarilor 

şi a legendelor e pe alocurea de o rară frumuseŃe. Multe texte şi bisericeşti şi laice au un ritm atât 

de sonor în înşirarea cuvintelor, încât este peste putinŃă ca frumuseŃea stilului să se atribuie 

întâmplării şi nu talentului scriitorului şi dezvoltării limbii,” l ăudând contribuŃia lui Cezar Boliac 

la ziarele Buciumul şi Trompeta CarpaŃilor, mult citite în epocă, - “Scrise fiind în graiul viu al 

poporului, cu acel bun-simŃ şi cu acea bogăŃie de locuŃiuni şi figure, care ele abia dau un caracter 

curat naŃional şi propriu limbei noastre.” 

Scriind în Convorbiri literare ( 1875 ) despre Pseudokynegetikos de Al. Odobescu, el 

preŃuia, mai ales, limba în care a fost scrisă: “Limba e curată şi are farmecul noutăŃii. O mulŃime 

de cuvinte şi forme ideomatice până acum scrise puŃin sau defel, dar a căror origine întăritoare 

este limba poporului nostru, fac cartea preŃioasă şi din punct de vedere lexical ( … ).” 

În ziarul Timpul ( nr. 222/ 1878 ), M. Eminescu a scris că săteanul “e singurul ce, şi-a 

poporul în curs de atâtea veacuri îşi făcuse locuŃiuni, proverbe, cântece şi poveşti ( … )”. Tot el a 

insistat, scriind că “limba de rând a ziarelor politice ameninŃă a îneca, ca buruiana rea, holda 

limbei vie a poporului. Afară de aceea, cu propăşirea realismului modern, se şterg legende şi 

poveşti, proverbe şi locuŃiuni, adevărate nestimate ale gândirei poporului românesc.” 

În scrisul său publicistic, M Eminescu a reŃinut fel de fel de pilde, parabole, legende, 

istorioare, parimii etc., pline de haz, pentru a-şi ilustra mai bine mesajul, căci ceea ce face 

prestigiul publicisticii eminesciene este tocmai utilizarea tuturor resurselor limbii, în îngemânări 



de cuvinte şi procedee stilistice de mare efect. Unele editoriale din ziarul Timpul sunt pigmentate 

cu multe zicale. 

 

I. Slavici, prietenul şi biograful poetului, a însemnat : „Înzestrat cu o memorie uimitoare, 

el nu uita niciodată ce ştia şi se folosea cu uşurinŃă de ştiinŃa lui ( ... )”.   

Poetul s-a servit de aforisme şi maxime şi din patrimoniul culturii universale, dovadă a 

solidei sale culturi, spre a-şi ilustra mai bine tezele, contopind într-un aliaj şi propria sa 

ştiinŃă şi înŃelepciunea călită în experienŃa istorică a atâtor popoare, ştiind că flacăra geniului 

arde în inima fiecărui popor. 

Paremiologia populează o mare parte a publicisticii eminesciene. El vine cu argumentul 

folcloric, cu un întreg arsenal călit în experienŃa de veacuri, exprimând idei ca un dat absolut, 

axiomatic, ce nu poate fi contrazis. În felul acesta şi-a argumentat spusele ce se impuneau cu 

necesitate, prin stilul sfătos al basmelor şi anecdotelor, comunicându-şi constatările, fie cu 

umor şi bonomie, prin şagă, fie prin ironie şi sarcasm, prin zeflemea: „A umplut Dumnezeu 

lumea cu ce a putut, şi dac-ar creşte mintea pe toate cărările ar paşte-o şi ... liberalii, dar aşa 

mai lasă-i să şi vorbească, că doar n-au intrat zilele-n sac şi s-o alege într-un târziu grâul din 

neghină” ( Timpul, nr. 92/ 1880 ). 

Glume de esenŃă specific populară, de o savoare deosebită, cu vorbe de duh şi expresii 

paremiologice sunt multe în publicistica eminesciană. Mai redăm câteva expresii 

paremiologice din publicistică: „Vorba cântecului: Dor de zor nu se ştie pe la noi”; „S-ar da 

după păr numai să le meargă bine”; „Dă-Ńi popo pintenii şi bate iapa cu călcâiele”; „Tot 

făcându-se sprâncene, ne-om scoate odată ochii”; „Mintea nu se mănâncă cu lingura”; „Din 

coadă de câine sită de mătase nu poŃi face”; „Unde s-a dus mia ducă-se şi suta”; „Bate şaua 

să priceapă iapa, cum am zice ( ... )”; „S-o lovi nu s-o lovi, iat-o frântă că Ńi-am dres-o”. 

 Paremiologia populară a pătruns până şi în corespondenŃa poetului. ReŃinem câteva din 

scrisorile adresate Veronicăi Micle: „Nu-mi sunt boii acasă”; „Bun e Dumnezeu şi meşter e 

dracul. După ploaie trebuie să vie şi senin ( ... )”; „Promite oricui marea cu sarea”; Râde 

vârşa de baltă şi baba de fată”; „Am eu ac de cojocul tău” etc. 

 ÎmbogăŃirea limbii literare, susŃinea poetul, trebuie să se facă „nu prin receptarea unor 

neologisme”, ci „prin folosirea tezaurului lexical”, prin „zicători, proverbe, inversiuni”, prin 



„locuŃiuni frumoase şi caracteristice”, care, repetăm, sunt „adevărate nestimate ale gândirii 

poporului românesc”. 

 Există în publicistica eminesciană, nu numai o mare bogăŃie de idei, ci şi un anumit fel de 

a se exprima, care face deliciul şi savoarea lecturii, imprimând limbii şi scrisului său un 

puternic specific românesc. Astfel poetul şi în publicistică este unic, inconfundabil şi 

incomparabil. Cunoscător versat al tezaurului folcloric, el excelează prin talentul său în toate 

domeniile scrisului. 

Pentru umorul textului, haz de necaz, din anecdotica populară, cu zicale, proverbe şi 

locuŃiuni, poetul a scris nenumărate articole: 

„Nu-i vorbă! Avocatul nostru era de seamă, dar şi Muşat nu s-a lăsat, că dreptatea una 

este, sfântă, ca şi adevărul – unul. Ba e tunsă, ba e rasă, din-una-ntr-alta veni şi întrebarea că 

ce-o fi aceea, Centrul? Noi, ca badea din poveste, răspunserăm într-o doară că Centrul este o 

nimica toată, un grupuşor, un grupuleŃ, mic la stat mare la sfat, mai mare daraua decât ocaua, 

o nucă de jucărie cu coaja umflată şi lustruită dar fără miez, şi aşa mai departe câte ştiam şi 

vedeam şi noi ca tot târgul”. ( Timpul, nr. 251/ 1879 ).Din Toroipanul, Turnu Măgurele, ziar 

provincial, poetul a reŃinut şi modificat două versuri dintr-un joc de copii, joc de petrecere, 

Epşoara: 

 Domnule, Măria Ta, 

 Aveam toată starea mea 

 O epşoară, bună, rea 

 Îmi Ńineam casa cu ea. 

 Slujbaşii M ăriei Tale, 

 Venetici şi haimanale 

 Mi-o ochiră 

 Şi-o răpiră. 

Expresii din acest text sunt folosite de M. Eminescu într-un articol din Timpul ( nr. 212/ 

1882 ), din care cităm câteva rânduri ce figurează şi în listele întocmite de el cu texte 

paremiologice pentru a le utiliza la nevoie: 

„( ... ) Pân-acum majoritatea era compactă. Cum era bună rea, îşi făcea treaba cu ea, zice-

o vorbă( ... ). Fie că prea mulŃi şi-o fi zis: „omul face banii şi banii pe om”, fie că unii 

prinsese chiag la inimă, alŃii nu, că unii sunt stâlpi neretezaŃi, alŃii nu prea au de moară; ( ... ). 



A răsărit unde nu-l sameni, ar zice vorba, dar a răsărit ( ... ). Cu inima în dinŃi şi cu funia în 

traistă ( ... ). Iată deci două centre de atracŃiune, dintre care unul virtuos, „feŃişoara – mărită 

feŃişoara”, altul mai puŃin virtuos, dar sutele mărită slutele” ( ... ). Altfel de partizani să nu te 

plângi, când Ńii sacul cu grăunŃe în mână( ... ).” 

Scriind despre scrierile noastre vechi, poetul a evidenŃiat valorile lor stilistice şi lexicale, 

subliniind locuŃiunile „care încep a dispărea din limba de astăzi”. 

ReŃinem câteva rânduri cu locuŃiuni Ńesute în propoziŃii dintr-un vechi text: Comedia cea 

de obşte, în genul poemelor gnomice, atât de dragi poetului: „Lumea-i ca un bâlci, unde unii 

cântă, alŃii joacă, unii vând, alŃii cumpără, unii beau şi chiuiesc, iar alŃii numai privesc ( ... ). 

Cei vrednici şi cinstiŃi ascunşi şi nevăzuŃi, iar cei nerozi în cinste mare...”. 

Un mai tânăr prieten al poetului, Radu Popea, conducătorul revistei Fântâna Blanduziei, 

Bucureşti ( 1888/89 ), pe care M. Eminescu a girat-o , scria despre el, îndată după stingerea 

sa din viaŃă: „Acum din zi în zi tot mai mult să descopere marea şi nepreŃuita comoară ce el 

ne-a lăsat, de idei, de limbă şi de învăpăiată iubire pentru neamul său... Era un filolog de 

frunte şi un excelent cunoscător al istoriei, cu puterea de judecată a filozofului... Era, cu alte 

cuvinte, un om universal...”. Zicale, proverbele şi locuŃiunile etc. ÎmbogăŃesc şi întăresc 

limba, îi păstrează autenticitatea, o fac să fie ceea ce este: oglinda fidelă a spiritualităŃii 

poporului. 

Ca toŃi marii gânditori ai umanităŃii, M. Eminescu a creat singur sintagme, locuŃiuni şi 

maxime, rămase de la el în patrimoniul culturii, dând astfel limbii noastre literare maximum 

de expresivitate stilistică. 

 

 

VRĂJIłI DE-AM PUTUT RĂMÂNE 

Olga ALEXANDRU DIACONU 

 

Vrăji Ńi de-am fi putut rămâne 

şi-acum pe culmile iubirii, 

din vraja noastră ar renaşte 

neîncetat vigoarea firii. 

 



Dar cine oare toarce firul 

care uneşte şi dezleagă 

făpturi care îşi sunt menite 

să se iubească-o viaŃă-ntreagă? 

 

Din nodurile-n fir netoarse 

se rup destine şi iubiri 

în clipe ce nu sunt întoarse 

nici de furtuni, nici de zefiri 

 

În clipe ce se pierd în semne 

şi stau închise în scrisori 

şi-n oameni copleşiŃi de vreme 

ce-şi mai vorbesc doar uneori. 

 

OGLINDA SERII 

Ilie ROMAN 

 

Amiaza e partea imaculată a zilei şi o amprentă 

aşezată pe obrazul luminii, un scâncet al dimineŃii 

diluate sub streaşina nopŃii trecute, 

un delir cuibărit la subsuoara zilei ce vine 

cu răsuflări năstruşnice, ca un muget de taur 

ce-şi cheamă mama plecată în delirul necuviinŃei 

şi al plăcerii celui născut să ucidă. 

 

Amiaza este o frunză pălită în dogoarea luminii 

Ńesută pe cer la chemarea gălăgioasă a echinocŃiului, 

este imaterialitatea din noi zugrăvită pe o pânză 

imaginară a crepuscului, când totul 

devine o torŃă de prin cuiburi de pasăre, 



fâlfâind pe aripi plecate din noi în tremurul nebuniei 

şi al culegerii prin pântecul orelor ce se alungă 

nemăsurate, pe aripa unui văzduh răsfrânt 

în oglinda serii tulburate, ce vine. 
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DIN AGENDA FILIALELOR 

 

GALAłI. În 21 mai a.c., din iniŃiativa poetei Angela Baciu, Biblioteca ”V.A. Urechia” a 
fost gazda unui regal de poezie feminină. Invitate de onoare au fost poetele Cezarina Adamescu, 
Maria Petra, Katia Nanu, Carmen RacoviŃa, Dana Potorac, Eleonora Stamate, Simona Frosin şi 
Georgia Tatu. Aceste autoare au recitat din creaŃiile lor, fiind răsplătite cu Diplome de ExcelenŃă 
pentru „merite culturale deosebite” în iniŃierea unor proiecte culturale, organizarea de 
evenimente, susŃinerea unor activităŃi socio-profesionale, jurnalistice şi didactico-pedagogice. 

TIMIŞOARA.  Doina Drăgan, preşedinta filialei Banat a Ligii Scriitorilor, ne informează 
despre a doua întâlnire a membrilor afiliaŃi. Ionel Murariu a prezentat un florilegiu poetic dedicat 
femeii; Mariana Sperlea a recitat din creaŃia sa, iar Matei Castiov a prezentat în premieră un 
fragment din romanul „Indezirabil”, aflat în curs de tipărire. Au fost prezentate poeta Violeta 



Secoşan Cadar, autoarea volumului „Ploaia din suflet”, şi antologia scriitorilor bănăŃeni, apărută 
sub îngrijirea lui Ionel Murariu. Au mai citit din creaŃiile lor Gustav Hlinca, Mihai łopa, Maria 
Sadovan Martinescu şi Tamara Birdean. 

CONSTANłA. Semnalăm apariŃia primului număr al revistei „CUIB”, mai 2009, 
publicaŃie cultural-literară ce apare sub egida Ligii Scriitorilor din România. Semnează scriitorii 
Daniel Lăcătuş, Daniela Voicu, Al. Florin łene, Alberto Palombi, MenuŃ Maximinian, Silviu 
Guga, Melania Cuc, Elena Liliana Popescu, Ştefan Ciobanu, Nicolae BăciuŃ, Alexander Ness, 
Williaiu Taylor Jr., Richard Caldwell şi Corina Gina Paponis. 

CLUJ-NAPOCA .Cenaclul literar „Vasile Sav”, patronat de Liga Scriitorilor din 
România, şi-a desfăşurat sedinŃa din luna aprilie a.c. sub genericul „În memoriam – Artur 
Silvestri”. Au susŃinut un recital liric Ionel Andraşoni, Raveca Vlasin, Eugen Coşa, Emil Perşa, 
Aurel Chira şi Al. Florin łene. Evocările scriitorilor Octavian Goga şi Barbu Ştefănescu 
Delavrancea i-a avut în centrul atenŃiei pe Dan Brudaşcu şi Maria łămbrescu. Cu acest prilej, a 
fost prezentată şi revista Agora literară nr. 3 din luna martie 2009. 

RÂMNICU VÂLCEA. Liga Scriitorilor, filiala Vâlcea , în colaborare cu Biblioteca 
judeŃeană „Antim Ivireanu” şi Forumul Cultural al Râmnicului a organizat medalionul literar 
„Petre Petria şi invitaŃii săi”, prilejuit de împlinirea a 75 de ani de viaŃă şi a 50 de ani de 
activitate dedicată cărŃii. Despre cel sărbătorit şi creaŃia sa au vorbit Gheorghe Deaconu, Sanda 
Constantinescu, Alex. Popescu-Mihăeşti, Costea Marinoiu şi Al. Florin łene, preşedintele Ligii 
Scriitorilor din România. Cu acest prilej, a fost lansată lucrarea „prezenŃe feminine vâlcene 
afirmate în domeniul culturii şi al ştiinŃei naŃionale”, sub forma unui mic dicŃionar, alcătuit de 
Petre Petria, incluzând 104 personalităŃi vâlcene. 

 

DE LA MANUSCRIS LA BLOG 

AUREL SIBICEANU 

— Ce a însemnat pentru dumneavoastră, domnule Sibiceanu, părăsirea satului natal?  

 

— Doamne, ce întrebare-deschizătoare de dialog îmi puneŃi! Mă cutremur şi acum, când îmi 
reamintesc momentul! A fost ca şi cum mi-aş fi pierdut identitatea. În lumea satului mă simŃeam 
EU, mă simŃeam liber, deşi satul meu avea, încă, reguli puŃine, necesare şi eficace, care nu-l 
limitau decât pe cel certat cu normele morale. În sat mai trăia subtil acea lume mitică, care pe 
mine mă făcea să am atribute aproape fantastice. De trei ori am părăsit lumea oraşului, şi tot de 
atâtea ori am fost dus cu anasâna. Trebuia să-mi fac, totuşi, studiile pentru a-mi asigura un rost în 
viaŃă. Cu timpul, m-am trezit un citadin înveterat. Bibliotecile, viaŃa literară, teatrul, librăriile, 
cinematograful, toate astea m-au făcut citadin. Între timp, cu satul meu s-a petrecut ceva mortal! 



Navetiştii la oraş, pe unde aveau de muncă, au dus în lumea satului numai metehne, făcând din 
sat o mahala, în sensul rău! Cu foarte multe sate româneşti s-a petrecut la fel, din păcate!  

 — AŃi debutat în urmă cu peste 30 de ani. AveaŃi 21 de ani la apariŃia primului volum, dar şi 
primul fiu. VorbiŃi-ne despre tânărul Sibiceanu din care a erupt lava poeziei.  

— „Eram tânăr şi la trup curat!” Acest vers mă caracteriza şi pe mine, ca mai pe toŃi congenerii 
mei de atunci. Credeam că suntem liberi. Dar, aveam să aflăm repede că nu era aşa, că nu avem 
decât o libertate lăuntrică. Curând aveam să aflu, e drept, târziu, despre tezele din 6 iulie 1971, 
care trimiteau cultura la realismul socialist, despre calvarul lui Paul Goma, despre cum Marin 
Preda i-a respins o carte, practic denunŃându-l pe romancier, despre propunerea făcută de 
D.R.Popescu, pentru excluderea lui Goma din P.C.R., făcându-l, astfel, total vulnerabil. Aveam 
să aflu repede că scriitori de marcă, respectabili, cum ar fi: Eugen Barbu, Titus Popovici, Dinu 
Săraru, s-au constituit în acuzatorii publici ai lui Goma. A fost şi apărat,dar de puŃini - Mihai 
Novicov, Ion Lăncrăjan, Mihai Ungheanu, Darie Novăceanu. Aşa că, brusc, şi tinerii ne-am trezit 
într-un adevărat război de gherilă cu realismul socialist.  

— Este poetul un maestru al rigorii ori al fanteziei?  

— Este şi aşa ceva! Îi am în vedere pe poeŃii care au alcătuit Cercul literar de la Sibiu, pe 
Arghezi, Adrian Maniu, Vladimir Streinu şi mulŃi alŃii. Deşi par opuse, rigoarea şi fantezia pot 
face casă bună în poezie, dacă încap pe mâna unui bun meşter! Încerc să fiu aşa ceva. Mă ajută şi 
„tinereŃea” pe care o am - 53 de ani!  

 — Criticul Marian Barbu vă aprecia poezia ca fiind filozofică (2003). Care vă erau «Aflările» în 
anul debutului, 1977, an în care cenzura şi cultul personalităŃii impuneau mistificarea valorilor 
socialismului?  

 — Într-o oarecare măsură se poate spune că ar fi o brumă de filozofie în poezia mea. Atunci, în 
1977, eram sedus de modelul socratic, de moderaŃia din Charmides, de modelul socratic ca 
rezistenŃă la norma oficială. Apoi am fost ispitit de filosofiile orientale, pe care le-am perceput ca 
fiind mult mai apropiate structurii mele contemplative. Împreună cu redactorul de carte a trebuit 
să întoarcem textele pe toate feŃele, să vedem în ce măsură cenzorii pot intui dacă acestea se 
sustrag tiparelor realităŃilor socialismului.  

 — La numai doi ani de la debut, v-aŃi publicat un al doilea volum, «Ziua Cuvîntului». Ce 
însemna „cuvîntul” pentru dumneavoastră, domnule Sibiceanu?  

 — Cuvântul este de natură transcendentă, fără doar şi poate! Lucrarea lui este tainică, 
misterioasă, chiar magică. În literatură, cu atât mai mult. AdevăraŃii scriitori sunt aceia care au 
limbaj propriu, inconfundabil. În poezie, cuvântul poate fi şi săgeata şi Ńinta, ceva în genul lui 
Dao şi De, al lui Lao-łzi, cărarea şi drumeŃul în acelaşi timp.  



 — Geneza celui de al treilea volum a durat un deceniu. «Cartea făpturii» apare în anul 
istoricelor mişcări social-politice braşovene. Ce este făptura, simbol al fragilităŃii fiin Ńei umane 
ori a robusteŃii în faŃa istoriei?  

 — Adevărat, zece ani au trecut până la apariŃia acestei cărŃi. În fapt,ea a fost scrisă în patru ani. 
În aceşti ani am mai scris şi la alte cărŃi. „Cartea Făpturii” a văzut lumina tiparului abia peste 10 
ani, dintr-un motiv politic. În viaŃa mea a fost introdusă o persoană care a jucat un rol nefast 
pentru mine şi munca mea de poet. Este un moment delicat, pe care prefer să nu-l pomenesc 
acum. Cert este că în acei ani, mai precis în 1983!!!, am fost trecut pur şi simplu în şomaj, în 
speranŃa că voi fi băgat în puşcărie pentru parazitism, conform decretului 153. Devenisem 
incomod pentru regim. Mai toŃi tinerii care veneau în cenaclu vedeau în mine şi în câŃiva colegi 
un model de rezistenŃă la dogmele comuniste. Aşa stând lucrurile, am cerut paşaport pentru a 
părăsi Ńara. Regimul a preferat să-mi redea locul de muncă şi dreptul la semnătură. În 1987 mi-a 
apărut cea de-a treia carte. Dar, pe de altă parte, mi s-a interzis lansarea ei într-o librărie şi mi s-a 
ridicat dreptul de a deŃine maşină de scris. Aceasta mi-a fost repede confiscată. Despre toate 
astea fac vorbire mai pe larg într-o carte despre acei ani, la care scriu acum. Privitor la „făptură”, 
pot spune că eu denumesc prin ea o lume, un cosmos individual, o făptuire întru ceva înalt. 
Consider omul ca fiind o făptură a lui Dumnezeu şi asta încerc în „Cartea Făpturii” să le sugerez 
cititorilor. Lumea poetică este anistorică.  

— ConstanŃa Buzea îşi exprima mirarea (1980) că nu aŃi fost publicat de edituri de stat. 
Dumneavoastră înşivă ne vorbiŃi într-o prezentare autobiografică de copii, de nepoŃi, nu de 
premii literare, nu de recunoaşteri naŃionale/internaŃionale ale valorii creaŃiei dumneavoastră deşi 
în memoria locului v-aŃi impus, creîndu-vă un loc inconfundabil. Există o relaŃie direct 
proporŃională între amestecul poetului în politic şi publicitatea operei sale, la nivel, ca să zic aşa, 
anistoric?  

— ConstanŃa Buzea era unul dintre puŃinii scriitori care mai spuneau lucrurilor pe nume. Premii 
am luat puŃine şi nu-i în firea mea să le etalez. Eu scriu pur şi simplu, când simt că am ceva de 
spus. Am sperat că după 1989 criticii vor face nişte cuvenite reparaŃii, că vor recupera scriitorii 
despre care, din varii motive, nu au scris în vechiul regim. Nu a fost aşa decât într-o mică 
măsură. Nici măcar criticii de prin partea locului, cunoscuŃi la nivel naŃional, nu catadicsesc să 
scrie despre cărŃile membrilor filialei Uniunii. Ba, se pot spune lucruri şi mai grave, anume că 
despre cărŃile unei clientele se scriu pagini critice, se înhaŃă premii literare, pe baza acestor 
encomioane critice. Amestecul poetului în politic generează publicitate, un ce profit bănesc. 
Avem două exemple în acest sens – Păunescu şi Vadim. Perenitatea operei este singura care trece 
dincolo de istorie. Rămâne de văzut în ce măsură opera celor doi va fi anistorică.  

 — Ce anume mai are scribul Sibiceanu în lucru?  

— Dacă recent publicata mea carte de poezie „Priveliştile Scribului” a fost scrisă la dicteul unui 
Suveran lăuntric, cartea „Glorioşii ani ai ratării”, la care scriu acum, scribul din mine are drept 



„comanditar” viaŃa trăită de mine şi de literaŃii locului între anii 1970 – 1989, şi puŃin după. Va fi 
o „Istorie a Boemei piteştene”. Sper să le ofer cititorilor şi surprize plăcute. Pentru unii, 
surprizele vor fi şi neplăcute. Neplăcute pentru că multe pagini le voi însoŃi cu documente 
incomode.  

 — Realitatea socialistă era una dintre priveliştile scribului? Cum o simŃeaŃi?  

— Ca pe o farsă, ca pe o glumă a istoriei, o glumă proastă, cinică. Dacă influenŃa nefastă a 
socialismului românesc asupra economicului o putem îndrepta, nu la fel stau lucrurile şi cu 
dezastrul produs în suflete şi conştiinŃe. Din nefericire, terapia asupra sufletului întârzie, mai bine 
zis este întârziată cu bună ştiinŃă, asta pentru că medicii care ar trebui să asigure vindecarea, sunt 
aceiaşi inşi care au otrăvit neamul acesta, l-au nărăvit, l-au forŃat la colaborare cu Diavolul.  

— Cuvântul propagandistic din strada, cinematograful, scena, căminul cultural, instituŃiile 
culturii socialiste, s-a metamorfozat în noile tehnologii direct în vulgaritate. Sunt unele siteuri 
culturale, mai ales cele destinate comentariilor necenzurate, grele de urâŃenia cuvântului. Cum vă 
explicaŃi acest proces?  

 — Da, este o realitate grotescă. Într-o lume normală, spaŃiul virtual ar putea fi şi o formă de 
defulare. Dar, această defulare pare a nu se mai sfârşi! În spaŃiul virtual, bătălia cu postatorii 
anonimi de comentarii este inegală, cronofagă. Cuvenita îndreptare a năravurilor virtuale va veni, 
dar, după cunoscuta normă românească, va veni mai târziu. Perenitatea decalajului dintre noi şi 
alŃii pare a fi o fatalitate.  

— Se poate sustrage poetul, publicistul, ambianŃei socio-culturale în care ia naştere?  

— AmbianŃa socio-culturală este profund viciată la noi, normalizarea întârzie. Asta pentru că nu 
a avut loc o asanare morală. Aşa zisa reconciliere naŃională, mult clamată după alternanŃa la 
putere, din 1996, arată cam aşa: victimele să închidă ochii la răul care li s-a făcut, să trăiască în 
devălmăşie cu domnii călăi, singurii care au tras şi trag foloase pe urma schimbărilor din 1989. 
Dacă avem în vedere că şi în sânul Bisericii Strămoşeşti lucrurile stau tot aşa, ne este clar că 
acest neam va duce mereu cu el un contencios. Dacă ai un sistem de autentice valori şi lucrezi 
întru acesta, te poŃi sustrage unei ambianŃe viciate. Uşor, cu tenacitate chiar poŃi asana ambianŃa. 
E mult de vorbit pe tema asta!  

— Revistele literare în format electronic s-au înmulŃit într-un ritm neaşteptat. Cum apreciaŃi?  

— Apar reviste virtuale, printate. Nu e rău, dar, azi, toată lumea neagă pe toată lumea. Nimeni nu 
mai recunoaşte o autoritate în materie. Marii critici şi marii autori sunt harponaŃi politic, fie într-
o tabără, fie în alta. Ca să nu mai spun ce ispititoare sunt site-urile veleitarilor, impostorilor, 
pentru un consumator fără sistem de valori! Spectacolul revistelor virtuale este colorat, mult 
variat. Cu regret o spun, peste 90% dintre revistele virtuale pot trezi interes cu adevărat doar 



psihiatrilor. De 18 ani consumatorul de artă şi literatură este pervertit cu oferte din periferia 
acestora. La baza acestui fenomen pernicios stau banul şi neputinŃa de a face o asanare morală.  

— Încotro «grupurile literare»?  

 — Grupurile şi grupările literare, dacă vor avea programe serioase, dacă vor rezista ispitelor, 
venite dinspre politic, şi nu vor deveni găşti forfetare de sume electorale, au şanse de a polariza, 
în diverse zone ale Ńării, adevăratele valori. Spectacolul literaturii se va descentraliza, şansele de 
a recâştiga cititorii, de a crea cititori noi, sunt foarte mari. Doamne ajută!  

— Unul dintre istoricii ideilor literare, Jean Starobinski, afirma că o operă se defineşte ca „relaŃie 
polemică diferenŃiată cu literatura anterioară şi cu societatea înconjurătoare”. Este valabil pentru 
literatura piteşteană?  

— Sigur, aş zice că autorul operei, de data asta, trebuie să fie într-o polemică chiar cu sine. Pot 
spune că la Piteşti sunt zece scriitori care pot fi incluşi în circuitul valorilor naŃionale, în 
conformitate cu taxonomia lui Starobinski.  

 — VorbiŃi-ne despre ultima dumneavoastră experienŃă eseistică pe cale virtuală. Ce înseamnă a 
fi autorul unui blog?  

— Păcatele mele! De câteva luni bune scriu pe blog, e ca o spovedanie la mai mulŃi duhovnici. 
Numai că, cei mai mulŃi dintre aceşti ipotetici duhovnici, sub adăpostul unor identităŃi inventate, 
iau în derâdere ceea ce scrii, nu intră într-o polemică cumsecade. AlŃii te înjură, chiar la modul 
cel mai josnic şi mizerabil. Unii sunt intriganŃi, cunoscători ai culiselor obştii scriitoriceşti, 
postează comentarii care amplifică conflictele existente în Filiala scriitorilor, comentarii care 
produc conflicte noi. Aceşti comentatori poate fac parte chiar din obşte.  

 

 Interviu realizat de Marilena Lică-Maşala 
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TEXTE LA RUBRICA „PRIMUL SEMNAL” 

OCEANIADA de Claudiu Iordăchescu 

 A doua carte a autorului se înscrie pe aceeaşi linie caustică a umorului şi a hazului de 
necaz. Iată cum o recomandă scriitorul Cornel Udrea: „Vă propun să citiŃi acest text ludic, unde 



sub aparenŃa unei oralităŃi plină de familiarisme se ascunde o încrâncenare precisă, o expresie 
aproape feroce, satirică asupra unui timp şi a oamenilor săi, evident aflaŃi sub vremuri”. Editura 
„Mega”, Cluj-Napoca, 2009. 

THE REMAINS... 

 Un volum încântător de poezie al unei autoare afirmată şi consacrată în mediul anglo-
saxon, care a apărut în acest an, după alte 14 volume de poeme şi două romane. 

UN TEATRU CÂT O INIMĂ 

 Cartea cunoscutului om de cultură reuneşte 21 de cronici despre spectacole şi 17 cronici 
despre cărŃi de teatru. Editura „Contrafort”, Craiova, 2008. 

ZĂPEZILE DIN ARCADIA 

 Volum de poeme apărut la Editura „Presa umoristică clujeană”, 2009. În „Cuvântul de 
întâmpinare”, scriitoarea Persida Rugu ne asigură că „poeta Stela Ianovici Costan împleteşte sui-
generis ascetica şi disciplinata formă a sonetului cu libertatea de expresie a versului alb”, „riduri 
de suferinŃe existenŃiale, asumate oniric, într-o ritmicitate cosmică, iscoditoare de mituri şi 
legende”. 

 Cronica literară  

 

GRAVITATEA METAFOREI 

PETRU BIRĂU 

Valorosul scriitor contemporan IonuŃ łene, autor de studii istorice ( doctor în istorie ), 

cercetător şi poet, vine în anul 2007 cu un nou volum de versuri, în care transpune noi 

elemente din spiritualitatea sa complexă, dar mai ales din profunzimea unui concept filosofic 

şi artistic original, pe care îl edifică pas cu pas sau carte cu carte acest tânăr gânditor clujean. 

Intitulat „ViaŃa mea, clipele” acest volum publicat la Casa CărŃii de ŞtiinŃă din Cluj –Napoca 

este o nouă treaptă la edificiul literar pe care îl construieşte IonuŃ łene. Ca o continuare a 

celorlalte cărŃi de poezie publicate ( „Bal ca-n iad” Editura „Zamolxis” Cluj –Napoca, 1993, 

„Roşi de lună” Editura „Mesagerul” Cluj-Napoca, 1997, „De izvoare” Editura „Napoca Star” 

Cluj-Napoca, 1999, „Suflet dac” Editura „Napoca Star” Cluj-Napoca, 1999, „Elegie omului 

simplu” Editura „Napoca Star” Cluj-Napoca, 2002, etc.) şi în volumul „ViaŃa mea, clipele” 

metaforele lui IonuŃ łene apasă cu gravitate pe clapele conştiinŃei, credinŃei în Dumnezeu, 

valorii Cuvântului şi sublimului Poeziei. 



Primul poem din această carte se intitulează „Poezia” şi ne surprinde prin modul subtil în 

care poetul eludează idealismul şi „plonjează” dezinvolt în abisurile sentimentalismului, ale 

vibraŃiilor retorice din sufletul uman:” Poezia nu deŃine adevărul/ Totul pare o frumoasă 

minciună/ Numai buzele tale înfierbântă inimile/ Tu noapte voluptoasă de vis/ Zi nu ai fost 

niciodată/ Câteodată o geană de răsărit din ochi de/ amazoană/ O singură privire ce te ucide-n 

plăcere/ Să reînvii ca Iisus / cum norii uitarea/ respiraŃia Tatălui Divin.” ( „Poezia”, pag. 5 ) 

În acest univers al sentimentelor care afectează raŃiunea, discreditându-i austeritatea, dar 

înnobilând-o cu prinosul mirajului, cu misterul ca însemn ancestral care străbate obscuritatea 

timpului, aici îşi desfăşoară IonuŃ łene conceptele de viaŃă, tainice idealuri pătrunse de 

gravitatea meditaŃiilor îndelungi asupra rosturilor existenŃiale:”...Oamenii zboară numai în 

compania lui/ Dumnezeu.” ( „Noua ConstituŃie a oraşului”, pag. 40 ) 

Şi în acest volum IonuŃ łene prezintă o poezie densă , apăsând cu „greutatea” întregii 

sale culturi istorice pe conştiinŃa noastră, scrie cu plombagina gravă a conştientizării haosului 

care se extinde la nivelul cugetului uman la acest început de mileniu al dezvoltării prin 

informaŃie şi ignominie concurenŃială numită economie de piaŃă. În această degringoladă 

IonuŃ łene vede artistul, poetul, sau sărmanul poet fără nici un orizont, fără nici o speranŃă ( 

în nici o scriere science fiction din câte am citit, precum nici într-un film de acelaşi gen , în 

care era imaginat viitorul omenirii, dintre câte am văzut, nu am întâlnit arta, poezia...) şi 

intuieşte cu subtilitate, dincolo de „europenizare”, de „sfârşitul poeziei”, resuscitarea 

spiritualităŃii umane prin afectivitate, prin sublimul sempiternului sentiment care este iubirea, 

căzută azi în dizgraŃie ( considerată slăbiciune); ...A venit! AdolescenŃa grăbită să păşească/ 

în poarta sărutului depărtarea/ Iată! A venit femeie îndrăgostită/ de memoria metaforei/ unde 

chemarea adapă lupii în lacurile/ înroşite de iubire”: ( „Europa. Sfârşitul poeziei”, pag. 58 ) 

Aşa se încheie volumul de versuri „ViaŃa mea, clipele” în care IonuŃ łene ne vorbeşte din 

prinosul inimii sale despre Divinitate, despre Sacralitate, despre Iubire, de care ne avertizează 

să nu uităm niciodată, pentru că prin ele şi pentru ele a trăit omenirea de milenii, în poezie şi 

în afara ei. 

 

CRONICA LITERARĂ 

CONTEMPORANI CU DOAMNA ZOE 

ELISABETA IOSIF 



 

În  volumul ”Contemporanii mei”  Zoe Dumitrescu -Buşulenga ne  dezvăluie o personalitate 
fascinantă, care nu a avut doar darul comunicării, ci şi pe acela de “stăpân al cuvântului scris”, de 
cărturarul dublat de criticul riguros, cu o severă vocaŃie a scrisului, pe care a conştientizat-o mai 
târziu, mai ales în talentul de portretist. Pentru că, portretele realizate de cercetătorul Zoe 
Dumitrescu – Buşulenga, modelul de scriitor,  sunt de fapt, ceea ce nu a încetat să ne ofere: 
modelul de intelectual, preŃuit şi trecut în universalitate. 

M o d e l u l ,ca valoare universală, are în volumul “Contemporanii mei” o semnificaŃie aparte. 

Opera sa nu a avut o evaluare exhaustivă. Portretele din “Contemporanii mei” sunt 
înmănuncheate în volum ,fiind rodul unei investigaŃii competente, minuŃioase realizată de 
editoarea cărŃii, doamna Elena  Docsănescu,  “pentru păstrarea memoriei şi editarea operei celei 
care a fost Zoe Dumitrescu-Buşulenga, preocupare foarte veche, un proiect al doamnei Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga”, în care şi-a dorit realizarea unei culegeri de “Portrete”(2002), 
consacrate unor personalităŃi pe care le-a cunoscut şi preŃuit, carte care putea constitui “modele” 
pentru noile generaŃii….gândindu-se la un volum, care să completeze seria de modele vrednice 
de luare aminte pe scara valorilor etice”. Dar arhiva sa a oferit şi “un material inedit de mare 
semnificaŃie, care s-a inclus, în parte, în acest volum de aproape 50 de modele, din care 10, 
portrete inedite”, aflate printre  scrisori, manuscrise, de o valoare inestimabilă 

“Nu voiam să vă scriu, voiam să vă văd….Cred profund în misiunea dumneavoastră 
românească şi universală, în măsura în care Ńara noastră are o chemare (vocaŃie) spirituală, spre 
universalitate, depăşind limitele istoriei şi ale vicisitudinilor ei. SunteŃi pentru mine şi pentru noi, 
domnule profesor, o chezăşie nouă a ceea ce putem da lumii şi pe planul gândirii, nu numai pe 
acela al creaŃiei artistice. Şi tinerele noastre generaŃii trebuie să înveŃe să vă cunoască, treptat, 
pentru înŃelegerea permanenŃelor româneşti”…  

Acest fragment de scrisoare neexpediată, adresată lui Mircea Eliade , scrisoare reprodusă 
după manuscrisul aflat în arhiva Zoe Dumitrescu-Buşulenga este rodul unei minuŃioase cercetări 
din partea editoarei volumului, doamna Elena Docsănescu, fiind una dintre descoperirile din 
arhivă,  cartea dăruindu-ne şi alte note inedite, în premieră. Aşa cum  ni se vorbeşte si despre 
modelul Enescu aflat printre “oamenii pe care i-am iubit cel mai mult” despre geniul lui Brancuşi 
,cu un  regret “pe care nu l-am cunoscut personal”, despre vocaŃia de istoric a lui Nicolae Iorga, 
despre sacru şi profan la Sadoveanu, sau despre portretul scriitoricesc al înŃeleptului Gala 
Galaction, cu înfăŃişarea tolstoian-monahicească, ni se prezintă viaŃa şi opera exemplară a 
părintelui Dumitru Stăniloaie, portretul pilduitor al Prea Fericitului Patriarh Teoctist, ca şi 
portretul de neegalat al colegului său de catedră, criticul şi artistul George Călinescu, “unul 
dintre cei mai reprezentativi intelectuali din istoria culturii româneşti moderne”.Şi exemplele pot 
continua, dar las cititorii să le descopere în acest volum “Contemporanii mei” ce cuprinde 
personalităŃi de peste o jumătate de secol, – o ediŃie elaborată în cadrul “FundaŃiei CredinŃă şi 



creaŃie – Maica Benedicta”,constituită la Mănăstirea Putna, pentru păstrarea memoriei şi editarea 
operei celei care a fost Zoe Dumitrescu-Buşulenga – fundaŃie constituită şi prin strădania 
nepoŃilor săi, familia Radu şi Rodica Marinescu şi a nepotului de soŃ al doamnei Zoe, 
bizantinologul  Nicolae- Şerban Tanaşoca. 

Volumul “Contemporanii mei” stă sub semnul unei adevărate profesiuni de credinŃă 
despre menirea creatorului, a geniului culturii româneşti. Este un pelerinaj al cunoaşterii unor 
valori ale timpului, care, ca şi mitul,  “furnizează modele pentru conduita umană” conturând 
firesc  o personalitate universală. 

Este modelul unui scriitor ce a ars ca o lumânare până la sfârşit. Dar Maica Benedicta s-a 
dus puŃin să-şi înmoaie condeiul în creaŃia cerească, într-o clipă de răgaz universal sau poate 
“într-un moment de gravă înŃelegere a sensului vieŃii”…  

ELISABETA IOSIF 

 

ZILE DE NEUITAT 

Artur Silvestri 

 

 Filozoful,istoricul literar,criticul de artă,ctitorul atîtor reviste,promotorul literar , 
regretatul prieten Artur Silvestri(preşedintele de onoare a Ligii Scriitorilor din România) ne 
vorbeşte din nou,din păcate,din  sanctuarul eternităŃii‚prin intermediul  unui album-
jurnal,intitulat simptomatic „FrumuseŃea lumii cunoscute”,apărut la Editura 
Carpathia,Bucureşti,2009,prin grija scriitoarei Mariana Brăescu Silvestri. 

 Cartea , apărută în codiŃii grafice de excepŃie ,  se deschide cu rânduri de suflet ce ne 
introduc în”O elegie a vieŃii”, semnate de soŃia marelui dispărut.Aşa cum ne informează cu 
sensibilitate şi durere Mariana Brăescu Silvestri în cele două pagini , volumul cuprinde însemnări 
ale autorului”APOCALYPSIS cum figures-Şapte nuvele fantastice şi un epilog” în ultimile 50 de 
zile.”De fapt,49”zile de neuitat”,o zi pauză,intervenŃia la spital,şi apoi ultima,a cincizecea,când 
se pierde”în ceŃuri argintii”. 

 Prima însemnare este datată 1 septembrie , intitulată”Trandafirul roşu” ,rânduri care 
se constituie înt-un adevărat poem în proză.Spiritul de observaŃie este amplificat cu metafora 
creând o simfonie a”petalelor desfăcute în arşiŃa zilei mediteraneene”. 

 Textul poematic”Mic tablou fără pescăruşi”, este o descriere subtilă a litoralului Mării 
Mediterane,a spaŃiului staŃiunii Gruissan,unde observaŃia se amplifică până la percepŃia 
halucinantă, creînd o stare paradoxală de natura revelaŃiei,cînd marea cu iahturile ei,”misterioasă 
dă un sentiment de viu,acut şi tulburător”.  



 Spiritul de observaŃie,melancolia emanată din aceste rânduri,”parfumul inefabil”,cum 
zice acad.Prof.Dr.Zoe Dumitrescu Buşulenga, induce spre o stare de graŃie.În aceste însemnări 
cu fragmente de real,scriitorul devenit poet al observaŃiei şi al trăirilor descoperă o fantă,un prilej 
de a plonja  până şi în  misterul din „Filosofia norilor”, când ,însăşi”Meteorologia (…)pare aici o 
formă a capriciului şi o imagine ireductibilă a instabilităŃii unde orice presupunere de viitor se 
poate face pe termen scurt sau mai bine nu se face deloc.” 

 O stare de tristeŃe induce sfârşitul verii şi începutul toamnei,într-un septembrie 
bucureştean(Anotimpuri încurcate),când “zeci de mii de păsări,aflate în trecere dinspre 
miazănoapte către cine ştie unde,umplu văzduhul cu strigătele bizare,de făpturi 
rătăcite,anunŃând vremea rea.” Scriitorul este frisonat de o tristă premoniŃie înfăşurată în 
mantaua pufoasă a ingenuităŃii superioare,pentru a ascunde adevărata suferinŃă.”O scurtă poveste 
tristă”  contrează adevăratul suflet al lui Artur Silvestri.Iubitor de oameni,de animale şi de plante 
acesta deplânge soarta unui brăduleŃ”chinuit de secetă şi de arşiŃa nemiloasă” ,care în final s-a 
uscat,în lipsa scriitorului.Atitudinea acestuia faŃă de  nobilul arbust este aceeaşi ca pentru un 
prieten,viu şi adevărat:”Astăzi am ajuns în Paradisul Verde;m-am oprit la intrarea casei şi am 
tăcut multe minute fiindcă nu mai am pentru cine să vorbesc”.BrăduŃul se uscase în lipsa lui 
Artur Silvestri.Simbolistica din acest poem în proză este evidentă. 

 Melancolia confesivă din acest “jurnal”,pregnanŃa imaginii,a metaforei ,toate au 
controlul analogiei,al asociaŃiei lirice.SecvenŃe admirabile sunt evidenŃiate prin imagistica 
imaginaŃiei,precum nuferii în voalul albastru al lacului eminescian.Universul liric din aceste 
adevărate poeme în proză este întemeiat pe trăiri autentice şi simboluri ale purificării,unde 
descoperim o renaştere spirituală bazată pe o recuzită livrească. 

 

 Mai în toate aceste  scurte poeme simŃim în text prezenŃa jumătăŃii mitologice a 
scriitorului,Mariana,soŃia,învăluită într-un abur inefabil şi protector. 

 Ultima însemnare ,din 30 octombrie,prevesteşte,implacabila trecere în “CeŃuri 
argintii”a celui care va rămâne pentru vecie mentorul multor oameni de cultură,scriitori,şi 
cititori.Fiindcă opera lui Artur Silvestri este “piatră de temelia” a “edificiului “culturii române şi 
universale. 

Al.Florin łENE 
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MĂRTURII TULBURĂTOARE 

 O carte însolită – in memoriam – dedicată regretatului scriitor, istoric şi filozof al culturii, 
cu texte semnate de 64 de autori despre opera şi omul care a fost Artur Silvestri, apărute la 
Editura Carpathia, 2009, într-o colecŃie iniŃiată şi îngrijită de Mariana Brăescu Silvestri. 

TIMP DE PATIMĂ 

 Roman, apărut la Editura „Tiparg”, 2008, reprezentând o altă etapă de creaŃie a 
prozatoarei , după romanul „Pentru o altfel de iubire” şi „Labirintul Leonorei” ( proză scurtă ), 
bine primite de critica literară. 

POEMELE IUBIRII  

Volum apărut la Editura „Crigarux” din Piatra NeamŃ, 2009, cu ilustraŃii şi cu o excelentă 
prezentare grafică. Este a şaptea carte a autorului. 

UNDE 

 Volum de debut al tinerei poete Angela Gabriela Pop din Şimleu Silvaniei, profesoară de 
limba franceză în Cluj-Napoca, apărut la Editura „Echinox”, Cluj, 2007. A debutat în revista 
„Tribuna”, în martie 2006.   

TESTAMENT 

Constantin ARDELEANU 

Să nu Ńii după mine 

Doliu, iubito, 

Ca nimeni să nu descopere 

Magia graficii 

Trupului tău 

În alb-negru... 

 

TESTAMENTO 

 

Amore, non portaro lutto 

Per me, 



Perche’ nessusno possa scorpire 

La grafica magica 

Del tuo corpo 

In bianco e nero... 

 

 

POVESTE 

Nicolae BOGHIAN 

 

Ne-am iubit pe vânt, pe furtună, 

uruia anotimpul în geam; 

a trebuit să dechid fereastra- 

pânza ei sfâşiată eram. 

 

M-ai rugat să-Ńi spun o poveste 

şi şoapta m-a îmblânzit, m-a învins: 

era odată o pădure amară, 

era odată un copac nins. 

 

Era un iepure prins de îngheŃuri 

ce se-ascundea sub ramuri strivite- 

O, îmi spuneai, învie pădurea 

şi înfrunzeşte vietatea, iubite! 

 

Afară se făcuse de-amurguri, 



pânza ferestrei lucea spăimântată, 

şi parcă nu despre noi era 

povestea aceasta atât de uitată... 

 

FAVOLA 

 

Ci siamo amati nel tormento, nel vento, 

rimbombava la stagione sul vetro; 

ho dovuto aprire la finesta –  

la tela strappata di cui io ero. 

 

M’hai pregato raccontarti una favola 

tuo sussuro m’ha domato, m’ha vinto: 

c’ era una volta un bosco amaro, 

un alberto tutto in neve dipinto. 

 

C’era una volta, nei geli bloccato, 

Un lepore da rami strozzati nascosto – 

O, mi dicevi, anima il bosco, 

Amore, e frondeggi la bestia sul posto! 

 

Fuori c’erano gia’ tramonti, la tela 

della finesta luciva spaventata, 

e forse non di si trattava 

nella favola tanto dimenticata...  



 

CER DE NOAPTE 

Liviu VI ŞAN 

 

Cad stele în stamine de tei, 

iubirea îşi cere partea, 

aşezând viaŃa în hotarele ei, 

cu naşterea şi cu moartea. 

 

Zeul nopŃii înveleşte-n meninge 

clopotul lunii. 

S-au copt gutuile sau ne atinge 

Andromeda cu sânii? 

 

CIELO NOTTURNO 

Negli stami del tiglio, le stelle cadenti, 

L’amore pretende do’ che gli spetta, 

la vita posata In confini giaceti 

fra nascita e morte, s’affretta. 

 

Un dio notturno in meninge awolge 

convertita in campana, la luna, 

Sono cotogne maturate o c’infligge 

Andromeda e sotto suoi seni ci raduna? 
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CAI VERZI 

 A treia carte de poezie a scriitorului din Târgovişte, după „Elegii damnate” ( 1998 ) şi 
„Elegii valahe” ( 2000 ), a apărut la Societatea Scriitorilor Militari. „Dan Gâju este poetul care 
vine, lăsând în zarea poeziei semnul celui ales”, ne asigură C. George. 

TRISTEłEA UNEI IUBIRI 

 Roman, apărut la Editura Rottarymond, Râmnicu Vâlcea, 2009, o poveste tulburătoare şi 
un conŃinut aidoma celui exprimat în titlu. 

 

CUVÂNTUL, ECOUL TRAS DE URECHI 

 Volum de proză, apărut la Editura „Contrafort”, Craiova, 2009, conŃinând 33 de meditaŃii 
despre teme fundamentale ale vieŃii şi conflicte interioare, proprii naturii omului de ieri şi de azi. 

FILE ASIMETRICE  

 Volum apărut la Editura „Napoca”, 2008, conŃinând aşa cum ne previne tânăra scriitoare, 
„idei, gânduri, simŃiri”... „o carte mixtă, compusă din proză şi poezie – versuri albe. Scrierile nu 
respectă gramatica normativă, având o tentă de iz boem”. 

 

APĂ PENTRU TOATĂ LUMEA 

De Gheorghe Postelnicu 

O, dacă vreodată... 

DrăguŃa Marin coboară dintr-un Audi. Numai bărbaŃii dacă m-ar vota şi aş fi câştigătoare. 
Ca dansatoare în Grecia, bunăstarea ei începuse din partea de jos a corpului şi îi cuprinsese 
treptat-treptat pieptul, gâtul, faŃa. CivilizaŃia ajunsese până la unghii, lungi, sclipitoare, curate. La 
revoluŃie strălucise. Trăsese clopotele episcopiei. Se aflase în primele rânduri. Ole, ole. Arestată, 
bătută, violată. Apoi timp de doi ani ghinionul stătuse pe capul ei. Acasă, în familia numeroasă, 
mâncau toată vara păstăi şi cartofi. Oricum, a văzut cam ce înseamnă bărbaŃii din Buzău şi din 
Capitală. ViaŃa ei a căpătat formă şi contur. La început a dansat pe mese, pe urmă a trecut la 



bară. A cunoscut mulŃi tipi în Salonic. Trupul ei ca o trestie de baltă a scăpat de locurile virane. 
Şi-a cunoscut propriul trup fără să se plângă de vreo durere. Banii s-au adunat grămadă. Le-a 
făcut o vilă nemâncaŃilor din familie, le-a angajat bucătăreasă şi grădinar. Mă-sa şi soră-sa sunt 
doamna şi domnişoara. Dacă bădilenii îi vor da votul lor, va fi indulgentă cu ei, poate chiar 
prietenoasă.  

Opreşte automobilul. Aici un bax cu ulei, acolo unul cu suc de roşii. Consătenii îi citesc 
în ochi nuanŃele tari ale reuşitei. Bată-te norocul, DrăguŃo! Să nu te mai cunosc... Bogdaproste, 
maică! Da, primăriŃa noastră... Numai ea poate Ńine situaŃia sub control. Doar ea va pune capăt 
hoŃiei.  Încadrată în lumina zilei, tocmai îşi aprinde altă Ńigară. Gândul trece de la una la alta. 
ReŃea de apă. Cadă sau duş în fiecare casă de nespălaŃi. Grecii, cât sunt de săraci în apă, spală o 
roşie cu o găleată. Se spală la popou şi de trei ori pe zi. Cu ea le va fi greu bădilenilor să-şi 
păstreze dorinŃa sălbatică de a se spăla cât mai rar. Prosop, săpun, apă. Iată programul ei 
electoral. După primul an de domnie va organiza o mare adunare populară şi le va pune o singură 
întrebare: Cine-i şeful, v-aŃi dat seama? Planul drăguŃei? Să meargă pe dâra ei de noroc pe care 
să se înscrie şi tinerele din comună în urma unor concursuri de selecŃie care se vor organiza în 
fiecare lună la căminul cultural. 

S-a întors în Bădila după şapte ani, când avea 80 de kilograme. Cu pantaloni din piele de 
şarpe, cu şuviŃe argintii şi galbene, cu codiŃe. Sigur că există 12 zodii. E normal să asculŃi 
horoscopul în fiecare zi, ca să ştii peste ce oameni vei da. ViaŃa fiecăruia a mai fost trăită cel 
puŃin o dată. Planeta ei călătorise prin timp, nu glumă. 

Aproape uitaseră cum era zăpada, dar uite, ninge, şi Bădila e din nou între dealuri, la 
confluenŃa unor râuri. FrumuseŃea luminată a cerului, simetria aerului prinse într-o ramă de sticlă 
de un artist priceput. Cenuşiu, argintiu, galben-portocaliu, imaginea fidelă a somnului unui secol 
care se stingea. Bădila, Valea Buzăului, locuri care îşi schimbă înfăŃişarea când ai bani şi când 
te-ai schimbat şi tu. Chiar şi pământul pe care calci, aerul care nu se-mpotriveşte zborului tău, s-
au schimbat. A simŃit din clipa în care a trecut Podul Prieteniei. Şi pământul şi aerul explodează 
într-un nesfârşit joc de artificii. La Giurgiu nu bariera s-a ridicat în faŃa ei, ci degetul arătător. 
Aici, aici. 

Revenită în Ńară, a descoperit că are 30 de ani şi este nerealizată civic. Va încerca să intre 
şi în parlament, după ce va conduce satul natal patru ani. Stinge Ńigara, dar fiorul fericirii mai 
fumegă un timp. 

-N-am nici o îndoială asupra acestui lucru. 

După figurile pe care le căpătau, mama, surorile şi fraŃii îşi făceau loc spre o concluzie. 
Necazul era că, prin toate antenele TV, bădilenii făceau acelaşi lucru, cu un adaos de poveşti 
vulgare. Mica industrie locală se afla în faŃa unui impetuos avânt. DrăguŃa avea dreptate: 



-Ştie Salonicul cine sunt eu. Răpănoşii trebuie să afle şi ei. Şi tipul din poză ştiŃi cine e? 
Impresarul meu. Va fi consilier personal. Împreună am putea cumpăra câteva uliŃe. Singură aş 
putea... 

A mai miorlăit ca femela de râs o vreme. O soră mai mică a aprins ghirlandele şi 
instalaŃia electrică a bradului imens. Norocul se multiplica precum într-un reactor nuclear. 
Următoarea Ńigară s-a aprins singură. Întreaga familie, întregul sat aveau culoarea norocului. 
Bronzată, DrăguŃa Marin era chiar expresia norocului, al afacerilor încheiate în albastrul 
întunecat al barului de noapte. Etajul vilei vibra de norocul ei şi nu-l mai lăsa să coboare pe 
pământ. 

Fii sigură! Fii sigură! 

DrăguŃa aia... 

 

COPIL DE TRUPĂ 

IOAN VELICA 

Acasă eram opt copii. Patru băieŃi şi patru fete. PărinŃii, aproape analfabeŃi, desenau 
numele când se iscăleau, nu aveau alt venit decât de la pământ, atât cât îl aveau, nu prea mult, că 
erau consideraŃi chiaburi. Eu eram cel de-al doilea copil din familie. Se stătea cu mine de vorbă 
considerându-mă „un om mare”! O duceam greu. Ştiu că ne bucuram la orice fără să mâncăm 
sau beam o cană de apă şi „culcarea”, vorba mamei, „că mâine mergem la câmp”. 

Săracu’ tata, fusese puşcaş în primul război mondial şi se dusese la război cu mult 
entuziasm că „doară o zâs regele că ne dă pământ”! „În război o fost bine”, atât puteam pricepe 
de la tatăl meu. Acum în timp de pace îi prea multă linişte şi căldură mare”. Niciodată nu spunea 
că are prea mulŃi copii. Ne iubea în felul lui. Nu ne certa pentru orice ci doar spunea: „aşa-i viaŃa, 
te trezeşte de dimineaŃă pentru ca seara să adormi fără a mai întreba pe nimeni”! 

Tata, în armată, n-a învăŃat nici măcar să fumeze. Dar, nici eu, „Al Doilea” nu fumam, că 
doar eram mare, aveam 14 ani. Încercasem odată în „lanul de tutun” dar mi-a fost rău şi n-am 
mai încercat niciodată. GreutăŃile vieŃii m-au determinat într-o zi să-mi iau lumea-n cap. Aşa că 
m-am înscris „copil de trupă” la infanterie, în preajma celui de-al doilea război mondial. 

Tata, săracu’tata, era mândru. „Lasă, măi, Al Doilea, că o să fie bine! Acolo e bine că 
sunteŃi mai mulŃi. AveŃi cum să-mpărŃiŃi necazurile. Aici, eu şi cu măta, ne-om descurca cum om 
putea. Să fi bun copilul meu!”. 

Astea au fost cuvintele lu’ tata. Mama, a mai răsuflat uşurată, la masă se mai făcuse un 
loc! 



În armată am primit haine şi o droaie de păduchi. Pentru că eram destul de zdravăn, într-o 
zi am fost dat la fanfara militară. Aici am învăŃat la trompetă. Comandantul rus ne îndemna 
foarte plastic: „Dacă nu învăŃaŃi notele şi instrumentul, se dă milităria jos din pod!”. Aşa că, 
vrând nevrând,am învăŃat notele şi cântam destul de bine la trompetă. Regimentul la care am fost 
repartizat a fost dislocat pe frontul din Ungaria. Eu eram mândru de arma mea „trompeta”! O 
Ńineam strânsă la piept şi nu o lăsam nici ziua, nici noaptea, de lângă mine.   

Eram iubit în regiment: „Al Doilea, sună deşteptarea!” Asta însemna că eu sunt „deştept” 
tot timpul! Camarazii mei, săraci ca şi mine, de multe ori nu se săturau de mâncarea primită. Mă 
chemau şi-mi spuneau: 

-Măi, Al Doilea, ia vezi ce poŃi să ne aduci la meniul de prânz! 

Eu luam în serios problema şi-ncepeam explorarea. Din poartă-n poartă, mai mult prin 
semne, că maghiara n-o cunoşteam, rugam să-mi dea ceva de-ale gurii. La o poartă verde cu 
incrustaŃii şi păsărele am găsit o femeie care „bunghea” româneşte. 

-Lasă, mă copil. Eu pregătesc ceva la voi, mâncaŃi! 

M-am dus la regiment şi i-am invitat spre prânz pe camarazii mei la o „mâncare 
regească”. Felul întâi a fost o supă destul de bună. La felul doi cartofi cu carne de pui. Au mâncat 
ai mei pe săturate. Unul mai hâtru mă-ntreabă: 

-Al Doilea, cât ai dat pe masa asta?! 
-„Jo napot”! ( „Bună ziua” )! 

-Mă, să şti că nu mai pot. M-am umflat de-atâta mâncare.Măi, da’ multe păsări are 
doamna Erji, în ogradă! 

Ca să fiu informat m-am dus la Erji-neni şi am întrebat-o ce păsări am mâncat. Doamna 
mi- a arătat cu mâinile-n sus şi spunea: 

-„Csoka, csoka! Cra-cra!”. 

Am înlemnit! Cum să spun eu camarazilor mei că au mâncat ...”cioară”!! A şa că am 
lăsat-o mai moale şi le-am spus că au mâncat „carne de vânat”!” frontul se deplasa cu 
repeziciune. Am căzut într-o ambuscadă. CâŃiva dintre camarazii mei dragi au murit. Cea mai 
grea situaŃie care mi- a rămas în minte a fost „imaginea unui copil cu o trompetă în mână în 
mijlocul bombardamentelor”. Asta n-am s-o uit niciodată. 

 Lacrimile mi se scurgeau şiroaie pe trompeta alămită şi apoi picurau în pământul 
frământat de război. Nu ştiam încotro s-o iau! Mă pierdusem de tot, eu Al Doilea, care nu mă 
speriam de greutăŃile vieŃii. Am văzut o maşină germană abandonată. M-am dus să mă 
adăpostesc lângă ea. Acolo am găsit o valiză şi într-un pachet desfăcut... multă ciocolată. Am 



deschis valiza şi am văzut că erau teancuri de bani, nu de-ai noştri, de parcă-i mai văzusem pe-ai 
noştri vreodată, ci de-ăia străini. 

 Cu trompeta alături, mâncând ciocolată şi numărând bani, aşa ca un copil, mă gândeam:” 
Mă duc cu banii ăştia acasă, la tata, să cumpere o pereche de boi, s-avem şi noi din ce trăi, iar 
restul să ne luăm Ńoale”. 

 N-am observat că-ntre timp, lângă maşină, a apărut un „tablagiu” care m-a luat la-
ntrebări: „-Ce faci mă, aici?!” 

 Eu Ńineam strâns de trompetă, valiză şi o ciocolată. 

-„Ce-ai acolo?!. Lacrimile-mi curgeau întruna şi nu mai puteam vorbi.  „Ia să văd!... „şi-
mi smulse valiza cu bani. Când a deschis-o şi a văzut banii, mi-a dat două palme de-am văzut 
stele verzi şi mi-a zis: 

-„Grijania ... ! Furi? Asta-i captură de război, nu-i de nasul tău!”. 

Am rămas lângă maşină cu trompet-n mână şi o ciocolată. Plângeam şi-mi ceream scuze-
n gând tatălui meu: „Lasă tată că o să vin acasă şi o să muncesc”. Bine că n-am făcut rost de boi 
că după război i-au „colectivizat” şi pe ei. Singura mea amintire din război a rămas trompeta. 
Trompeta, care ne trezeşte în fiecare dimineaŃă sau cum e la noi la Ńară, cântă dar nu o aude cine 
trebuie. Copil de trupă-am fost, copil sunt încă. Oare cum o fi viaŃa când voi fi mare! 
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PROZE DE DUPĂ-AMIAZ Ă 

Volum de debut, apărut la Editura „Limes” din Cluj-Napoca. Tânăra autoare „este 
înzestrată cu multă curiozitate, cu un fin auz al lumii, cu ştiinŃa de a povesti şi a construi 
crâmpeie de viaŃă”, după cum ne asigură Sanda Cordoş. 

ZIDIRE DE FUM 

Volum de poezie al unui scriitor polivalent, afirmat în aceeaşi măsură în proză, teatru, 
eseu şi în cercetarea ştiinŃifică, promotorul „unei poezii sincere şi directe, marcate de arhitectura 
complicată a suferinŃelor umane grele şi lungi, de speranŃa veşnicei întoarceri la izvoare”. 

CURCUBEU DE VISE 

Volum de proză scurtă suedeză contemporană, apărut la Casa de editură „Napoca”, 2009, 
o „culegere de povestiri noi, scurte şi sincere, atent selectate după criteriul calităŃii şi menite să 



dezvăluie cititorului român iubitor al genului, virtuozitatea clară, simplă şi limpede a sufletului 
suedez” – Traian Ursente, traducătorul textelor. 

CARPE DIEM 

 După patru romane şi un volum de proză scurtă, autorul ne dovedeşte în acest volum că 
„este mai degrabă poet”, după cum ne asigură scriitorul Liviu Vişan. 

  

Proza scurtă 

 

CARTEA FEMEIE, CARTEA BĂRBAT. AUTOBIOGRAFIE 

Daniela BREBEANU 

Azi mi-ar fi plăcut ca pe Raftul Dianei să răsfoiescă carte despre mine. Azi nu este o zi 
oarecare. Azi nu e joi. În fiecare săptămână venerez ziua de sâmbătă cu toate ritualurile ei. Şi ca 
să fac asta trebuie să fiu acasă. 

Casa mea are un pat mare, lila, o grămadă de cărŃi în dreapta şi o măsuŃă de cafea haotic 
împodobită cu ziare şi chiştoace. Casa mea are povestea ei aşa cum şi copilăria mea are pe 
undeva un iz de poveste freudiană. Prima dată am fost „Tom DegeŃel”, mânată de un puternic 
sindrom oepidian pe care încă mai încerc să îl mut în inconştient. Apoi am încercat pe rând să fiu 
culegerea de clasa a IV-a de matematică şi „Limba şi literatura romnă” de a VIII-a. Nici una nu 
mi-a reuşit şi asta din cauza unui pseudoautism de neînŃeles. De câte ori încercam să fiu carte, nu 
aveam coperŃi şi de câte ori încercam să fiu text, eram agramată. Într-o zi mi-am dat seama ce se 
întâmplă cu mine. 

De fapt cred că îmi era lehamite de lume, de mizeria ei ( cu toate că şi eu neglijez 
îndatoririle menajere ),de tot zgomotul şi semafoarele roşii, mereu roşii atunci când te grăbeşti. 
Undeva citisem că o văcuŃă este mult mai deosebită decât o oaie, iar eu nu aş vrea să fiu 
suspectată că aş fi vreuna dintre ele. Mă mulŃumeam cu visele pe jumătate erotice şi constante 
care mai apoi am înŃeles că anunŃau pubertatea. 

În fiecare noapte intram în rezonanŃa cu spaŃiul oniric şi asta ar trebui să fie normal. Este 
normal să nu fii somnambul sau insomniac, anxios sau maniaco-depresiv. Şi eu eram toate la un 
loc. După cum spuneam în fiecare noapte, închideam ochii şi în loc să visez, scriam texte. Scriam 
dialoguri între părinŃii mei alcoolici, descrieri ale găştii care mă considera o tocilară ( cu toate că 
nu aveam celebrii ochelari şi nici până acum nu am avut nevoie ) şi o poveste de amor. 

„Ce e amorul? Un amic”: Şi chiar aşa era. Un „a „ mic de tipar ce venea de la toate 
cuvintele care începeau cu „a „din dicŃionar, de exemplu: albastru, azi, amant, artist, ascunde. 



Apoi luam toate aceste descoperiri, le tăiam ca pe nişte bucăŃi de ziar, le puneam în jobenul 
magic şi uite cum ieşea o poezie. 

„Azi, tu nu te-ai priceput 

Să-mi fi amant, nici aer, 

Nici artist. 

Azi nu te-ai ascuns şi nici 

Nu te-am găsit, 

Iar ochii mult prea negri 

De albastru s-au închis.” 

 

Ieri mă întrebam de ce iubim bărbaŃii. De ce sunt ei atât de diferiŃi, de ce calcă apăsat şi 
nu pe vârfuri şi mai ales de ce nu se lasă intimidaŃi de insecte? Ideea oripilantă a unui gândac de 
bucătărie mă face să mă gândesc la FeŃi Frumoşi înarmaŃi cu Raid. Imaginea unui bec ars, cu 
rezistenŃa ce flutură înăuntru unui balon de sticlă este de nepătruns. Iar el, acel sentiment erotic, 
la masculin, este Bărbatul. Şi eu l-am cunoscut, plimbându-şi peste tot mâinile prin trupul meu, 
iar eu, încercând să şterg cu guma tot ce îmi spusese în acea zi. 

Era prea de tot. Dintr-o dată întreaga mea lume feminină se suprapusefremătând. Parcă 
fără să îmi dau seama Ńiclamul devenise un roz obişnuit, cremul şi ocrul făceau parte din 
ROGVAIV ( ce o mai fi şi ăla? ) şi posterele cu femei goale nu mă mai intimidau. Într-un singur 
moment el devenise cartea mea şi eu a lui. Îmi plăcea să îl citesc deşi uneori nu îi înŃelegeam 
scrisul. Îmi plăcea să urmăresc fiecare intrigă a jocului de dragoste pe care o construia cu dibăcia 
unui mare scriitor. Aş putea să numesc „n „ alŃii care habar nu au de dragoste. Pur şi simplu până 
şi şuviŃa cârlionŃată care îmi cădea pe piept, citită în paginile cărŃii lui, părea mult mai interesantă 
la mine. Totul mergea bine pentru cei doi lectori neavizaŃi până când într-o zi am trişat. 

Citisem undeva că iadule o bibliotecă. E locul unde cei ce plagiază, infatuaŃii, toŃi acei 
scriitori de mâna a doua îşi petrec aternitatea. Şi El s-ar fi dus la dracu cu finalul lui cu tot. 

Dansul e ca un volum de poezii în versuri albe. Îmi place să fac striptease şi asta pentru  
că un text seamănă foarte mult cu critica literară. Îmi place să fac piruete la bară, să mă dezbrac 
şi să-mi primesc aplauzele. 

Întotdeauna un corp gol de femeie şi muzica erotică au ceva aparte. Şi mie îmi place să 
mă joc pe scenă cu seriozitate. N-am ştiut să fiu serioasă. 



Dacă ar fi să fiu carte, aş fi citită de Fiammeta Bianchini sau Emmanuelle Archan. Nu 
mi-aş găsi locul pe Raftul Dianei, nu aş îndrăzni să sper că aş fi vândută în ambalaje de marca 
Humanitas. Poate aş avea tiraj mic... Nu se ştie niciodată. 

Azi însă am renunŃat, nu mai am pix, ştiu doar să iubesc şi cartea noastră nici nu a 
început. 

 

VIŞHINE 

Claudiu IORDĂCHESCU 

Vişhine. Fructe de un roşu aprins, pasional, cu pieliŃa lucioasă, cu gust dulce-acrişor, ca 
un sărut interzis. Arbore subŃirel, sensibil, cu un coronament bogat preŃios şi dependent de 
mediu, sensibil la schimbările bruşte ale acestuia. Am sub balcon un vişin. L-am plantat în anul 
în care mi-am rostuit viaŃa între bornele siguranŃei. Când m-am însurat şi am devenit un „stâlp al 
societăŃii”. În fiecare an câte un cerc de vârstă îi îngroaşă trunchiul, şi-l simt cum pulsează în 
inelarul meu stâng, încercuit cu aur. A crescut aparent fără efort şi acum suntem #tete a tete #la 
nivelul balustradei balconului revărsat la etajul întâi. E pletos şi răsfirat în crengi, acoperă 
generos fereastra sufrageriei şi-mi împestriŃiează ciobul ultramarin al cerului de vară cu degete 
înfrunzite. Iarna, vinişoarele crengilor golaşe arată, pe fundalul cenuşiu al cerului răsturnat spre 
dealul Baciului, ca hăŃişul şanŃurilor săpate în palma unui om cu dor de ducă.Am tot fost 
îndemnat să-i mai ajustez coronamentul răzvrătit şi mi-am tot propus asta, an de an, dar parcă nu 
m-am îndurat. Sunt multe crengi pe care le ştiu crescând în timpul ce ne-a însemnat răbdător şi 
nemilos, pe mine şi pe el, cu anotimpuri, cu furtuni, cu duşuri repezi de ploi, cu săruturi galeşe  
de canicula prăfuită. Când nu am somn, ies pe balcon şi mă aşez pe bancheta încropită într-un 
colŃ, la o şuetă cu vişinel. A făcut ce-a făcut şi a întins spre mine, într-un generos gest de 
prietenie gradat în timp, câteva degete punctate cu rodul său singeriu. Culeg câte un bob înnegrit 
de bezna nopŃii complice şi mă gândesc la toate frunzele ce-mi fâlfâie prin cap, fără număr şi fără 
astâmpăr. Toate or să cadă, odată şi odată, imateriale şi dependente de ciclul anotimpurilor 
sentimentale care mă traversează. Vişhinul îmi oferă savoarea fructelor sale, dar visele ce-mi 
freamătă în minte lasă în urmă, la momentul căderii lor, de cele mai multe ori doar crengi goale. 
Câteodatăm rar, descopăr printre frunzele din gând şi câte un fruct mic, de culoare aprinsă, cu 
pieliŃa fierbinte şi lucioasă, cu ( presupus ) gust dulce-acrişor, ca un pact ascuns. Real şi parcă 
totuşi nu, aparent rotund dar capabil să lase răni cu insesizabile muchii şi invizibili Ńepi, mereu la 
o distanŃă mică ( dar insurmontabilă ) de mâna întinsă cu pofticioasa vinovăŃie. 

Am , pot spune, mereu crescând în minte şi mereu murind în mine, un vişhin. Probabil că 
n-am să-l tund niciodată, aşa cum n-am să obosesc niciodată să aştept primăvara aceea care-l va 
îmbrăca în albul floricol al împăcării şi seninătăŃii absolute. Măcar pentru o zi. Sau pentru o 
noapte. 
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SOLEMNITATEA EXPRESIEI POETICE 

Al. Florin łENE 

Un poet al personificării civintelor este Aurel Pop în volumul „Calvarul cuvintelor”, ( 
traducere în versiunea germană, maghiară şi engleză: Johann Josef Soltesz, iar versiunea în limba 
franceză aparŃine autorului ), cu o prefaŃă semnată de Nae Antonescu, carte apărută la editura 
„Risoprint”, Cluj-Napoca, 2006. 

Analogia imprevizibilă este principiul suveran de coagulare a poemului, iar tornada de 
imagini se datorează ingeniozităŃii şi spontaneităŃii controlate: „în oglindă fiecare strigăt rămâne 
sprijinit de ecou/, se leagă o rază de speranŃă în căutarea amiezii/ prin cartiere se scurg amintiri 
încremenite în răni/ pelerinajul de secesiune regenerează tăcerea ca o bătaie”, ( „Pelerinaj de 
secesiune în căutarea amiezii” ) . Poemul este frisonat de unele sentimente înălŃând percepŃia la 
un grad înalt de sensibilitate prin metoda subtilităŃii şi al analogiei: „eram copil de cai mă rugam/ 
coama-n spaŃiul ei să mă primească/ herghelie albă pictată prin geam/ privirea-i grea şi fuga-i 
nebunească” („poem decupat din herghelia cuvintelor” ).Uneori, fantezismul ludic se sprijină pe 
un substrat etic şi moral, sugerând cel mai adesea, în spatele spectacolului, al scenariului, o 
parabolă: „cineva îmi sună la uşă şi uşa se dă la o parte în apartamentul meu/ apare o femeie fără 
margini fără contur albă ca zăpada Ńinând într-o mână o damigeana plină cu vin iar în cealaltă un 
pahar/ din care îmi dă să beau lacrimile celor şapte pitici şi toată / copilăria eternă a bucuriei şi 
apoi plânsul cel mare al vieŃii” ( „alb ă ca zăpada fără cei şapte pitici lăsaŃi la cerşit cuvinte 
necesare poemului sau cum ( grijania mă-sii ) înfiază poetul cuvintele capricioase zămislite în 
postul cel mare” ). RevelaŃia provine din exultanŃa confesiunii şi a ironiei fine, dar şi din viziunea 
ca instrument de autoscopie în sensurile metaforei: „BărbaŃii se-aruncă sub roŃile de tren/ 
amantele îi plâng în blănuri de ren/ plângeŃi şi voi plângeŃi ca mine/ că plânsul în sine are 
vechime”( să se uite acolo vârsta plânsului ca să nu cădem în nostalgie”). 

Poetul conectează poemul la o tensiune înaltă şi se lasă străbătut de curenŃii unei existenŃe 
tumultoase, la limita dintre agonia fantastă şi extazul rece, încât chiar lectura pare o formă de 
electrocutare ce duce cuvântul la vibraŃii înalte. 

PuŃini sunt poeŃii care au reuşit să ridice criza la solemnitatea cuvântului, aşa cum face 
Aurel Pop, ceea ce arată nu doar o sensibilitate ajunsă la maturitate ci şi o conştiinŃă în stare de 
veghe. 

SORIN CERIN - DESPRE CREAłIA SAPIENłIAL Ă... 

Prof.univ.Dr.Ion Dodu Bălan 



  

     Poet şi prozator de factură modernă, autor de eseuri şi studii filozofice pe teme îndrăzneŃe şi 
ambiŃioase despre nemurire,efemeritate şi eternitate, despre moarte, neant,aneant, viaŃă, credinŃă 
dor, Sorin Cerin a abordat, în ultima vreme teme asemănătoare, fundamentale, în specia 
aforismului, în volumele: RevelaŃii 21 Decembrie 2012, şi Nemurire.Lucrări care, în limbajul 
teoriei literaturii, fac parte din creaŃia sapienŃială, conŃinând aforisme, proverbe, maxime etc. 
care „sont les echos de l’experience”, încât te întrebi cum un autor atât de tânăr are o experienŃă 
de viaŃă atât de întinsă şi de variată, transfigurată cu talent în sute de exemplare din această 
specie a înŃelepciunii. 

Pentru corecta apreciere a literaturii sapienŃiale din aceste două volume ale lui Sorin 
Cerin, mi se pare necesară precizarea, deloc  pedantă şi belferească, în virtutea căreia aforismul 
din sfera literaturii sapienŃiale se înrudeşte sau este perfect sinonim, în anumite cazuri, cu 
proverbul, maxima, cugetarea, vorba cu tâlc, vorba aceea ...în limba şi literatura română. 

În faŃa unei asemenea  creaŃii sântem datori să stabilim nuanŃe, să aşezăm specia în istoricul ei. 
Specia aceasta zisă sapienŃială cunoaşte o îndelungată tradiŃie în literatura universală, de la 
Homer la Marc Aureliu, Rochefoucauld, Baltazar Garcian, Schopenhauer şi numeroşi alŃii iar în 
literatura română de la cronicarii secolelor XVII şi XVIII, la Anton Pann, C. Negruzzi, 
Eminescu, Iorga,Ibrăileanu,L.Blaga, G.Călinescu până la C.V. Tudor. 

Marele critic şi istoric literar, Eugen Lovinescu, exprima odată părerea şi sublinia „caracterul 
aforistic”, sapienŃial, ca una dintre particularităŃile care fac originalitatea literaturii române, 
găsindu-i justificarea în legătura cu firea poporului român, iubitor de proverbe admirabile. 

Chiar dacă a trăit un timp în afara Ńării, Sorin Cerin şi-a  purtat după cum ne spun aforismele sale 
– Ńara în suflet, fiindcă vorba ilustrului poet Octavian Goga „ori unde mergem suntem acasă 
pentru că până la urmă toate drumurile se isprăvesc în noi”. 

În aforismele lui Sorin Cerin descoperim experienŃa proprie a unui suflet sensibil şi a unei minŃi 
lucide, dar şi Welthanschaung-ul neamului din care face parte, exprimată într-o formă 
concentrată, densă. 

ObservaŃiile filozofice, sociale, psihologice, morale sunt emblematice. 

Sorin Cerin e un „moralist” cu o gândire şi sensibilitate contemporană.Unele din aforismele sale 
concentrate ca energia într-un atom, sunt  adevărate poeme într-un vers. 

Multe din formulările sale gnomice sânt expresia unei minŃi iscoditoare, a unei gândiri 
pătrunzătoare, echilibrate, bazată pe observarea pertinentă a omului şi a vieŃii, dar şi pe o bogată 
informaŃie livrescă. 



Astfel, el se încumetă să definească nemurirea ca „eternitatea clipei” şi recunoaşte „libertatea 
destinului de a-şi recunoaşte propria sa moarte în faŃa eternităŃii”, „clipa eternă a lui Dumnezeu 
care se oglindeşte la infinit în Cunoaştere, devenind trecătoare, deci Destin care este imaginea 
nemuririi”.”Nemurirea  este pustiu doar pentru cei care nu iubesc”,”nemurirea este jocul de 
lumini al FiinŃei cu Destinul pentru a înŃelege ambii importanŃa iubirii”. 

Dacă am elogiat unele aforisme şi implicit calităŃile autorului, mi se pare necesar să spunem că 
de la altele ne-am fi aşteptat la mai bine, mai frumos şi mai mult ca forŃă de expresivitate şi 
concentrare a gândului.Aşa că i-aş sugera autorului o revizuire exigentă şi o selecŃie pentru 
obŃinerea unei ediŃii exemplare. 

Fireşte literatura gnomică, sapienŃială, e dificil de realizat, dar Sorin Cerin are resurse pentru a o 
realiza pentru cele mai mari exigenŃe.A dovedit-o în capacitatea de a pune Absolutul în corelaŃie 
cu 
Adevărul,SperanŃa,CredinŃa,Păcatul,Minciuna,Iluzia,Deşertăciunea,Destinul,Absurdul,Fericirea 
etc.etc. 

Un exemplu de corelare logică a astfel de noŃiuni şi atribute ale FiinŃei şi ExistenŃei, ni-l oferă 
aforismele despre Dor din volumul RevelaŃii 21 Decembrie 2012. 

Bogate şi variate în conŃinut şi expresie,definiŃiile, judecăŃile de valoare asupra uneia dintre cele 
mai specifice stări sufleteşti ale românului,”Dorul”, noŃiune greu traductibilă în alte limbi, pentru 
că e altceva decât saudode-le portughez, soledad-ul spaniol,spleen-ul englez,zeenzug-ul german, 
melancolie,francez. 

Fireşte, mai e loc pentru îmbogăŃirea acestui capitol, dar ce s-a realizat e foarte bun.Iată câteva 
exemple care pot fi luate de „pars pro toto”pentru ambele cărŃi: 

„Prin dor vom fi mereu împreună loviŃi de aceleaşi valuri ale Destinului ce vor să ne despartă 
nemurirea de eternitatea lacrimii noastre”. 

„Dorul este cel care a dat întreaga eternitate la o parte pentru a se putea naşte într-o zi ochii tăi” 

„Dorul este libertatea de a fi a iubirii” 

„Dorul este focul care arde viaŃa pregătind-o de moarte”. 

Iată un autor talentat care a scris două cărŃi ce se citesc, mai ales după o revizuire, cu folos şi cu 
plăcere, ceea ce ne obligă să amintim vorbele poetului latin: 

„Omne punctum tullit qui miscuit utile dulci”. 

 

POEZII 



de Magdalena Constantinescu - Schlesak 

DOR STINS 

Peste uşile moi, cu lacăt de zgomot 

vin varii stăpâni să-nnopteze. 

Femeile inspiră timpul 

în lemnul nepăsător –  

tăcerea urcă-n gherghef, 

fluturi enormi deschid uşile. 

Femeile se retrag peste câmp 

Cu candelele-n umeri.  

 

ÎN LUME  

Ascunsă în lume de lume 

când apa îşi urneşte cursul 

albia infinitului întoarce 

axul ochilor mai sus 

decât bolta frumoasă 

prin care trec zboruri. 

Doamne, cine mişcă noaptea? 

prin care trec cu tine de mână? 

Euridice îmi lasă rochia 

purelor aripi. 

 

COPII ŞI COPACI  

Zile cu picioare scurte 



în care copiii 

se înalŃă în praf 

cu jucării zburătoare. 

Casele stau fără pereŃi 

în ziua târgului cu ultimul soare. 

E o plajă rotundă 

de pomi fructiferi 

ca o memorie în care plecăm 

sărbătoriŃi şi trişti 

cu copiii pe umăr... 

 

LIBERTATE  

Se acoperă ziua 

de frig de cenzură 

gerul vesel gâdilă 

aşteptarea. 

Lângă mănăstirea 

ca o dungă de ceară 

se topeşte durerea 

fără să ceară 

din pierdutele clipe 

ochi de icoane. 

 

DE-O CLIPĂ 

  Se apropie cactuşii timpului 



tăcuŃi îngerindu-ne. 

Ne ridicăm din cuibare 

potcovindu-ne teama 

în cuile lunii 

înduplecate. 

Mai avem numai o clipă 

până-n cifrarea albastră 

 să ne iubim... 

 

NUNTA 

 Nimic nu e trist pe lume. 

 Pe crengi mişcarea- de ieri 

iar strada se încovoaie 

 ca în jocul bătrân 

 nebunul rege 

 pe care doar în vis 

 l-am văzut. 

 O, regele meu, 

 rege de frig, de oboseală 

 nunteşte-mă azi –  

nimic nu e trist pe lume. 
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POVESTEA UNUI „ZBOR ÎNSÂNGERAT” 



Ioan Marinescu – Puiu 

Purtând un titlu incitant, pe o copertă aşişderea, volumul „Zbor însângerat” este cel de-al 
patrulea „copil” literar al lui Marius Mălai, care urmează să fie „botezat” şi primit de către lumea 
literară clujeană ( şi nu numai ), volum cu care autorul bate la porŃile consacrării.  

După o primă lecturare, se poate uşor constata că volumul te surprinde printr-o savantă 
dozare a tematicilor abordate – dragoste, satiră socială, reîntoarcerea în natură şi la credinŃă, 
patrie şi patriotism, citadină etc. Pe primul plan se situează iubirea şi nu iubirea la modul general, 
ci iubirea faŃă de soŃia lui, concretizată în peste 12 poeme ( de altfel cea mai bine reprezentată 
dintre tematicile abordate ), adevărate imnuri şi ode, în care, se simte cantabilitatea versului 
esenian. Ilustrez cu un fragment din poemul „Fii sigură!”: 

„Dar te iubesc şi-atunci, ca şi acum,/ Când anii au trecut şi peste mine/ Şi-o să rămân 
mereu pe-acelaşi drum/ Fii sigură, alăturea de tine!” şi altul din „Rătăcire” care îmi aminteşte de 
acel „Să m-aştepŃi...” a lui C. Simonov: 

„M ă tot întreb: iubirea noastră mare/ ce ne-a unit pe veci, cum bine ştii,/ De ce s-a stins şi 
pentru cine oare/ Ne-a părăsit când te-a-ntrebat: nu vii?” 

A doua tematică majoră o constituie poezia religioasă, aş putea-o categorisi drept 
adevăraŃi psalmi închinaŃi către fiinŃa Supremă. În aceste poeme asistăm la un fenomen frecvent 
întâlnit la semenii noştri ( nu neapărat scriitori), care se apropie de apusul vieŃii: reîntoarcerea la 
Dumnezeu. 

„”Să nu uităm vreodată, români creştini de veacuri,/ Că ateismul vremii, condus e de 
nebuni./ LăsaŃi şi necredinŃa şi sectele, că-s fleacuri/ Şi reveniŃi credinŃei primite din străbuni.”/ ( 
Doamne ajută!” )  

Dar şi în „Regret amar”: Regret amar că n-am crezut în Tine,/ Prea Bune şi Iubite 
Dumnezeu,/ Iar viaŃa ce mi-ai dat-o, doar spre bine,/ Am irosit-o, c-am trăit ateu.” 

Marius Mălai se „demască” şi ca un poet al citadinului, al oraşului în care trăieşte şi pe 
care a învăŃat să-l iubească cu toate părŃile lui bune sau rele şi căruia îi deplânge poluarea: 

„În timp oraşul meu s-a dezvoltat” / Pe spaŃii verzi cu-atâta nesimŃire/ S-au construit 
uzine şi-am aflat / Cum poluează totul în neştire”./ ( „Oraşul meu” )  

Nu numai „reîntoarcerea la Dumnezeu” este prezentă, din plin, în volum, ci şi – nici nu se 
putea altfel pentru cel care în calitatea lui de inginer constructor şi care  înălŃat multe baraje – 
dragostea faŃă de natură, în mijlocul căreia a trăit mulŃi ani şi la care ne îndeamnă să ne 
întoarcem: 



„Şi-atunci, visul de veacuri, al omului modern/ E fuga în natură, e visul lui etern./ Şi-am 
mers la o cabană, departe-n vârf de munte/ Convins că poluarea, aici n-o să mî-nfrunte.”/ ( 
„Reîntoarcerea” ) 

Am lăsat la urmă poezia patriotică din volum, care ilustrează încă odată celebra zicere a 
lui Eminescu: „Suntem ceea ce iubim!” iar Marius Mălai îşi iubeşte patria, singura lui patrie, 
sentiment care îl înobilează şi care ne înobilează şi pe noi, cei care îi citim poemele: 

„Şi au pornit la luptă, mic şi mare/ Să-şi apere pământul, avuŃia./ În lupta cruntă dusă-n 
disperare/ Prea mulŃi români sfinŃit-au glia.” ( „Puterea credinŃei” ) 

Ilustrativă pentru măestria poetului în dezvoltarea unei teme, în care foloseşte deseori 
rime insolite, este poezia „Zbor însângerat”, care de altfel a dat şi titlul volumului şi din care nu 
voi cita, dar despre care voi enunŃa că se referă la un fapt real, dar tragic, acel petrecut în timpul 
migraŃiei – indiferent în ce direcŃie ( nord sau sud ) – păsărilor care au acest obicei, de a se 
debarasa, fără ezitări, de suratele lor obosite sau bolnave, pentru a nu le întârzia călotoria. Dar 
ceea ce şochează este revelaŃia poetului, care descoperă că această epurare se petrece şi în 
societatea omenească, fără însă ca să-i găsească o soluŃionare. 

Am să închei cu un vers din primul poem din volum: „Timpul iubirii”, în care poetul ne 
dezvăluie: „Sperând ca zorii zilei, zâmbind să-i mai apuc...” şi iată că Marius Mălai a apucat, din 
plin, să vadă aceşti zori „literari”, care nu vor ezita să translateze spre o zi luminoasă în peisajul 
literar clujean. 

 

ÎN VIS ERAU STELE VEGETALE 

Larina COPUZARU 

Drumul dintre pod şi pădurea roşiatică avea o scurtătură 

Născocită de troli, acolo mă izgoneam în nopŃile sticloase 

Mă înveleam cu harpe, cu triunghiuri 

Cerul cobora stele vegetale, totul se presară în miros de nisip 

Strecurat de pleoape, de mâini, câteodată întorceam buzunarele 

Cădeau frunze albastre şi pantere zburătoare 

Colivia s-a deschis, în ea a rămas o pană violetă 

Ca o singurătate ascuŃită pe marginea pianului 



Aerul s-a curbat, din el au ieşit pereŃi şi furnici 

Până s-a format o scară interioară, când urcam îmi simŃeam 

Genunchii din ace de ceas pe o scoarŃă de sequoia 

O uşă o închidea pe cealaltă şi se pierdeau în ziduri 

În fântâni din care ieşeau guri fără oameni 

În câmp cineva făcuse un mănunchi de culori, copacii albi 

ÎnălŃau lăcustele cu un aburind 

Apoi pădurea nu mai avea nici o scurtătură şi nici un drum. 

 

CORINA PETRESCU 

temniŃă  

Îmi adun 

puterile 

să dau foc 

singurătăŃilor; 

prevăzători; 

pompierii ajung 

înaintea mea. 

ortografie 

AtâŃia morŃi... 

Morminte nu sunt, 

oare, 

sub fiecare 

talpă? 

Pe ce, 



sau, pe cine 

călcăm?! 

Şi cui 

aparŃine 

durerea? 

gând 

De la etajul patru în sus 

e mult mai mult 

decât în jos 

şi totuşi, 

mi-ar face mult rău 

să le cobor pe acestea 

din urmă, în mare grabă, 

decât să urc, 

imaginar, 

toate celelalte trepte 

la un loc. 

La infinit 

Spălători 

de vise frumoase 

ce detergent folosiŃi 

şi de ce faceŃi atâta 

economie 

când e vorba despre 

coşmaruri? 



senzaŃii  

Printre blocurile din 

cartierul meu 

se plimbă 

în dimineaŃa 

aceasta 

doar nopŃile; 

câtă lumină 

în ele şi 

cât întuneric 

în ea! 

ornament 

Cocoşul –  

cea mai optimistă 

făptură; 

cântă 

zi şi noapte 

fără oprire şi 

fără falsete; 

fericirea lui e 

atât de reală; 

eu şi când scriu doi 

pe hârtie 

apare opt; 

el 



cum o reuşi?! 

infirmitate 

Prietenul cel mai bun –  

gândul; 

nu-l găsesc uneori... 

Sertarele neunse la timp 

îmi joacă 

neruşinate feste. 

supliciu       

În cămăruŃa 

cu doar două  

locuri 

mă întorc adesea 

aştept să comanzi 

o bere cu alune 

şi sper că 

berea nu se va fi 

terminat; 

mi-e sete şi mâine. 

răni 

În dimineaŃa aceasta 

se lipesc străzile 

dar grijile vor fi 

mâine la 

locul lor, 

mai urâte ca ieri; 

operaŃia estetică, 

de obicei, 

costă prea mult. 

clişeu   

Frica 



naşte 

monştri 

dar monştrii 

chiar n-au teamă 

de 

nimic? 

necuprins  

PeriuŃa de dinŃi, 

cea nouă, 

îmi provoacă acelaşi 

supliciu 

ca şi aceea de ieri; 

durerea nu are 

timpi de odihnă? 

tempestă  

Te doare... 

Ńi-ai agăŃat 

fruntea 

de o ramură 

ceva mai rebelă... 

de ce vrei acum 

să dai foc 

pădurii întregi? 

 

PRIVATIZAREA CIMITIRELOR, CARTEA FAłĂ DE CARE NU POłI RĂMÂNE 

INDIFERENT 

Umorul este pilula care ne permite, să ne menŃinem pe linia de plutire când ne 

confruntăm cu marile încercări ale vieŃii. Acesta ne ajută să ne recăpătăm liniştea, să ne 

recâştigăm speranŃa, să suportăm mai uşor durerea, să continuăm să visăm. Pe un loc de frunte, 

între spiŃerii care ne oferă acest elixir, s-a situat tot timpul şi cunoscutul scriitor clujean Viorel 

Cacoveanu, motiv pentru care, absenŃa sa din librării a fost simŃită din plin de cititorii acestui gen 



de literar. Nu l-am mai găsit pe rafturile librăriilor pe Viorel Cacoveanu, nu fiindcă l-ar fi părăsit 

muza sau pentru că nu ar fi mai avut ce spune. Slavă Domnului, perioada prin care trecem ne 

oferă suficiente subiecte de amuzament. Numai talent să ai. El a lipsit pentru a se putea dedica 

abordării marile şi gravele probleme cu care se confruntă societatea românească şi chiar lumea. 

Ne confirmă acest lucru importantele cărŃi încredinŃate tiparului în perioada 2004-2008: 

„Veşnica închinare”, „Statarnizarea României” „ Turma”, „Istoria risipită”. Sunt cărŃi în care 

autorul dezvăluie cu măiestrie şi curaj relele care macină societatea omenească, înfierează tare ce 

compromit demnitatea umană, lipsa de discernământ, trucarea adevărului. Aşa cum am mai 

afirmat şi cu alte ocazii, lucrările enumerate reprezintă creaŃii de marcă nu numai pentru autor, ci 

şi pentru literatura română. Cu cerbicia omului de ştiinŃă şi pana scriitorului, Viorel Cacoveanu 

scoate la iveală fapte şi adevăruri esenŃiale, necunoscute sau trecute cu premeditare cu vederea. 

Considerând că ceea ce a fost esenŃial, vis-a-vis de realitatea românească, a spus, sau 

poate prinzând un moment de respiro literar, autorul revine la marea sa slăbiciune, umorul, 

oferindu-ne o nouă porŃie de bună dispoziŃie de calitate.  

Ca şi în volumele anterioare, şi în cel în discuŃie: „Privatizarea cimitirelor”, ironia de 

veritabilă este la ea acasă. Viorel Cacoveanu, a cărui inimă plânge probabil de durere în faŃa 

realităŃilor dureroase pe care le abordează , are totuşi puterea să facă haz, de necaz. Şi sunt 

convins că, tocmai această durere, îl ajută să fie nu numai neiertător, ci şi maestru. Umorul său 

nu numai că te bine-dispune, dar te şi înalŃă, aducându-te în situaŃia de a simŃi nevoia să te lepezi 

de tot ce înseamnă rău, urât, neomenesc, fals, pervers. Pe parcursul lecturii, te bucuri în sinea ta 

că nu eşti în pielea celui înfierat. Dar îl şi deteşti pe acesta. 

Umorului de calitate i se adaugă o realizare artistică deosebită.  

Multe, dintre cele treizeci şi nouă de schiŃe reprezintă adevărate perle literare. Motiv să 

nu tratăm cu indiferenŃă cartea şi să-l felicităm pe autor pentru noua sa reuşită. 

ION CONSTANTINESCU 
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SONETE 

De Cezarina Adamescu 

 

IN MEMORIAM- Cezar Ivănescu 



DON CEZAR 

 

Se duc poeŃii-aşa cum au trăit 

În patria de ei închipuită 

Iar Timpul care-i cerne ca prin sită 

Rămâne fără ei – mai sărăcit.  

 

Și viaȘa risipită în cuvinte 

O iau cu ei ca pe un sfânt secret. 

Ei rând pe rând se leapădă discret 

De ”foaia pentru inimă și minte”.  

 

Rămân apoi ca-n ironia sorȘii 

Petalele de crin în faȘa PorȘii. 

Se duc poeȘii într-o lume dreaptă.  

 

Când se gătesc îndată de plecare 

Cuvântu-i defineȘte ca o faptă 

Și se întorc la ceas de sărindare. 

 

 

ATÂT DE SINGUR 

 

Atât de singur moartea ai cântat 

Precum pe-o Doină-n versuri și în note 

Le murmurai în sunet de gavote 

Voiai să-i fii copil dar și bărbat.  

 

Ea-n templul cărnii ei te-a zămislit 

și te-a făcut să te îndrăgostești 



De chipul ce cu râvnă l-ai slujit 

Dar nu puteai, iubind, să n-o rănești.  

 

Tu moartea – vie – ai fi vrut s-o prinzi 

și unghia în gât să i-o înfigi 

De-aceea nu mai conteneai s-o strigi 

Ca trupul tău și sufletul să-i vinzi.  

 

Ea te-a ademenit c-un văl de ceașă 

În patul nupșial cu flori de gheașă… 

 

PACT 

De foarte tânăr împărat și mag 

În liniștea aceea tulburată 

Făcut-ai pact cu moartea prima dată 

și-ai prezentat-o în Areopag.  

 

Ea te-a făcut să o alegi drept soașă 

Dar fără veste suflă-n lumânare 

și-acuma se strecoară ca o hoașă 

Să-și soarbă tainic ultima suflare.  

 

Plâng amfiladele la cap de vers 

Rămase singure și-atât de grele 

și plâng nemângâiate pururi stele 

Din șâșâni iese-ntregul Univers.  

 

În întuneric, două verighete 

Sunt azvârlite drept în râul Letae. 

 

 



MEMENTO 

Într-o noapte sfântă, chiar în Joia Mare 

Trist, în Ceea Lume gata să-l primească 

A plecat Poetul să se-nnemurească 

și-a lăsat în urmă-i semn de întrebare.  

 

Prea sătul cu frașii să se războiască 

Cum se duce omul, seara la culcare 

A plecat să cânte Doina la mioare 

Păstorind cuvinte-n limba românească.  

 

Din șinutul-leagăn, scumpul Baaad 

A plecat Poetul singur înspre Had 

Aducând prinoasa minșii lui – izvod.  

 

Dezbrăcat de aer, dezgolit de sânge 

Ne-a lăsat Poetul, dăruiși cu Rod 

Limba românească-n doliu e și plânge… 

 

CUVÂNTU  DREPT  IZVOR 

Dezvăluit ca un Poet pur sânge 

Cu rimele transpuse-n evantai 

Atât cât neagă minșile nătânge 

Voind să-nchinge herghelii de cai  

 

știai să iei cuvântul viu în coarne 

și muza posedată în răspăr 

Cuvântul tău sta gata să răstoarne 

Izvorul dulce-al apei din ciubăr.  

De-atâta rouă, tâmpla-ncărunșită 

și sufletul, atât de vămuit 



și-e viașa astăzi – îmbucătăită 

Atât e-al tău: cuvântul drămuit.  

 

Dezvăluit ca un Poet pur sânge 

Auzi acum ”materia cum plânge”… 

 

BACOVIAN Ă 

Ion MURARIU 
 

În urbea tristeŃii amurgul coboară, 
Se-mbracă oraşul în strai violet 
Şi orice- amintire începe să doară… 
E – oraşul în care se moare încet. 
 
Pe soclul tristeŃii poetul filtrează 
Durerile lumii prin inima sa, 
N-aude decât pe-acei ce oftează, 
Privirea-i în jos e plecată şi-i grea. 
 

Pe frunzele moarte, gonite de vânt… 
În preajmă doar parcul bolnav îi răspunde 
Şi jalea, pustiul se-ntinde pe unde 
Visase odată speranŃe purtând. 
 
Trec corbii alene sub zarea de sânge 
Cu aripi de plumb planând peste lume… 
Sub funerar veşmânt materia plânge, 
Şi plâns şi durere s-ncheagă-ntr-un nume. 

FORFECÂND SPAIMĂ 

Victoria MILESCU 

 

Nimic nu este al meu 

văzându-vă, văzul 

este al nostru 



poemul despre lăcuste 

devine lăcustă 

mâna mea mângâindu-te 

devine mâna poetului 

sfârtecat de fraŃii mei, lupii 

din pădurile albe 

spaima lor e a mea 

şi iarăşi a lor 

în cădere, îngerul aerului 

scutură sângele 

dintr-un pom înflorit... 

 

PARTEA NEVĂZUTĂ A GLORIEI 

 

 Poemul 

ca un cal de rasă 

trece prin paradisuri pierdute 

sau recuperate instantaneu 

abandonându-şi autorul 

traversând golurile eternităŃii 

se rostogoleşte printre 

dughenele răvăşite, prin pieŃe 

se regăseşte în filele arse 

jucându-se de-a primejdia 

secondat de câini vagabonzi, 



are parte de partea nevăzută a gloriei 

uneori vântul 

îl buzunăreşte furându-i 

nimicurile care-i alcătuiesc măreŃia. 

 

IUBIND PUR ŞI SIMPLU 

Cu numele tău pe buze 

cu gustul amar al trupului tău 

cu sunetul vorbelor nerostite 

trec prin lumea care începe mereu 

cu dărâmarea zidurilor 

 

trec prin lumea care încă 

trimite corăbii pentru hrana zeilor 

iubind pur şi simplu 

trec prin lumea care are ceva glorios 

în felul în care ne împrăştie 

ne fărâmiŃează 

ne adună 

apoi ne predă morŃii… 

 

MESERIA DE OM 

 

Nu ştiu ce e frumuseŃea 

dar chipul tău 



îmi aminteşte de ea, 

de cerul 

suspendat de un fir de păianjen 

apărată sunt 

de fluturii în armură 

plătesc pentru norocul cel bun 

pentru norocul cel rău 

profesând meseria de om, 

nu ştiu ce e adevărul, dar 

reinventez dezastrul 

adevărul se bate pentru noi, 

noi ne batem pentru iluzii 

ploaia stinge adevărul 

din întunericul luminii 

nimic nu e mort 

din frumuseŃea celor ce ne iau viaŃa 

apropiind infinitul de chipul tău. 

 

 

MINIATURI 

de Vasile BARBU 

 

Odată cu ivirea zorilor 

şi dorul e mai cărunt. 

De atâtea nopŃi vlăguite. 



 

Era singur, 

şi plângea, plângea poetul… 

Pe foi nescrise încă. 

 

Cascadele din ochii tăi iscoditori, 

şi ochii tăi iscoditori de cascade. 

 

Şi în noaptea aceasta 

m-am poticnit de amintiri. 

Sunt iarăşi rănit… 

 

Stelele sunt tot mai jucăuşe, 

Te au pe tine pe pământ. 

 

Mi-a venit să Ńip. 

Dar am tăcut. Şi am scris. 

Scrisul e tot un Ńipăt. 

 

Singurătatea nu se înşeală. 

Ea-Ńi este fidelă 

o viaŃă-ntreagă, poete. 

 

Mă tot gândesc la tine… 

Dar din acele trecute vremuri 



Nici de sine nu-mi mai amintesc. 

 

 

POEME 

 Geo GĂLETARU 

 SFIOS 

 

Sfios, atât de sfios, 

aşa cum poemul acesta 

 e o poveste şoptită de un înger spus, 

aşa cum nevinovăŃia cărnii tale 

se tulbură ca un miracol 

neatens, nesupus. 

Rămân astfel adieri 

şi în tăcutele tărâmuri de somn 

în care mai puri ne năşteam, 

demult, 

poate ieri. 

Să simŃi repetându-se 

moartea  

sfios, atât de sfios, 

aşa cum bland Ńi s-ar stinge 

un greier pe buze, 

aşa cum Ńi-ar creşte 

în palme pământ luminos… 



 

APE 

Nu mai ajungem să ne mirăm, 

iubito, auzi – 

foşnesc mari arbori de nisip, 

rădăcini întoarse spre cer 

ne scutură pământ de îngeri pe chip. 

 

Apele bat nebune în fructe, 

zei de pripas se sting pe Ńărmuri stranii, 

acolo năvoadele adună părul înecaŃilor 

din scoicile ce-au fost cândva crania. 

 

Nu mai ajungem să ne mirăm, 

iubito, auzi –  

stelele-şi sfâşie chipul în valuri 

şi umerii noştri, umerii noştri sunt uzi… 

 

PAGINA 11     

POEME 

George Ionita  

 

visând 

 

ochii mei răniŃi de umbre 



se ascund 

sub pleoapele tale 

 

poate acum 

vom visa 

acelaşi vis 

 

să ne reinventăm 

 

aş vrea să vii în gândul meu 

strivind zăpada sub tălpile goale 

şi suflarea ta  

să-mi încălzească mâinile  

înfipte în norii de aramă 

răsturnaŃi 

peste apusuri de gheaŃă 

aş vrea să vii în lumea mea 

să ne naştem încă o dată 

din amnioticul vis 

departe de eden 

departe de Ńărmuri... 

 

ar fi trebuit… 

 

ar fi trebuit să te beau 



să nu-mi mai fie sete de tine 

niciodată 

şi buzele-mi rănite  

să nu te mai cheme în pustiu 

 

ar fi trebuit să te Ńin în palme 

şi suflarea mea să te ocrotească 

de vorbelemele spuse 

când luna ningea peste noi 

 

ar fi trebuit să fii doar tu 

pentru ca eu 

să nu te mai visez 

să rămân mereu treaz… 

 

am să te caut… 

 

prin ploile toamnei te caut mereu 

sub stropi de ecouri şoapte răscolesc 

când orele atârnă atât de greu 

spre care anotimpuri să mă zoresc 

 

aş fi vrut să te găsesc sub clipa căzută 

a răstignitului timp bunăoară 

dar tu îmi eşti o sete nebăută 



şi-n mine ningând o iarnă coboară 

 

 

Poeme 

 Stela IANOVICI COSTAN 

 

DIN UMBRA NOPłII 

 

Din umbra nopŃii ce trecuse 

Profilul lui culori prindea 

Şi în lumina dimineŃii 

Tot mai adânc îmi apărea. 

 

De soare toată mă pătrunse 

Cu fulgii de nu ştiu unde, 

I-am sărutat privirea caldă 

Voind în gânduri a-i pătrunde. 

 

Iubirea ne chema-n adâncuri 

Pe amândoi sub un catarg, 

Să curgem prin aceeaşi matcă 

Hoinare fluvii verzi în larg. 

 

FREAMĂT VIU 

Cu ce-are chipul tău asemănare 



Cu-un trandafir în roşu-nvălurit, 

Cu nimbul zorilor din infinit 

Ori cu un sacru asfinŃit de soare. 

  

Cu uncireş înveşmântat în floare 

Sau cu un cerb sorbind dintr-un izvor 

De limpezimea lor mă înfior 

Şi în adâncul inimii mă doare! 

 

Eşti freamăt viu ce-n lume n-are seamăn 

Şi poate clip ace u are geamăn, 

Simbol tu eşti a tot ce e frumos! 

 

Eşti visul meu curat şi luminous 

Şi foc ivit din gândurile mele 

Ce luminează ca un cer de stele. 

 

  

POEME 

 Daniela PÂRVU DORIN 

sunt copac 

cu rădăcinile-n pieptul tău, ce să fac!? 

Să mă desprind de tine!? 

Mi-e teamă, mi-e teamă de singurătate 

şi de moarte mi-e teamă 



aşa cum mi-e teamă... de tine… 

Sunt copac 

cu rădăcinile-n pieptul tău, 

ce să fac? 

Mai toarnă-mi un pic de vorbă 

şi fără risipă 

să-mi fie de dragoste Ńie 

numai o clipă! /şi tac, 

cu radacinile-n pieptul tău... 

sunt copac.. 

 

 ar fi prea frumos… 

pecetluita explozie, 

subŃire scurgere de vin 

din bob luminos şi divin, 

îndulcire divină! 

să murim ar fi prea frumos, 

să trăim ar fi prea multă lumină! 

 

sânge scurs din dorinŃi, 

picură-mi preaplinul luminii în os 

mi-e sufletul deja prea mustos 

(pecetluita explozie, 

toamna divină)! 

să trăim ar fi prea multă lumină, 



să murim ar fi prea frumos… 

 

te-am aşteptat…! 

sărut pe frunze uitat! 

ascunsă-n făclii f ăcute din păsări 

te-am aşteptat! 

cu sufletul dat nimănui… 

fragedă legănare 

te-am aşteptat! 

să-mi colorezi in roşu -amărui 

sărutul şi anii şi… 

nedeclarata ta sărbătoare 

dar ai uitat! 

ascunsă in aceleaşi făclii 

- făcute din păsări- 

sărut pe frunze gravat! 

 

 

de dragoste 

pe sânii mei fierbinŃi 

coc pâine pentru vrăbii… 

când dormi 

te privesc cum respire 

mărindu-mi căldura, 

anotimp fără contur… 



fără îngeri! 

nu ştiu decât să mângâi 

şi să-Ńi scriu 

poeme cu gura… 

 

 

 

Poeme de  

Horea GANA 

 

TEAMA DE NOI 

  

Parcă venea din câlŃi 

şi din alge tocate 

cu rânjet de scoici 

galben-roşcate… 

Palmele mele 

te ascundeau  

în aşternuturi curate. 

Teama de noi –  

Neîncrederi neîncercate! 

Şerpi şi iedere dădeau 

îmbrăŃişării duminicale; 

cu lacrimi şi soare 

strigam mării 



să ne scoată din plânsul 

măriei sale… 

Rânjete sparte 

veneau dintr-un somn neştiut 

din departe atât de departe 

pe care nu l-am crezut… 

Parcă venea din câlŃi 

şi din alge tocate 

teama de noi –  

Singurătate! 

 

SĂ-MI SCRII 

 

Să-mi scrii 

că m-ai uitat 

şi că Ńi-e bine. 

Iarba gândului 

Ńese pânze de funigei 

peste duhul zăpezilor. 

Odată, numai odată 

limbile ierbii vor spune   

că mi-ai îngropat umbra 

şi păsările vor minŃi 

că ne-au crescut aripi 

iubindu-ne. 



Să-mi scrii 

că ai încireşit 

şi că Ńi-e bine. 

 

NUMAI TU    

 Până şi apele dorm 

într-un ochi de fântână, 

numai tu –  

noaptea singurătăŃii mele, 

nu-Ńi găseşti adâncimea 

într-un înalt 

circumscris 

pe o geană de lună. 

 

VA FI 

 

În ziua când 

între noi 

se vor lega 

funii de vorbe 

pe care le taie 

numai limba de meliŃă 

bătând o toacă surdă 

pe uliŃa satului, 

am să-Ńi spun 



că te-am iubit 

mai mult decât trebuie. 

va fi minciuna 

cea mai frumoasă 

a păcatului 

de-a nu te minŃi. 

 

 

HĂITUIRE  

 
Fugim de noi 
şi ne ascundem 
în ochii lumii 
să nu ne vedem liniştea 
niciodată. 
Şoapte legate la ochi 
rup gardul 
de care proptim 

o umbră 
desperecheată. 
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FEMEIA NISIPULUI 

Angela Baciu 

 

IULIE atât de cald. 

Sunt în jur de 36 de grade C 



plaja aglomerată.  femeia tânără privea marea  ar privi-o zile şi nopŃi în şir fără plictiseală să se 
contopească cu ea 

Se juca cu degetele în nisipul fin…cerul era fără nici un nor…  

Era pentru prima dată când trăia un mare sentiment de libertate, de împăcare şi chiar….o dorinŃă 
de a trăi iar, de a o lua de la capăt…nu mai spera…credea că trecuse timpul ei…zâmbea…un 
copil trecuse cu o găletuşă de apă vroia să ridice un castel de nisip, un bărbat tânăr îşi întinse 
prosopul la câŃiva paşi de ea, curios, sau poate doar singur, nu-i păsa de nimic cu privirea Ńintă 
spre orizont simŃea o mare căldură în tot corpul şi …o mare fericire 

ViaŃa a început din nou pentru ea…  

Îl privea. Stătea în stânga ei pe nisipul cald cu picioarele aproape de apă îi urmărea  liniile 
chipului era ispitită să-l ia în braŃe să-i sărute ochii, gura, să-i spună şoptit « te iubesc » dar nu 
făcu nici o mişcare…dăruit somnului sub razele soarelui îl  iubea, era acolo doar pentru ea, dar 
mâine…cine ştie…  

În el recunoscuse mirosul iubirii, a blândeŃii, a erosului,a mării.  

Un clipocit o făcu să ridice privirea, o barcă aluneca uşor…se lasă seara, soarele cobora .Se 
apropie de trupul lui şi îl învălui cu părul « făcut palmier » cum îi plăcea să spună – se ascundeau 
de privirile iscoditoare ale oamenilor – se apropie cu pielea cu degetele cu inima ei  

Deodată EL se trezi deschise ochii EA îl privea  pe sub pleoapele întredeschise era mirat de 
privirea ei, vedea o întreagă lume acolo, vedea trecutul, vroia să ştie totul despre femeia aceasta 
toată bucuria şi durerea, toate fostele iubiri s-o iubească ar vrea cum n-a mai iubit-o nimeni până 
acum s-o sufoce cu iubirea lui …  

O prinse în braŃe şi o sărută cald pe frunte, pe ochi, pe buze, pe sâni, pe umeri, marea atât de 
deschisă îi acoperea…apoi, aşa goi intrară în apa mării, alge i se încurcau femeii în pletele lungi 
şi negre, nu-i păsa, înainta cu el în valurile  

mării Ńinându-l de mână, 

 

ar fi mers cu el aşa până dincolo de capătul lumii, creşteau, se înălŃau pe valuri, fugeau 
fericiŃi….cum să opreşti clipa, cum s-o furi pentru totdeauna, cum să-Ńi strigi fericirea în gura 
mare  

regăseau amândoi iubirea de mult uitată, ştiau ,simŃeau că timpul i-a adus împreună în sfârşit, iar 
ei trebuiau să păstreze nebunia, să n-o piardă, s-o protejeze ca pe un copil, s-o Ńină strâns în braŃe 
pentru totdeauna  



bărbatul cuprinse cu braŃele şoldurile femeii, o lasă pe spate şi o învârti uşor în cerc pe suprafaŃa 
apei. femeia închise ochii soarele în asfinŃit îi mai lumina puŃin chipul şi-i mângâia 
gândul…fericirea venea din el cum să-i spună acestui bărbat că timpul s-a oprit în loc cum să-i 
mulŃumească pentru acest dar 

să-i scrie pe pielea lui ce i se oferea, toate cuvintele ce îi veneau grave,frumoase ,adevărate, 
ameŃitoare, confuze,… din trup, din suflet, din pântec…  

femeia parcă murmura sau se tânguia cu ochii închişi nu vroia să se oprească  mişcarea aceea în 
cerc s-o Ńină aşa în valurile mării până va veni iarna să fie femeia lui, FEMEIA NISIPULUI …  

bărbatul se opri , avea genele ude, pielea de pe degete i se încreŃise, părea fericit 

şi în cel mai elegant gest de balerin perfect o ridică de mijloc deasupra capului o Ńinu aşa în aer 
privind-o tot timpul apoi…o aruncă în valuri…  

femeia Ńipă… 

cel mai frumos Ńipăt ce a fost vreodată…eliberă toată groaza, toată durerea, elibera lanŃurile…şi i 
se dărui lui  cum n-a mai făcut-o niciodată…inima îi sări din piept capul îi vâjâia ştia că e acolo o 
aştepta să aibă grijă de această iubire, şi cu cea mai mare forŃă femeia se ridică deodată din apa 
învolburată  

însetată de …tot…respira aerul, privi cerul, apoi îşi potrivi trupul de al lui, erau singuri într-o 
noapte de iulie… 

spre miezul noptii…  

uneori bărbaŃii şi femeile îşi pierd graŃia atunci când sunt dezbrăcaŃi, pentru unii nuditatea este o 
spaimă, o angoasă, un complex  femeia aceasta chiar şi îmbrăcată avea aerul că e goală şi el 
înŃelese acest lucru….se priveau sub clar de lună, se scufundau în măreŃia mării chiar în locul în 
care raza lunii încălzea mai tare apa  

bărbatul o privea : părul lung ud era lipit de linia corpului, formele i se umflau, trăiau propria 
viaŃă, pieptul mare şi tot trupul cuprindeau parcă două vârste de adolescenŃă şi de femeie, în 
acelaşi timp o respira, se bucură de parfumul ei de transpiraŃia de pielea sărată…avea momente 
când chipul lui părea nefericit, nu vroia s-o lase pe femeia aceasta ar fi vrut s-o păstreze mereu 
lângă el să respire odată cu ea …se spune că de persoana care ne este cel mai drag ne temem cel 
mai mult…  

iubise mult în viaŃa lui, încercase toate relaŃiile şi cunoscuse trupurile femeilor mai bine decât 
ele,  

vorbele şi şoaptele amantelor nu-i mai trezeau sentimente, nu mai vibra nimic ştia că fiecare 
poveste se termină la fel, sentimentul întâlnirilor banale îl urmărea pretutindeni .. 



acum părea să-şi trăiască clipa din carne cu furie cu deznădejde cu voluptate zile şi nopŃi întregi, 
de lene şi de senzualitate, momente unice, ştiu pentru el EA devenise povestea tuturor poveştilor 
şi învăŃă s-o cunoască mai bine, s-o deschidă ca pe un fruct proaspăt, să-i ştie aroma visele 
secretele…toate aceste gânduri îi trecu atunci în mijlocul mării în noaptea caldă, o iubea… 

 

BUNA CREŞTERE 

Elena Buica 

 

Cu mai mulŃi ani în urmă, pe când locuiam în Bucureşti, într-o duminică foarte 

călduroasă de pe la începutul verii, aud soneria apartamentului nostru. Când am deschis uşa, mai 

că nu am putut da crezare ochilor. Un nepot din partea soŃului meu, împreună cu un prieten, 

veniŃi din comuna Ineu de Criş, nu departe de Oradea, erau în prag ca două arătări. Era o căldură 

înăbuşitoare şi ei erau îmbrăcaŃi “la costum”, acum foarte boŃite, cu cravata la gât desfăcută şi 

strâmbă. Erau leoarcă de transpiraŃie, din păr le curgeau picături de transpiraŃie, aveau ochii roşii 

de nesemn, frânŃi de oboseală, flămânzi, însetaŃi şi cu un puternic miros – amestec de sudoare 

îndelungată, de tutun rău de slabă calitate şi de alcool, parcă veneau înfrânŃi de la război. 

- Ce-i cu voi? am întrebat eu după ce i-am poftit înăuntru. 

- Ce să fie, unchioaie!…a început să îngâne nepotul. Apoi  a tăcut neştiind cum să îmi 

spună ce-l frământa. Cuvântul “unchioaie”  se foloseşte pentru soŃia unchiului. Dacă aş fi fost 

rudă de sânge, mi-ar fi spus “mătuşa”, dar eu eram pentru el numai “unchioaie”. Fiică-mea, 

Andaluza, îi era “verişoară dulce”, adică verişoară primară. 

De la o vreme a început să vorbească reŃinut: 

- Dacă n-ai vrut să ne primeşti la dumneata, de ce nu ne-ai spus? Vorbea apăsat ca socru-

meu, bunicul lui. 

- Cum poŃi tu să spui asta, măi Mitrule ? am sărit eu în sus. 

- Da păi, atuncea, de ce ne-ai dat adresa greşit? N-ai vrut să te căutăm? El era tare 

descumpănit şi se vedea că se străduie să nu mă supere cu astfel de întrebări.  Nu înŃelegea cum 

de a avut atâtea de pătimit până să ajungă la noi. 

- Dă-mi să văd adresa. Mă uit. E corectă. AŃi ajuns aşa cum e scris aici. 

-  Aici pe adresă este scris scara “A” şi voi staŃi la scara “B”. 



L-am dus în faŃa blocului şi mi-a arătat un ”B” care indica blocul şi nu scara. S-a lămurit 

şi s-a liniştit că eu îl primeam cu plăcere. În timp ce le-am pus ceva de mâncare, iar ei au pus pe 

masă o sticlă de palincă “trascău” de Bihor, am continuat conversaŃia. 

- Trenul de la Oradea a venit la ora 5 şi acum este ora aproape 12. Unde aŃi stat în acest 

timp? 

- Am stat pe bancă în faŃa blocului la scara cealaltă pe care o credeam “A” . Dacă nu v-

am găsit, nu am ştiut ce să facem şi am stat acolo. 

- De ce nu aŃi rugat pe cineva ca să vă  îndrume? 

- Am fi făcut  noi rugarea, dar dacă nimeni nu ne-a întrebat de ce stăm acolo, cum era să 

ne băgăm în vorbă, batăr (măcar că) am stat acolo toată dimineaŃa şi oamenii tot intrau şi ieşeau 

din bloc. Până la urmă a ieşit un domn din bloc şi ne-a întrebat pe cine aşteptăm. Noi i-am spus 

că am venit tocmai de la Oradea la o unchioaie, dar ne-a dat adresa greşit şi acum nu ştim ce să 

facem. Ne-a cerut adresa, i-am dat-o şi ne-a spus: ”Doamana profesoară stă aici în blocul ăsta la 

cealaltă scară” şi ne-a adus el. 

- De ce aŃi venit îmbrăcaŃi aşa de gros pe o căldură atât de mare? 

- Dacă am venit la Bucureşti unde sunt numai domni, a fost musai să ne îmbrăcăm şi noi 

ca domnii, cu ce am avut mai bun, adică cu costume.  

- De ce sunteŃi aşa de obosiŃi? 

- Am călătorit  tot timpul în picioare. 

- Nu aŃi cumpărat bilete cu locuri? 

- Ba da, dar au fost doi inşi care nu au avut loc şi pentru că erau mai mari ca noi, le-am 

dat locul, fiindcă pe noi aşa ne-au învăŃat părinŃii. Am stat pe coridor. Acolo în picioare am şi 

mâncat. Am avut pită cu slană şi cu brişca am putut tăia cum ne trebuie ca să mâncăm. Am avut 

şi de băut ceva palincă, fiindcă noi aşa suntem învăŃaŃi şi apoi cu câte o Ńigare ne-am petrecut 

timpul pe drum. 

- Dar de la gară până aici v-aŃi descurcat bine? 

- Nu chiar aşa bine, dar nu ca aici în faŃa blocului. 

- Cu ce treabă aŃi venit în Bucureşti? 

- Prietenul meu se duce cu o cerere la C.C. (Comitetul Central al PCR), iar eu trebuie să 

merg la Pipera să iau un tractor, dar nu ştiu cum voi ajunge acolo. 



- O să vă ajutăm noi pe cât se poate, fiindcă până acolo trebuie să străbateŃi tot 

Bucureştiul de la un capăt la altul, numai că noi trebuie să mergem la servici. Ne vom scula mai 

de dimineaŃă cu două ore şi Andaluza va merge cu voi până unde vă puteŃi descurca singuri.  

A doua zi nu ne-a venit să credem când Mitru a venit acasă tocmai seara frânt de 

oboseală şi fl ămând. 

- łi-ai terminat treburile, Mitrule? l-am întrebat eu. 

- Nu, n-am făcut nimic. 

- De ce? 

- M-am dus acolo, am intrat într-o curte mare şi am stat ca să mă întrebe de ce am venit. 

ToŃi au trecut pe lângă mine şi nu mi-o zis nimeni nimica. Aşa că am stat toată ziua şi nu m-a 

întrebat nimeni de ce am venit. Când să se facă seară, am plecat. M-oi duce mâine iar. L-am 

învăŃat ce are de făcut şi a plecat iarăşi a doua zi la Pipera. 

Când a venit l-am întrebat iar: 

- Acum ai rezolvat? 

- Da. 

- Şi poŃi să îŃi ridici tractorul şi să pleci cu el la Oradea? 

- Da 

- Cu cine ai vorbit acolo? 

- Cu un domn cu haine albe. 

Am dat un telefon la Pipera şi i-am rugat să îi dea un însoŃitor până la ieşirea din 

Bucureşti. Au acceptat cu plăcere. Am înŃeles că l-au primit acolo cu multă bunăvoinŃă, 

înŃelegere şi chiar cu simpatie. 

Mitru s-a liniştit şi apoi a stat şi a cugetat ca un ardelean adevărat: 

- Unchioaie, bag sama, şi aici sunt oameni tare cumsecade, nu numai la noi pe sate. Dar 

mie tot nu-mi place Bucureştiul. Aşa mi-o mers aici de rău, de gândeşti că am fost bolund 

(nebun) de cap. Eu chiar bolund nu mă ştiu, dar aici, chiar aşa am fost. Până acuma nu mi-o zis 

nimeni că-s bolund şi nici şefii mei de la sevici nu m-ar fi trimis pe mine la Bucureştiul asta 

încurcat ca să iau de aici un tractor şi să mă duc cu el prin toată Ńara, până la Oradea. ViaŃa 

omului de prin satele noastre nu se potriveşte cu viaŃa din Bucureşti. Eu am vrut să arăt bună 

creştere cum m-au învăŃat parinŃii şi cum am văzut că se poartă oamenii pe la noi, dar toate mi-au 



mers ca vai de capul meu. Cu cât am vrut să mă port mai bine, cu atât mi-a mers mai prost. Abia 

aştept să ajung acasă şi să mă limpezesc la cap.  

Am cugetat şi eu în felul meu: Ăsta este un episod ca în nuvela “Proştii” lui L. Rebreanu, dar 

într-un timp mai aproape de noi şi cu un altfel de final. Vizita lui Mitru la Bucureşti pe noi ne-a 

distrat, deşi îl înŃelegem. Mult mai bine l-am înŃeles când am venit în Canada şi eu, ca şi mulŃi 

alŃii, i-am luat locul lui Mitru. Deruta lui am trăit-o şi eu aici, încât îmi venea să cred şi eu par 

pentru alŃii, fie  “bolundă”,  fie descinsă din nuvela “Proştii”. Mai toŃi am avut de plătit un preŃ 

strămutării în alt mediu. 

Vizita la Bucureşti a lui Mitru atunci s-a sfârşit cu bine, dar mai târziu, din nefericire, a plătit cu 

viaŃa nesocotinŃa de a duce obiceiurile din satul său în tulburata şi vânzolita lume a tehnicii şi  a 

vitezei. 

Într-o noapte, aşa cum făcea în sat, a călătorit cu bicicleta fără faruri pe şoseua naŃională. O 

maşină l-a lovit şi a murit  în chinuri după câteva zile la spital. Când am auzit vestea, noi, 

“unchioaia” şi “verişoara dulce” am aprins candela şi o lumânare ştergându-ne lacrimile.  

Din când în când ne punem întrebarea dacă nu facem şi noi ca Mitru atunci când nu vrem, sau nu 

putem să renunŃăm la obiceiurile şi mentalităŃile  lumii din care am venit şi care  nu se mai 

potrivesc  cu cele ale  lumii noi în care am intrat. 
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MIREASA FĂRĂ MIRE 

Veronica OŞORHEIAN 

 

De la biserică, Buna a venit cu vestea. Locotenentul se însoară. E bine, căci şi de el 
trebuie să aibă grijă cineva. O fi el domn, dar printre străini, nu ştiu cât plăteşte domnia. Când 



eşti la tine acasă, te cunosc până şi pietrele. Şi Toată lumea îŃi dă bineŃe. Printre străini, mai cu 
seamă în haină militară, capeŃi mereu ordine care nu seamănă cu cele din gura mamei ori a tatei. 
Sunt mai colŃuroase, mai hotărâte şi mai poruncitoare. Cu vremea, fără să-Ńi dai seama, câte-o 
cătană venită din satul tău te găseşte alt om. Cât e de mic, are u glas, când dă comenzi, de 
tremură inima-n noi – scria acasă Niculai de pe Felecvar. Dar când am învoire, mă duce acasă şi 
mă omeneşte cu ce are mai bun, mă povăŃuieşte, ca pe un frate mai mic, povestim ce mai e nou 
pe la noi, de-mi pare că vremea trece mai repede şi dorul nu mai arde aşa tare – mai scria 
Niculai. Un gând mă frământă – continuase Buna. De ce n-a luat el o fată din sat, să ştie din ce 
neam se trage. Când o iei din lume, ce poŃi ştii? Şi dacă eşti mai molcuŃ, te allege ea pe tine, 
şinăşăl. Adică aşa… Şinăşăl cu şinăşaua/ Până-apucă-a pune şaua/ Dacă-apucă-a te-nşăua/ Măcar 
şinaş, măcar ba. Şi nu poŃi lăsa fata de izbelişte. Că nu se cade. Nu ştiu de pe unde Dumnezeu o 
fi, că numele pe care l-a zis popa nu-I de prin aretul nnişte prinde vântu’, o duce. Tot mai bună 
era una de pe la noi. Măcar o făcea doamnă. Că dacă omu-I domn, femeia-I doamnă după el. 
Doamna preoteasă, doamna şefiŃă, doamna notărăşâŃă, doamna păduriŃă. Mai avea loc şi o 
doamnă ofiŃereasă. De ce-mi bat eu capu’, Doamne iartă-mă? Poate păcătuiesc şi-abia m-am 
descotorosit de celelalte păcate. Şi-a ales-o, Dumnezeu să le rânduiască tot binele şi să fie într-un 
ceas bun. La nuntă, oricum trebuie să luăm parte. Nu se găseşte nici o îngăduinŃă, la nunta 
nepoŃilor. Ba, cum suntem vecini, pot lua parte şi pruncii ăştia mai mărişori. Măcar la plecare şi 
dimineaŃa – la stricatul miresei. 

La vestea din urmă, chicoteam într-un capăt de lăiŃer. Nu ziceŃi hop, înainte de-a intra în 
joc – adăugă Buna. VeŃi merge, numai dacă vă purtaŃi bine. 

Venise ziua nunŃii. În care ne-am străduit să fim cât se poate de cuminŃi, să nu se 
răzgândească cei care aveau cuvânt de hotărâre. Măturat-am târnaŃul de-a lungul, să-l poată spăla 
mama, apoi ocolul, după ce aranjasem lemnele în atânjen, sub târnaŃ. CotruŃul l-am umplut cu 
lemne, pe care le-am aşezat mai întâi într-o cotarcă, să nu facem prea multe drumuri.  

Înfofolită într-un lepideu, aşteptam să-l scalde şi pe Ştefănucă. Ne-am îmbrăcat în haine 
curate cărora, până am crescut binişor, le ziceam haine noi. łinându-ne de mână, ne-am îndreptat 
spre a treia acsă. Zarva mare ne-a potolit îndrăzneala pe care ne-am arătat-o, la început, printr-un 
bună zâua hotărât. Parcă nimeni nu ne vedea şi nu ne auzea, iar menirea noastră nu era decât de 
zăhăială. Când, pe uşa de la cămară, apăru-se soacra mare, ne-am repezit să-i pupăm mâna. Dragi 
nănaşi, aŃi venit şi voi? TreceŃi colea, lângă perete, să nu vă calce careva, în vălmăşeala asta 
mare. Undeva, în veranda rotundă, am zărit două scaune şi le-am ocupat. Aşteptam cu răsuflarea 
calmă, îmbucând spornic din strujeaua de colac pe care am căpătat-o de la cineva, înfăşurată 
peste mijloc într-un ştergar alb din cânepă. Uşa camerei din faŃă era închisă. Domnul mire călca 
mărunŃel, într-un neastâmpăr continuu. În prag, apare mireasa, într-o rochie lucitoare ca omătul, 
care-i învăluia trupul subŃirel şi sprinten. Buchetul nu era din flori de grădinuŃă, ci din flori albe, 
în formă de pâlnie, dintre care spânzurau, într-o anume rânduială, nişte fire lungi, cu frunzuliŃe 
verzi şi ascuŃite. Buchet domnesc – ne-a explicat mama a doua zi, când încercam să desluşim 
lucrul pe care nu-l mai văzusem. Da, da! Numai doamnele poartă buchet din cale şi asparagus – 



ar fi lămurit problema o cunoscătoare. Şi peste cârlionŃii gălbui, strălucea , mai tare decât 
oglinzile din coifurile irozilor care ne-au speriat la Crăciun, o coroniŃă. Nănaşi mari, fete de 
nănaşi cu coşărci acoperite cu ştergare înflorate, feciori de nănaşi cu lumânări mari – cât o 
jumătate de om, legate cu struŃ de flori şi cu petele, steag, ceteraşi şi gordunaş îmi stârnesc 
gândul: nunta asta ar putea semăna cu altele de la noi? La vreme, voi afla. 

Cineva a pitit un pahar cu miere în coşarca unei femei, lângă colacul împănat. Auzisem, 
de la alŃi copii, că popa împarte mierea care rămâne, pruncilor înşiraŃi pe lângă strană. Atunci, 
locul nostru acolo trebuie să fie. Şi-am tulit-o spre biserică, ne-am înşirat ca turturelele, acolo 
unde trebuia. 

În vara următoare, păzind vitele după plai, mă laud fetelor din vecini, că am văzut o 
mireasă domnească. Probabil le-am stârnit pofta de a născoci un joc nou. Căci, în vreme ce vitele 
se odihneau de amiază, le-a venit idea, să ne jucăm de-a nunta. Mireasă, m-au ales pe mine. Nu 
ştiu de ce. Ba ştiu. Fiind cea mai mică, rochia Măriuchii îmi ajungea până la glezne. Ce, până la 
glezne? Îmi acoperea şi opincile! Nu era albă, dar aşa – plină de flori, îmi părea tot atât de 
frumoasă, dacă nu mai frumoasă decât cea a miresei pe care o văzusem întâia oară. Pentru 
buchet, fata Ogenii lui Andronese şi cu a Zăgrenilor mi-au adunat ochiul boului, macul cucului şi 
maci sângerii din năpărie. Ale lui Costan mi-au născocit o coroniŃă, cum nimeni n-a mai avut, cu 
siguranŃă. Pe un rug de mure încărcat de flori albe, au împletit flori de trifoi, din livada de pe deal 
şi fire tremurătoare de lacrima miresei ( Briza mediu ). Dar mireasă fără şlaier rar, nu se poate şi 
nu se poate. Până la urmă, fetele au găsit modalitatea de a ieşi din încurcătură. Ca o părere li se 
păru ecoul palid, afundat în pădurea bătrână şi întunecată, de pe Valea Măgurii. Sporovăiau, 
aplecate cu stăruinŃă asupra lucrului.Dacă află lelea, că i-am spurcat strecurătoarea de lapte, să 
vedeŃi voi bătaie cu urzici. Nu cred că mai cruŃă pe careva. Ne ia de la un capăt la altul, să Ńinem 
minte. Nu află. Jurăm? Jurăm: zău lu’ Dumnezău! 

După şură, aşezată pe un scăunel de brad, m-au împopoŃonat, în vreme ce un copil sulfa 
în trişcă, cu atâta sârg, de i se umflaseră vinele pe gât, ca nişte beŃişoare. Steag au făcut dintr-un 
măturoi, aruncat prin şură şi o năframă mai uşoară, ca s-o poată flutura vântul, pe care au legat-o 
cu petelele din coade. Şi răsuflarea mi s-a oprit, parcă, numai să mă văd mireasă. Aşteptarea îmi 
părea lungă şi fetele care mai de care se învârteau pe lângă mine. Împărtăşindu-şi între ele 
părerile, se străduiau să-şi împlinească gândul copilăresc, ascunse de ochii părinŃilor. La urmă, 
mi-au înmânat ciobul de oglindă. Mă uit. Din ciob, mă priveşte chipul unui copil înzorzonat şi 
uimit, care nu seamănă cu nimeni.  Mireasa îşi poate alege mirele! Dar cine să fie alesul? Cei 
părtaşi râdeau pe înfundate, ascunzându-se unul în spatele celuilalt. Printre ei, se aflau câŃiva 
care încă nu rosteau clar vorba. Nu mai aşteptăm, pornim nunta! Cei mai mici se minunau, de 
arătarea nemaivăzută. Fetele mai mari erau mai îndrăzneŃe. Una flutura steagul, două strigau din 
toŃi rărunchii, de răsuna pădurea din Valea Măgurii  : „Uiu, iu pe dealu’ gol,/ Că mireasa n-are 
Ńol/ Da’ i-a faşe mirile/ Cân’ a tunde cânile/ Uiu, iu, uiu, iu...” ToŃi hohoteau, Ńinându-se de 
pântece. Dar nimeni n-a avut curaj să „tundă câinele”. Şi am rămas... „Nici tu mire,nici tu Ńol,/ 



Miresucă-n fundu’gol”. Şa spune strigătura. Nu ştiu cine şi când a tâlcuit-o, dar ne-am petrecut şi 
noi cu ea. 

De „stricat” mireasa, îmi părea că-i mai simplu. La mireasa pe care am văzut-o, i-au luat 
coroniŃa de pe cap, apoi au trecut-o în camera în care au gătit-o, de unde a venit îmbrăcată într-o 
rochie nouă. Atunci, mi-am dat seama că tare dragă o are domnul mire, după cum o Ńinea de 
mână. Un singur lucru nu înŃelegeam: de ce el îi spune”mamă” – în sus şi „Mamă” – în jos, când 
ştiam sigur că l-a făcut nănaşa. Dar când m-au „stricat” pe mine, n-a mai fost tot atâta de simplu. 
Rugul de mure şi-a înfipt Ńepii în părul meu, zădărnicind stăruinŃa fetelor – de a-mi înlătura 
improvizata „coroniŃă”. Pe o parte, au desfăcut-o , cumva. Pe cealaltă parte, de când au tuns oile, 
mi-au tăiat părul prins în Ńepii rugului de mure. 

Uşurată de „povara miresitului” şi înfometată, am intrat în casă. Ceva mai bun, nu v-aŃi 
găsit de lucru? Uită-te, omule, cum au pocăit-o, vădu-i de minune! Lasă că o tunde tata, că-i 
vară. Şi-ncepe a râde înfundat, în vreme ce mama chiotea în colŃul de la năframă.  

 

Proză 

ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT 

MenuŃ MAXIMILIAN 

Sunt oameni pe care zorii îi prind visând cu ochii larg deschişi. Sunt oameni ce zugrăvesc 
cu pensula minŃii imagini inedite sau doar balale, dar cărora apoi le dau viaŃă. Scriitori, pictori, 
cameramani sau doar simpli fotografi poartă un singur nume: artişti! 

Dar dintre toŃi... A fi poeteste, fără doar şi poate, ochiul care soarbe profunzimea ideii 
adaptând-o în timp şi spaŃiu. Reflexia gândirii separă fărâma de ostilitate şi puzderie de imagini 
se derulează în mintea artistului. Uneori, scandalizat de duplicitatea firii umane sau de zgomotul 
unui râs ironic, îşi încrucişează mâinile cu un vag sentiment al pierderii, al goliciunii. Apreciezi 
valoarea deosebită a omului ce imortalizează imaginea ideii în câteva cuvinte înşirate cu dibăcie 
în rânduri suprapuse. 

„E viaŃa mea în toate...!” pare să spună ultimul vers dintr-un poem, înainte ca tu să-Ńi dai 
seama că mintea şi imaginaŃia vor deschide ochiului tău imaginea vie a unor cuvinte.  

Poetul, descătuşat parcă de orice constrângeri, se dedică libertăŃii şi magiei cuvântului. 
Mărturişeşte în poezie sentimentul durerii sau al frustării întemniŃat cu bună ştiinŃă de zbuciumul 
unui suflet însetat.  

Poezia poate fi comparată cu un bărbat tânăr, şarmant şi...liber, sau cu o femeie frumoasă 
uşor frustantă de tendinŃele modei. De ce, de unde şi până unde, chiar dacă avem de-a face cu 
„Versuri târzii”.  



Poezia este o grădină botanică cu o splendoare stranie. Şoaptele ei îŃi gâdilă sufletul 
sibilinic ca cântecul d sirenă. ÎŃi dă senzaŃia că pluteşti pe valurile adevărului – fals ce produce o 
stare de nostalgie extraordinar de plăcută. Străfundurile sufletului se încarcă de energie şi parcă 
inima îŃi bate în cadenŃele ceasului cu cuc, sau ale pasării de acolo de la acasă. 

Pendularea între cer şi pământ a spiritului poetic, atitudinea de răzvrătire şi orgoliu sau de 
adâncire în sine, este căutarea de înnoire a ceea ce ne înconjoară. Poezia nu are limite de raŃiune.  

Aflat în căutarea „rostului poetic”, alege calea dialogului: un timp al PrezenŃei, al 
instruirii, constituirii şi reconstituirii expunerii, adecvat unui plan care vizează un scop conturat 
pe măsura asigurării între Ńepuşele celor mai potrivite întrebări pe care poate să şi le pună FiinŃa. 
Poetul alunecă în lumea conexiunilor ( din cele existente, în cele posibile ) pentru a găsi un 
model al lumii, o paradigmă operaŃională a fiinŃei, capabilă de o schemă ontologic-topologică. 

Naşterea operei e o relaŃie mediată de Poet – subiectul, conceptul unei acŃiuni şi 
morfologii divine: lui i se revelează, el găseşte „ferestre” şi „pe calea astfel luminată” 
aglutinează cuvintele rigide şi elastice, până izbuteşte să le aducă la un maximum de „imitare” a 
precuvintelor, a vibraŃiei lor proprii”. Ca şi în cazul muzicii, aici trebuie să cânte golul, tăcerea 
dintre cuvinte, ca şi culorile pe o pânză, cuvintele trebuie să înceteze de a mai fi identice cu sine, 
începând să fie.  

Cu clopul lui mare, sub care se ascunde narcisismul, scriitorul vine să-şi laude opera. Că 
doar e cel mai mare şi mai tare. Cu câŃiva marafeŃi reuşeşte să cumpere criticii avizaŃi. FuncŃia 
înaltă din cultură, luată pe criterii prosto-politice îi permite să creeze legături. Un lanŃ nesfârşit, 
în care dă premii şi primeşte premii. Dincolo de cartea scrisă în umbra discipolilor, el , omul 
închipuit de cultură, taie cu catărul tot cea ce înseamnă condei, talent, artă... Că doar de ce mai e 
nevoie de alŃii? E suficient el. Şi aşa opera unora rămâne nescrisă, în atelierul de creaŃie, 
neizbutind să ajungă la public, marele judecâtor... Ha, ha, ha ce mai balivernă, de parcă ceva ar 
răzbate în grosolănia zilei de azi. 

Întristat, tânărul se retrage în matca bacoviană, pentru a se feri de ploaia cu venin a 
marelui nul... Cu credinŃa din ce în ce mai puternică în Divinul Creator, cel care a făcut Cerul, 
Pământul, Apele şi... Cuvântul. Care era de la El şi El era Cuvântul... 

 

PAGINA 14  

VOCAłIA SOLITUDINII 

Geo GALETARU 

Prozator profund şi original, Alexandru Moraru îşi dezvoltă preocupările şi obsesiile 
literare într-un roman amplu, de o anvergură ideatică exemplară. Departe de zarva luxuriantă a 



coteriilor literare şi repudiind tacit partizanatul unor feude pseudoculturale de funestă 
longevitate,Alexandru Moraru şi-a construit, cu migală şi tenacitate, un destin de prozator 
singular, cantonat în zona unei problematici dense şi reverberante, cu subtile trimiteri filosofice. 
Recentul său roman, „Fiul întunericului”, apărut în condiŃii de excepŃie la editura timişoreană 
„Eubeea”, radiografiază evenimente şi mecanisme sufleteşti, proiectându-le în spaŃiul unei 
ambiguităŃi incitante. 

Autorul refuză imobilismul unei viziuni eşuate în descriptivism şi exces metaforic, 
preferând să decupeze aspectul nud, de o concreteŃe adeseori halucinantă. Personajul principal al 
cărŃii, Radu Mischie, duce o existenŃă fragmentată, între sincope diurne şi reverii nocturne, între 
ofensive timide şi reculuri uimitoare. El trăieşte nostalgia disperată a unei ipostazieri 
compensatorii, care să-i redea frisonul autenticităŃii şi să-i corecteze traiectoria, scoŃându-l astfel 
de sub stigmatul autoritar al simplei virtualităŃi. Percepând realitatea prin filtrul unei inocenŃe 
funciare, incurabile, eroul îşi asumă necondiŃionat izbânzile ( puŃine ) şi eşecurile, la discreŃia 
unui destin imprevizibil şi ingrat, care administrează micile bucurii şi marile deziluzii în doze 
egale, cu aceeaşi promtitudine şi largheŃe. Bântuit de obsesii sepulcrale sau stimulat de himera 
unor victorii nicicând fructificate, Radu Mischie trăieşte la hotarul dintre noapte şi zi, dintre 
somn şi veghe, elanurile sale existenŃiale fiind mereu cenzurate de ostilitatea unui mediu social şi 
familial refractar. Dezamăgirile provocate de neînŃelegerea celor din jur ( şefi, colegi, soŃie ) îşi 
pun amprenta pe un destin intrat iremediabil în derivă. Radu Mischie ilustrează „dreptul la 
existenŃă al celor slabi”, o existenŃă desfăşurată „într-un provizorat interminabil”. Reproşurile 
eterne ale soŃiei îi exacarbează senzaŃia de ratare, de neaderenŃă la un mediu care-l respinge fără 
drept de apel. Vina eroului este aceea de a nu se plia pe conformismul tentacular al unei societăŃi 
impenetrabile şi dure, marcată de stereotipii şi impostură. Candoarea pe care încearcă s-o opună 
agresiunilor de tot felul sfârşeşte prin a-l plasa la periferie, destinându-l  unui hiatus fără 
finalitate ( şi fără profit ). Măruntele strategii ale supravieŃuirii (alcoolul etc. ) se dovedesc a fi 
paleative iluzorii, anulate rapid de „cenzura lucidităŃii”. Personaj fragil şi dilematic, Radu 
Mischie se înscrie într-o spirală ireversibilă a eşecului, parcurgând distanŃa de la fericire la 
deznădejde cu aceeaşi buimăceală somnolentă, cu aceeaşi inapetenŃă pentru dimensiunea 
combativă a vieŃii.  

Roman cu perceptibile inflexiuni kafkiene, „Fiul întunericului” este o subtilă parabolă a 
existenŃei la nivelele ei minimale, acolo unde amănuntul banal şi neglijabil se întâlneşte cu elanul 
inerŃial, donchijotesc, niciodată finalizat. VocaŃia certă a lui Alexandru Moraru se exersează în 
direcŃia disecării unor evenimente şi stări sufleteşti pendulatorii, cu pondere decisivă în 
configurarea personajelor. Textura fluxurilor narative, pline de forŃă şi consistenŃă, este un câştig 
incontestabil al romanului, racordând bucuria lecturii şa convingerea că te afli în faŃa unei 
construcŃii epice solid articulate şi îndelung elaborate, matură prin precizia şi supleŃea arhitecturii 
. 



Alexandru Moraru este un artizan al detaliului infinitezimal, un diagnostician al gestului 
imponderabil. Amănuntul impalpabil, dar sugestiv şi relevant, Ńâşneşte la suprafaŃă, croindu-şi 
drum prin masa unor stratificări succesive şi excluzând senzaŃia de stereotipie. 

 A-l recepta pe Alexandru Moraru doar din perspectiva simplistă a apartenenŃei sale la un 
topos cultural religios ar fi, deopotrivă, o stângăcie şi o impietate. Căci opera sa, de autentică 
vibraŃie intelectuală şi morală, se constituie într-o paradigmă estetică pregnantă şi temerară a 
literaturii noastre naŃionale. Seducător prin forŃa acumulării detaliilor, cât şi prin arta subtilă de a 
le integra unei imagini de ansamblu, romanul „Fiul întunericului” se citeşte cu plăcere şi interes, 
constituind un punct de reper semnificativ în evoluŃia autorului său. 

 

DE RÂSU’ PLÂNSU’ 

Gianina ZEGREANU 

 Cunoscut mai mult prin publicaŃiile de proză umoristică şi epigrame, talentatul scriitor şi 
publicist Ion Constantinescu, ne încântă acum cu un nou volum de proză scurtă umoristică „Test 
de fidelitate”, aceasta fiind ceea de-a doisprezecea carte dintr-un lung şir de succese ( „Femeia 
fantomă”, „Incizii în cotidian”, „Relatări din iad”, „Nu-i o afacere să mori”, etc ). 

 Autorul cultivă un tip special de umor, cel venit din realitatea dură asocialului de zi cu zi, 
de aceea are un caracter uşor „grav cu accente de-a dreptul dramatice”, care te face să râzi cu un 
ochi şi să plângi cu celălalt. Micile povestiri, secvenŃe comune parcă trăite de fiecare în parte 
exprimă de fapt subtile adevăruri îmbrăcate în haina sensibilă a unor expresii metaforice.  

 Autorul surprinde cu o fină undă satirică specificul democratic al convenŃiei umane ( idol, 
prost, cretin, tâmpit ) actuale. Trăsătura principală a acestor texte este concentrarea portretelor în 
tuşe semnificative, încărcătura semantică fiind sugerată de numeroasele adjective. La fel ca – şi 
în celelalte cărŃi autorul continuă seria personajelor cu nume hazlii, care parcă se mulează perfect 
pe acŃiunile şi comportamentul lor. Astfel cartea se populează firesc cu TanŃa, Tică, Stică, 
Stânjenel, Cioc, CaracatiŃă, Cârnu, Pletosu, Hrean, Porumbel, Deocheatu, Literescu sau 
Cărturărescu destine mărunte, care sub pana autorului devin personaje de mare forŃă, tocmai prin 
caracterul şi îngustimea lor morală, supuşi unor vicii, care dincolo de râs te pun într-o stare de 
gândire, deoarece aşa se spune „ca să îŃi da-i seama că eşti prost, trebuie totuşi să îŃi meargă 
mintea”. 

 Unele povestiri surprind trăsăturile definitorii ale unor patroni care s-au apucat de afaceri 
„peste noapte”, îmbogăŃindu-se la fel, dar care sunt plini de vicii, metehne şi orgolii mărunte, 
care uneori îi situează la limita grotescului. Ceea ce este caracteristic acestor povestiri este că ele 
nu moralizează şi nu caută să îndrepte lucrurile, lăsând cititorul să concluzioneze. 



 Harul scriitorului reiese din munca de aranjare a povestirilor, din magia pe care o revarsă 
asupra cuvintelor. Textele oferă autorului posibilitatea de-a comunica prin alegerea unor teme 
din viaŃa reală şi de-a le construi un mesaj, în stil concis, sublinind exprimarea adevărului, a 
talentului de observatorşi a curajului de-a exprima migălos esenŃa vieŃii cotidiene. Ele se înşiruie 
firesc pe calea unei evoluŃii naturale, mult prea umane, în care autorul îşi selectează diferite 
elemente din viaŃa reală, pe care le inseră cu o „brutalitate” ce şochează prin duritatea adevărului.  

 Opera captivează prin comicul situaŃiilor, prin „suferinŃa” personajelor, prin realitatea 
dură a situaŃiilor, prin modul în care decurg ostilităŃile pe „tabla de şah a vieŃii”, prin lupta între 
bine şi rău şi prin finalul oarecum neaşteptat al povestirilor. Principalul merit al autorului este că 
ne face să ne bucurăm  că noi cititorii, nu suntem în pielea personajelor, deşi uneori parcă ne 
recunoaştem, dar acest lucru nu îl vom accepta niciodată. 

 De aceea, recomand cu căldură volumul „Test de fidelitate”, ca o lectură captivantă şi 
plăcută care ne lasă nouă cititorilor, plăcerea să medităm la privilegiata condiŃie de OM. 

 

 

PORTRETUL DE ZI CU ZI 

Mariana CÎLł 

 

DimineaŃa, 

îmi sortez, 

în faŃa unei ceşti de cafea, 

gândurile 

după tot felul de nimicuri 

din ziua precedentă, 

păstrându-le doar pe cele 

din care luminează 

chipul tău 

în culori de verde, indigo, roşu. 

 



Iarna e doar o formalitate 

ca să nu trecem prea brusc 

de la toamnă la primăvară, 

noi, creaturi născute 

cu un oarecare aport de mister. 

 

Îmbrăcată cu vorbe 

şi câteva replici de politeŃe, 

ies pe stadă 

în căutarea mea. 

 

Uneori, chiar mă văd 

prin mulŃimea neuniformă, 

îmi fac un semn discret cu ochiul, 

zâmbesc a complicitate 

şi mă caut din nou 

a doua zi. 

 

 

 

RUGĂ 

llie ROMAN 

 

Fă-mă Doamne-o păsărică 

să-mi cânt doru-n ferestruică 



să-ngân mugetul fântânii 

şi să sorb aburul pâinii 

să culeg polen din floare 

pe când odihna mă doare 

să sărut ziua în mers 

drumul către Univers, 

să-ngân lătratul de câine 

şi dorul zilei de mâine, 

să am fulgi plini de polen 

mersu-nfipt dur în îndemn 

să fug sprintenă prin luncă 

noaptea somnul să-mi ajungă 

în naşteri să am mult rod 

roua ierbilor s-o sorb 

rudă fiu cu depărtarea 

soră fiu cu alinarea 

din durere să scot cânt 

purtat pe creste de vânt, 

ploilor dorul să-l duc 

arşiŃelor viers de cuc, 

să rămân tânără fată; 

steaua mea călăuzitoare 

ştiu că-n veci de veci nu moare, 

ba mai mult în zori răsare 

cu mii de mărgăritare 



aşezate pe-a sa frunte 

ca să-mi facă mie punte 

să trec din zi către noapte 

somnul meu, mugur de şoapte. 

 

PREA MULT 

Ana Maria Rau 

 

Atâta foamete de bunuri 

Înneacă lumea în păcat, 

O nouă pată peste timpul 

De foc şi patimă-ncercat.  

 

Atâta trudă într-o viaŃă, 

De bunuri să te înconjori, 

Eşti doar un şubred fir de aŃă, 

Nimic nu iei de-o fi să mori.  

 

Atâta ură-ntre popoare, 

Pământu-n sânge a-mbibat, 

În fiece secundă moare, 

Copil, femeie, ori bărbat.  

 

Atâta suferinŃă poartă, 

Omul în cuget şi simŃiri, 



Şi lacrimi nesecate pică, 

Prin ploaia multor amintiri.  

 

Atâta doliu-n astă lume, 

Se nasc copii fără părinŃi, 

Povestea neagră, viaŃa-şi spune, 

Iar noi ne resemnăm cuminŃi. 
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IZGONIREA DIN IAD 

GAVRIL MOISA – CLUJ-NAPOCA 

 

Sunt convins că o prezentare lapidară a celui mai recent volum de versuri a lui Andrei 
Fischof, “IZGONIREA din IAD”, Editura Euro Press Group, Bucureşti, 2008, ( 91 pagini ), nu 
are şansa de a pune real în evidenŃă personalitatea proeminentă a unui condei de excepŃie şi nici 
valoarea incontestabilă a unui volum de poeme, pe care autorul ni-l oferă cu atâta generozitate 
spre lectură şi învăŃătură. 

Andrei Fischof s-a născut la Turda ( 1940 ). Este absolvent al FacultăŃii de fizică, a 
UniversităŃii Babeş-Bolyai ( Cluj ), stabilit în Israel din anul 1976. Membru al Uniunii 
Scriitorilor din România ( 1973 ), al Uniunii Scriitorilor Ebraici şi al AsociaŃiei Scriitorilor de 
Libă Română din Israel. Are în palmares 5 volume de versuri în limba română, 6 volume de 
versuri în limba ebraică, precum şi 3 traduceri ( eseuri, poeme, roman ) din limba maghiară, fiind 
răsplătit cu diverse premii literare de ambele Ńări. 

Şi actualul volum este încă o dovadă că, Andrei Fischof, a rămas un exemplu raŃional de 
echilibru, de stăpânire şi erudiŃie, un sclav devotat al cuvântului, indiferent de limba în care se 
exprimă, care îi ştie sensul şi rostul, care valorifică roadele timpului benefic, cu inteligenŃă şi 
optimism. “Astfel am devenit/ sclavul – domnitor peste propriile-mi tăceri./” ( Insula cuvintelor 
). 

Andrei Fischof este un fericit. Pentru El “îngerul a strigat”, izgonindu-l din Iad”, unde a 
fost timp de o clipă, pentru noi, un “vizitator imaginar şi mesager” al Tatălui ceresc, 



destăinuindu-ne că: Dar şarpele a rămas în rai./ Şi-a schimbat doar numele/ în înŃelepciune,/ 
aruncându-ne câte un solz/ imposibil de prins din zbor/ la vreme./ ( Izgonirea din iad ) 

La A. Fischof, versul Ńâşneşte ca o apă limpede de izvor, din cele mai nebănuite adâncimi 
ale sufletului său, neliniştit, din gândul şi simŃirea sa, tălmăcindu-i sensul căutării şi scrierii. 
“Poemele dense, pline de miez ale lui Andrei Fischof curg unul după altu. Fără ostentaŃie. Firesc, 
aşa cum ploaia se scurge din orbitele zeilor fără nume, aşa cum iarba poate fi numită iarbă numai 
dacă este păscută din timp, de pegaşii morŃilor tineri. ( Aura Christi ) ( coperta IV ), acesta fiind 
convins că: “E vremea curăŃirii cerului/ de utopiile arşiŃelor verii./ ( August )  

Cartea este şi un semnal de reflecŃie, pentru că autorul pune într-o relaŃie direct omul ( o 
parte infimă ), cu întregul ( universal ) de care depinde, pentru a înŃelege mai bine relaŃionarea 
trup-suflet, unitatea şi fragilitatea structurii umane. ForŃa de exprimare, luciditatea, reflecŃiile 
cognitive elaborate şi articulate ale imaginarului, ale realului, ale visului lui A. Fischof, sunt date 
de convingerea că: Continua-vom să trăim o singură dată./ E de ajuns./ ( E de ajuns ). 

Este privilegiul marilor poeŃi de a folosi cu abilitate toate instrumentele stilistice, 
cuvintele alese, pentru motivarea mesajului transmis. Pentru poet, vorbele “cele vii sunt ca 
sămânŃa/ ÎncolŃind pe neaşteptate/ între brazdele frunŃii/ / ( Vorbele, ca munŃii ). 

Desigur ar fi multe lucruri de spus despre noul volum a lui Andrei Fischof, despre 
ineditul, savoarea şi profunzimea poemelor sale, multe duse până la abstractizare ( Haiku; 
Intermezzo: Moartea minŃii: Totul: Requiviem; Utopia, etc: ). Cartea, semnată de un scriitor 
consacrat, este de o înaltă Ńinută şi se adresează gusturilor celor mai variate, pentru că Andrei 
Fischof, accept nedisimulat, credinŃa în tot ceea ce face cât şi în existenŃa reală a poeziei. 
Felicitări maestre. 

 

 

 

 

ISTORIA VĂZUTĂ CA UN SUMUS DE AGRESIUNI 

Al. Florin łENE 

 

Profesorul de filosofie,psihologie,logică şi istorie George Baciu,autor a mai multor cărŃi 
şi studii publicate ,redactor şef al revistei Pietrele Doamnei,din localitatea Domneşti,judeŃul 
Argeş,secretar general al Ligii scriitorilor din România-Filiala Argeş,este din nou în librării cu 
un consistent DICłIONAR cuprinzând agresiuni,bătălii,campanii, 



Războaie din istoria lumii,din Mileniul al lll-lea î.Hr.-2 septembrie 1945. 

 Volumul de 399 de pagini cuprinde o prefaŃă(Istoria lumii în evenimente de 
Acad.Gheorghe Păun),Cuvânt către cititor semnat de Autor,fişele evenimentelor înserate în 
ordine alfabetică şi cronologică,Bibliografie şi Index. 

 DicŃionarul,aşa cum evidenŃiază şi academicianul Gheorghe Păun,cuprinde importantele 
fapte istorice(bătălii,agresiuni,campanii,războaie) prezentate într-o arie contextuală şi nu într-o 
înşiruire , stricto-senso, de date şi fapte . 

 Se pare că acest gen de DicŃionar este unic în bibliografia de specialitate,autorul venind 
în întâmpinarea celor dornici de informaŃie şi cunoaştere în domeniul evoluŃiei societăŃii 
omeneşti care nu a fost scutită,de-alungul veacurilor,de conflicte de toate genurile.Se cunoaşte 
faptul că omul fără informaŃie,fapt ce ne pune la dispoziŃie şi această lucrare,moare; la fel ca fără 
hrană.Nu dintr-o dată,ci trecând prin stări de inaniŃie şi stingere intelectuală. 

 Citind acest amplu DicŃionar, mi-am adus aminte de ce spunea La Rochefoucauld:Nici un 
om nu merită să fie preŃuit pentru bunătate până când nu are tăria de caracter de a fi rău.Orice 
altă bunătate nu este decât intoleranŃă sau neputinŃă.Cu cât motivele care au stat în spatele unei 
agresiuni,bătălie,războiaie, sunt mai evidente,cu atât creditul este mai mare,iar gratuitatea 
absolută este preŃuită la culme,datorită aceleiaşi înŃelegeri tradiŃionale greşite a demnităŃii 
umane,aceasta ar fi ideia care se desprinde citind DicŃionarul lui George Baciu.Analizând 
întregul parcurs al evoluŃiei umanităŃii,îmi dau seama,că în mai mult de 90% din perioada 
cuprinsă în DicŃionar,au fost numai conflicte,războaie,campanii.Şi mai semnalez un paradox,deşi 
par aliate,istoria acestor conflicte ale demnităŃii şi orgoliile popoarelor şi naŃiunilor contrazice pe 
aceea a libertăŃii,în sensul că răsplăteşte pe cei ce înfrâng condiŃii adverse.Pe de o parte,tema 
libertăŃii în numele căreia au fost numeroase conflicte armate respinge contigenŃele 
averse,dure,care controlează sau determină popoarele,naŃiunile,iar pe de altă parte tema 
demnităŃii nu-i recunoaşte merite decât dacă a avut de înfruntat asemenea condiŃii,dure şi 
neprielnice. 

  DicŃionarul este o lecŃie usturătoare de cum nu ar fi trebuit să fie umanitatea,fiind o lecŃie 
de morală ,dar este şi elocvent pentru stilul lumii în devenire.Fişele întocmite cu multă acribie şi 
precizie de către autor prezintă fapte,date,fără să tragă din ele concluzii metodic 
argumentate.Lasă istoria să vorbească aşa cum o exprimă documentele vremii.Această Istorie 
care o caracterizez prin fraza lui McLuhan:Istoria exprimă condiŃia regeluiOedip din Teba.Teba 
era societate tribală şi când regele şi-a propus să-i caute pe responsabilii mizeriei şi 
dezordinii,a descoperit că el însuşi este criminalul.În termeni ontologici, istoria umanităŃii 
redescoperită în acest DicŃionar este o stare de negativitate dar nu este o stare de deformare a 
esenŃei reale a evenimentelor,ci esenŃa însăşi.În termeni socio-istorici,aceasta înseamnă că,în 
general,un conflict,un război etc.nu sunt accidente şi tulburări exterioare,ci arată natura exactă a 



stării istoriei şi furnizează fundamentul prin care poate fi înŃelese conflictele armate şi de alt gen 
din prezent. 

 Citind acest DicŃionar ce cuprinde un bogat material informaŃional şi bibliographic, îmi 
dau seama că eroismul şi motivele conflictelor au două faŃete,eroul unui popor este pentru 
adversar,de multe ori,criminal.Iar motivul pozitiv al  conflictelor armate al iniŃiatorului este 
negativ pentru celălalt adversar agresat.Iar ,aşa cum spune autorul Cartea oferă cititorului 
posibilitatea să cunoască ambele faŃete ale istoriei lumii.Dacă aversul reflectă fapte de eroism 
săvârşite din respect pentru drepturile naŃiunilor,integritate teritorială,adevăr şi justiŃie,restul 
oglindeşte rapacitatea,atrocităŃile,instinctele sălbatice,răzbunările sângeroase şi demenŃa unor 
triburi primitive,popoare vorace şi personaje,folosind legea juglei.Multe dintre aceste agresiuni 
au fost executate în numele unui mesianism rău înŃeles.Vezi Rusia Ńaristă şi cea sovietică,şi de ce 
nu şi cea prezentă. 

 DicŃionarul profesorului George Baciu este un instrument de lucru atât pentru istorici,dar 
şi un manual de istorie şi morală a umanităŃii pentru conducătorii marilor puteri şi a celor care 
întreŃin focul conflictelor în diferite zone ale Terrei. 

 

Poeme de 

IRIMIE PERŞA 

 

1. ANOTIMPURI 

 

Miresmele florilor 

primăverii 

fecunde-n trupul verii 

născătoare de fructe 

grele de culori. 

 

Omul descoperă 

sâmburele reînvierii 

imaculat 



în petalele 

florilor de iarnă. 

 

2. UNDE 

 

…freamătă pădurile 

pe munŃi 

sub cerul cu rouă 

de stele 

Freamătă 

ca sufletul meu 

ce năzuieşte 

spre lumina înălŃimilor. 

Acolo unde 

doar poeŃii ajung 

străluesc şi mor 

o dată cu stelele 

dimineŃii. 

 

3. IMAGINI 

 

Pădurea privindu-se-n 

oglinda –nflorită 

de vânt 

când 



ploaia, tristeŃile-i 

încearcă tăria 

din când în când… 

Furtuni, troiene 

scriu 

cu pana timpului 

poeme. 

 

4. CÂNTEC 

 

LăsaŃi femeia 

să cânte, 

să fie frumoasă 

uitând tristeŃea 

care-o apasă. 

IubiŃi-o  

iar naşterea unui copil 

să fie 

cât nemurirea lumii! 

 

5. CREDINłĂ 

 

Atât de mult 

ca pe-o făclie 

eu te urmez, poezie. 



Lumina ta vie 

nădejde-mi va da 

iar flacăra-Ńi 

arde în vers 

poezie! 

 

Candelă vieŃii mele 

pe 

veşnicie. 

 

łĂRM… 

DAN TĂMAŞ 

 

Valuri ce sfârşesc pe plajă 

Mă ating şi-ncet mă cheamă 

Clipocitul lor e-o vrajă 

Ce-mi alungă orice teamă.  

 

Fiecare val îmi spune 

Să îmi amintesc un vis 

Care-mi arăta o lume 

Din adâncuri, Paradis. 

 

Astrul vieŃii cade-n mare 

Unde ape ating cerul 



A sirenelor cântare 

Simt topind în mine gerul. 

 

Şi mă risipesc în unde 

łărmul strigă, bun rămas 

Vântu-apoi nisipu-ascunde 

O lacrimă fără glas. 

 

Valuri care vin din larg 

Mor, cum moare-a mea durere 

Vreri, nevoi, valuri se sparg 

Restul? Restul e tăcere. 
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AM PICTAT VEŞNICIA 

Paul Dolha 

 

Am pictat cerul 

Fãrã culoare, fãrã formã, 

Fãrã pensulã… 

Doar din ochii tãi 

 

Am pictat omul, 

Fãrã mâini, fãrã picioare, 



Fãrã trup… 

Doar din inima ta 

 

Eu vãd cu inima… 

 

SALCIA DE VIS... 

Salcia mlãdioasã şi plãpândã 

E pios aşezatã 

Pe malul lacului albastru… 

 

Aplecatã de destin 

Plânge… 

Boltind încãperea 

Clipelor de vis… 

 

Corola de stele 

łâşneşte raze  

Luminându-ne trupurile 

Îngemănate… 

 

Salcia mlãdioasã şi plãpândã 

Pãstreazã-n tainã 

Iubirea… 

 

 



DOINA LUPILOR 

Noaptea 

Îi plâng Lunii 

Zbuciumul nãpraznic… 

E doina sufletului meu 

Pe care mi-o ascultã 

Tãcutã şi palidã… 

 

Sunt  

Pe cea mai înaltã stâncã, 

Altarul sfâşierilor sufleteşti, 

De unde lupii nopŃii 

Cutremurã vise 

În cel mai suav glas… 

 

 

(CAUTARE) Unde eşti? 

 

 Unde eşti, 

Aceea care nopŃile 

Mi le împânzeşti 

În nesomn? 

 

Unde sã te gãsesc, 

Pe tine,  



Cea de toŃi 

Cãutatã… 

 

În care dintre 

Paginile vieŃii 

łi-ai aşezat firul 

Nemuririi noastre…? 

 

Ştiu… 

Ne vom gãsi 

Într-una dintre vieŃi 

Pentru o clipã… 

Eşti liber  

 

Când îŃi e interzis să vorbeşti 

Eşti liber să taci. 

Când îŃi e interzis să mori, 

Eşti liber să trăieşti… 

 

Căci mult mai multe spunem 

Prin tăceri 

Şi-n toată clipa 

Reflectăm la ,moarte… 

 

 



DEGETELE TIMPULUI 

Al.Florin łENE 

 

 Promotor cultural,istoric literar,traducător şi poet, Dan Brudaşcu este din nou în 

librării ,de data aceasta pentru prima oară,cu un  volum de poeme”Degetele timpului”apărut la 

Editura Sedan,2009,Cluj-Napoca.Aşa cum se specifică pe pagina de gardă, unele din aceste 

poezii au fost publicate în revistele Argeş,Cetatea culturală,Citadela,Ferestre,Hravatska 

Slova(Zagreb,CroaŃia),Lumină lină-Gracious light(SUA),Oglinda literar etc. 

 Volumul pune în dublu registru( grav,afectiv şi livresc) condiŃia poetului ca om 

iubitor de natură,de cuvinte,de jumătatea mitologică ,femeia, sau de cuvintele  a căror silabe”cad 

sacadat în/praful ridicat de copitele/cuvintelor ce-aleargă furioase,/temătoare,disperate din 

calea/singurătăŃii.(Cavalcadă de silabe),acele cuvinte strecurate în liniştea paginii albe de hârtie 

care formează „într-un colŃ o pată discretă,măruntă/ ,unde ,indiscutabil “r ămâne dovada că 

Poezia nu moare.”Autorul induce,în fapt,o stare de complicitate,sugerând în fiecare poem 

subînŃelesuri  adânci,insinuând mereu o altă faŃă a adevărului:”în septembrie/nu poŃi vorbi 

despre visare şi dragoste,/septembrie e-clişeu oribil-toamna/când se numără bobocii/septembrie 

e luna/recoltelor şi a abundenŃei/sau a sărăciei lucii(Septembrie).AlternanŃa dintre lipsa de 

visare şi abundenŃa recoltelor crează un spectacol ambivalent,dând versurilor o notă puternică de 

avertizare faŃă cu realul.Libertatea de gândire ,autenticitatea,integritatea peisajului,în genere, 

temele morale ale poeziei,din poemele lui Dan Brudaşcu, îşi au rădăcina,în  amestecul inefabil de 

ideal şi realitate.Sinceritatea mărturisirilor creiază impresia cititorului că pactul autobiografic 

dezvoltă autoreferenŃialitatea poemului . Acestea  introduse într-un scenariu liric creează un 

tablou desenat cu degetele timpului. 

 Poemele  izbucnesc,după lungi acumulări de detalii,în viziuni în care Foamea de timp 

alungă ,câteodată,speranŃa.ObservaŃia se amplifică până la percepŃia halucinantă,iar din felul 

acesta precipitat de a privi lucrurile şi a simŃi fenomenele Ńâşneşte brusc starea paradoxală de 

natura revelaŃiei:”Mii de gânduri năvălesc ca nişte hoarde tătare asupra mea/strivindu-mă sub 

copite de argint / ale cailor nărăvaşi.(Rătăcitor pe coasta dalmată).Originalitatea vine din 

aparenŃa de lume fantastică,din tensiunea dorinŃelor şi ale premoniŃiilor.Poetul este un imaginativ 

,având un fel de dereglare sistematică a simŃurilor,care îl ajută să-şi retrăiască sentimentele într-o 

insulă pierdută-n oceanul/ nesfârşit-şi-mi fac iluzorie platoşă din fiecare 



cuvânt.(Poem).Viziunile insolite,având ceva din fastul crepuscular al lui Trakl , provin din 

exacerbarea unor sentimente  şi presimŃiri,dar şi din amplificarea amănuntului cotidian.Poemele 

lui Dan Brudaşcu îmi aduc aminte de ce spunea Camil Petrescu că:Artistul trebuie să conceapă 

în durere,dar trebuie să realizeze în bucurie,în beŃia de a crea,fiindcă discursul sacerdotal e o 

disertaŃie lirică,după modelul lui Apollinaire. 

 Toate ipostazele trăite şi închipuite de poezia lui Dan Brudaşcu,înainte de toate,au o 

notă de hieratism,solemnitate frisonată de melancolie.Poetul profesează un lirism 

mesianic,oracular în sensul bun,închipuindu-şi eul în postura unui arheu romantic.Rostirea are 

strălucire şi densitate,aglomerând sentinŃe şi imagini antologice,sugestii culturale ,uneori atinse 

discret de aripa calofiliei.Confesive în substanŃa lor intimă, poemele din Degetele timpului,care 

ating,mângâie şi lasă semne,utilizează totuşi cele mai subtile trucuri retorice pentru a echilibra 

emisia lirică şi pentru a dubla documentul de existenŃă prin reflecŃia artistică.PuŃini sunt din 

poeŃii de astăzi care au reuşit să ridice criza la solemnitate,aşa cum face Dan Brudaşcu,ceea ce 

arată nu doar o sensibilitate în expansiune,ci şi o conştiinŃă în stare de veghe. 
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A MĂRTURISI CU ONESTITATE 

Ionel ANDRAŞONI 

 Citind cartea de debut a lui Vasile Gh. Pascal,  Traiectorii interzise  ( Ed. Limes, Cluj-
Napoca ), putem să întrezărim drumul autorului care are o mare plăcere şi telent de a povesti. 
Dar pentru a reuşi să-l cunoaştem mai bine sunt necesare şi câteva date biografice: s-a născut în 
Şcheii Braşovului. Studii : Liceul “Andrei Şaguna”, Institutul Militar Braşov, Facultatea de 
ŞtiinŃe Politice şi Academia de Înalte Studii Militare ( SecŃia AviaŃie şi Apărare Aeriană ) 
Bucureşti, absolvite ambele cu nota maximă. Fiind militar de profesie, a avut o carieră sinuoasă, 
peregrinări în mai multe localităŃi ale Ńării. După ce vom desluşi aşa-zisele “traiectorii interzise” 
şi peregrinările sale vom avea satisfacŃia uneori plăcute şi atractive lecturi. 

 În Prolog autorul se confesează, ajutându-ne să dezvăluim unele din secretele care l-au 
determinat să scrie: “Copleşit de chemarea pătimaşă a stiloului, de îndemnul de a mă încerca în 
arta scrisului de cursă lungă, de a-mi înmuia pana în vârtejul faptelor, în iureşul trăirilor 
generaŃiei mele, am sfârşit prin a-mi asuma încercările ce decurg firesc dintr-o viaŃă atât de 
înflăcărat dorită, modest prezentată în această carte.Această carte a devenit pentru mine obiceiul 
de a mă strecura deseori noaptea, departe de zbuciumul şi deşertăciunea zilelor cazone, printre 



amintiri. Din acele nopŃi netihnite, desanate în crochiuri, în care am îndesat în linişte agoniseala 
de o viaŃă, din lecŃiile tumultoase şi reci primate de la ea, izvorăşte spiritual acestei cărŃi. La 
aceasta am adăugat parfumul zilelor încărcate de amintiri, ale căror principale trăsături m-am 
străduit să le adun în carneŃelele mele de suflet. Toate aceste frânturi de mosaic, strânse cu sârg 
în jurul unei idei, neaşteptând nimic pentru onoarea ostăşească, nici de la prezent, dar nici de la 
viitor, le-am căutat în amintirile despre camarazii mei”. Alte precizări, autorul le face în postfaŃa 
În loc de încheiere: “n-am pornit la drum oricum, orbeşte, ci ferm şi organizat şi mai ales 
disciplinat. Din sacul meu de drum, plin cu de toate, nu mi-au lipsit “busola” şi îndrăzneala, 
alături de o substanŃială doză de entuziasm şi mai ales de tinereŃe. Pentru drumeŃul visător din 
adolescenŃă. Steaua Polară celestă, un adevărat far călăuzitor, s-a transformat cu timpul în 
milioane de fărâme strălucitoare din care doar câteva au poposit şi pe umerii lui…”. Spre final, 
Vasile Gh. Pascal face această remarcă:”fiind una din scrierile mele cele mai solicitante, fie-mi 
iertată, dragă cititorule, alcătuirea alambicată, de puzzle, a acestei lucrări. Aş zice că ea s-a 
încropit aşa, aproape fără voia mea. Să fiu iertat dacă printre rânduri, s-au strecurat şi câteva 
picături de melancolie”. 

 Vasile Gh. Pascal încheie ale lui Traiectorii interzise cu concluzia că “Meseria de ostaş e 
copleşitoare şi neînduplecată, face ca până la urmă dintr-o viaŃă de constrângeri şi nu puŃine 
necazuri, să apară ca prin minene un caracter complex, generos, ale cărui trăsături sunt şi rămân 
trainice, maiestoase şi drepte, ca ale unei medalii antice, abia regăsită în umbra adâncurilor. 

 După lectura acestei cărŃi, sunt convins că cititorul va fi dominat de convingerea că 
autorul are rigoare, inteligent disociativă şi raŃională. Cartea este seducătoare şi ne transmite un 
mesaj vibrant şi bine direcŃionat. Autorului îi dorim să ofere cititorulor multe asemenea frumoase 
moment. Cuvinte de laudă merită şi editorul cărŃii, poetul Mircea Petean, şi Cristian CheşuŃ 
,pentru simbolica şi minunata copertă. 
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TIMPUL FĂRĂ-DE-TIMP 

Radu CÂRNECI  

 

mumii de regi zăcând în piramide 

aşteaptă semn când ochii-şi vor deschide 



spre-a ne slăvi puterea şi vecia 

preoŃi zidindu-şi sufletu-n robia 

hieroglifelor de noi avide 

mumii de regi zăcând în piramide 

 

( altare-n  jertfă tauri albi devoră 

şi fumuri lungi nălucitoare horă 

de înălŃimi spre tine se îndreaptă 

iar jertfitorii stau cuprinşi în faptă 

sperând izbânzi la magica ta oră 

altare-n jertfă, tauri albi devoră ) 

 

felahi de timp la Nil în lungă trudă 

se dăruie, seminŃele asudă 

tulpini se-nalŃă, rod se pârguieşte 

zeiŃă, tu, proteguie-i zeieşte 

cu darurile-Ńi drept cerească rudă – 

felahi de timp la Nil în lungă trudă 

 

DESPRE FURTUNI 

 

pustiul doar nisipuri vuitoare 

în mari undiri de moarte purtătoare 

cămile-abia cu beduini de ceaŃă 

când oaze-n zări morganic se răsfaŃă 



se-apropie chemând se-aud izvoare: 

pustiul doar nisipuri vuitoare 

 

( tu, palmiera mea, zvelteŃe brună 

răcoare blândă-n care se adună 

înaltul meu cu vâlvătăi eterne 

şi molcomit covor Ńi se aşterne: 

amoruri tac tăcerile răsună 

tu, palmiera mea, zvelteŃe brună )   

 

întinderi largi cu zările azure 

şi caravane lepădând armure; 

o, Isus, tu ai domolit furtuna 

pustiului şi-n pieptul meu – tot una 

dorinŃe iar dorindu-se-n torture: 

întinderi largi cu zările azure 

 

SFINX DE ÎMPLINIRE 

 

Eu voi rămâne sfinx de împlinire 

Lung văzător din veşnică-mpietrire 

Iar dinspre tine focul fără pară: 

Arzându-mă mireasma lui amară 

Făcându-mă esenŃă-n dezrobire 

Eu voi rămâne sfinx de împlinire 



 

( să nu te stingi lumina mea agavă 

privirea ta de frumuseŃi-bolnavă 

să nu mă dea puterilor uitării 

ci veşnic prins în braŃele iertării 

precum în ceruri o cerească navă 

să nu te stingi lumina mea agavă ) 

 

Eghipet mândru-n depărtări de vreme 

misteruri mândre-mpovărate steme 

iar noi în ele miez şi vis şi flamă: 

Osiris-Isis timpului de vamă 

acelui timp care de timp se teme –  

Eghipet mândru-n depărtări de vreme... 
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Proză umoristică 

DEZMETICIREA 

Ion CONSTANTINESCU 

 Lui Pătru Rât i-a căzut cu tronc o colegă. Cum de fătuca respectivă i-a sucit minŃile şi 
răvăşit sufletul nu-şi poate da seama. Cert e că juna e frumoasă. Frumoasă foc cum se spune. 
Parcă Dumnezeu a făcut-o pentru a-şi dovedi măiestria de mare sculptor de oameni. 

 Fiind căsătorit, un timp, Pătru a preferat să sufere fără a întreprinde ceva. I se părea că 
şansele lui sunt minime. Şi nu fără motiv. Pe lângă faptul că nu are liber, mai suferea şi de un 
complex al inferiorităŃii. Nutrea convingerea că nu prea are cu ce se lăuda. De frumos nu e prea 
frumos, inteligenŃa nu-l scotea din casă afară, funcŃia deŃinută era destul de modestă. Ce motiv ar  
avea Elisabeta, fata care i-a provocat insomniile să-l ia în seamă.  



 -Cred, îşi spunea el, că dacă aş încerca să mă apropii de ea, s-ar amuza copios pe seama 
mea. Sunt în instituŃie atâŃia bărbaŃi chipeşi, stilaŃi, cu funcŃii şi situaŃii strălucite cu care ar putea 
fi în relaŃii apropiate. Nu cu mine, care nu-i ofer nimic. Şi în plus mai sunt şi căsătorit. Vrabia, 
mălai visează, îşi încheia el întotdeauna desele moment de reflecŃie a căror subiect era Elisabeta. 

 Dar cum omul nu-i poate dicta inimii, Pătru renunŃa repede la concluziile la care ajungea. 
Şi încurajându-se îşi spunea: “În definitive încercarea moarte n-are. Apoi, niciodată, nu se ştie de 
unde sare iepurile.” 

 Şi , la un moment dat, s-a hotărât să treacă de la vorbe la fapte. Cum auzise că Elisabetei 
îi place mult să citească, s-a dus la librărie, a cumpărat vreo cinsprezece cărŃi, pe care 
vânzătoarea i le-a  ambalat frumos, pentru un cadou, cum ceruse el, cărŃi pe care a doua zi i le-a 
oferit celei care-i făcuse ferfeniŃă inima.  

Fata , după ce l-a avertizat că nu era cazul să se deranjeze, a primit darul, mulŃumindu-i 
binevoitorului pentru gestul său frumos. 

 Asigurând-o că nu e vorba de nici un deranj, că plăcerea e de prtea lui, Pătru şi-a 
exprimat dorinŃa de a-i afla părerea în legătură cu cărŃile oferite, după ce le va lectura desigur. 

 -Vreau să-mi dau seama dacă am fost în mână când le-am ales. 

 Neavând motiv să-l refuse fata a subscris propunerii sale. 

 Timpul trecea însă Elisabeta, când întâmplător se întâlnea cu el, nu aducea vorba de 
promisiunea făcută.  Se purta de parcă ar fi uitat de tot. Nici Pătru însă nu îndrăznea să deschidă 
discuŃia pe această temă. Îi era teamă să n-o supere, mai cu seamă că, în loc să se dovedească mai 
prietenoasă după gestul său, aceasta părea mai distantă, rece chiar în scurtele convorbiri pe care 
mai întotdeauna el le provoca. 

 Aflând că slăbiciunea Elisabetei nu sunt numai cărŃile, ci şi florile, de 1 martie, a 
cumpărat un buchet uriaş, pe care i l-a oferit. Părându-i-se firesc ca într-o asemenea zi un coleg 
să-şi onoreze o colegă cu un asemenea dar, Elisabeta a luat florile cu cel mai firesc gest, a 
mulŃumit, şi le-a pus în vaza aflată pe o etajeră din biroul pe care îl împărŃea cu încă o colegă. 
Dezumflat de gestul ei, Pătru a părăsit biroul scrişnind printre dinŃi un „Sărut mâna!” 

 Era clar că, pentru el, drumul spre lisabeta era blocat. Şi mânios şi-a propus s-o lase în 
plata Domnului. Se vede însă că Domnul nu a fost de acord cu decizia lui. Dovadă că tot mai des 
gândul îi zbura spre ea,că a început s-o viseze noaptea, ba uneori o şi striga prin somn. Hotărât să 
ia taurul de coarne, fiindcă aşa nu se mai putea, într-o zi, la sfârşitul programului de lucru, a 
aşteptat-o la ieşirea de la institut şi fără nici un fel de introducere sau explicaŃie i-a comunicat că 
ar vrea să-i pună o întrebare. 

 -De acord – a răspuns Elisabeta în modul ei firesc de a tranşa lucrurile. 



 -Ce nu vă place la mine, domnişoară? i s-a adresat Pătru cu o voce tremurândă, care-i 
punea în evidenŃă emoŃia ce îl stăpânea. 

 -E un subiect la care nu m-am gândit niciodată până acum, a răspuns surprinsă cea 
întrebată. Dar de ce îmi puneŃi tocmai mie această întrebare, se interesă ea. 

 -Pentru că mă ocoliŃi, preciză Pătru. 

 -Nu mi-am dat seama că vă ocolesc. Poate vi se pare. 

 -Nu mi se pare. Sunt convins că aşa e, Ńinu să puncteze Pătru. Şi aş vrea să ştiu şi motivul 
pentru care o faceŃi. Aşa ca să nu mor prost. 

 -Dacă e aşa, lăsaŃi-mă un pic să mă gândesc pentru a-mi da seama din ce motive v-aş 
putea ocoli – continuă ea. A da, şi începu să râdă cu poftă, am găsit un motiv: purtaŃi pantofi cu 
spiŃul bont, când de vreo zece ani toată lumea umblă în pantofi cu vârful ascuŃit, asumându-şi 
riscul de a face bătături. 

 Şi continuând să râdă şi mai tare, tânăra a luat-o la fugă în timp ce îi striga însoŃitorului 
său de care se îndepărtase.  

-Vă rog să mă iertaŃi dar îmi vine autobuzul, şi nu vreau să îngheŃ în staŃie, aşteptându-l 
pe următorul. 

 Şi autobuzul lui Pătru se apropia de staŃie. Însă nu s-a grăbit să-l prindă. Ce rost ar fi avut. 
Se ştie doar că după maşini şi femei nu trebuie să fugi niciodată. Dacă pierzi una, vine după ea 
alta. 

 

ŞORICELUL ŞI PISICUłA 

Gavril Moisa   

Pe aleea unui parc 

Un Şoricel, frumos în frac, 

Cu-n trandafir roşu în mână 

Aştepta nerăbdător să vină, 

O PisicuŃă drăgălaşă 

Pe care-o cunoştea din faşă 

Şi care de când era pui, 



A fost în graŃiile lui., 

Cu care a copilărit 

Şi de copii s-au şi iubit. 

 

El, dintr-o dragoste aleasă 

Visa să-i fie chiar...mireasă! 

 

Ea, a venit pe înserat 

Cu un Dulău, 

În Jeep decapotat. 

Când l-a văzut pe Şoricel, 

Sfioasă s-a uitat la el 

Şi i-a şoptit cu mult tupeu: 

Tu nu prea eşti de rangul meu 

Şi chiar dacă te porŃi în frac 

Eşti, dragă, încă prea sărac. 

 

Concluzia o am de la Baranga: 

Una e rangul, alta e... ranga! 

 

ETERNA EPIGRAMĂ 

 

Să trăiŃi bine! 

 Din sloganul triumfal 

Ce-i lansa ca favoriŃi 



A rămas într-un final 

Doar cazonul „Să trăiŃi!” 

 Ioan FÂRTE 

 

Pensionarii 

Se adună la taclale 

Şi cu glasul apăsat 

Pun întâi Ńara la cale 

Apoi spun ce au visat 

 Constantin PĂRAIAN 

 

Prevedere 

Chiar de-i cald şi de e soare, 

Singur cuc mă duc la mare, 

Şi renunŃ la orice fată 

Că m-am mai prăjit odată. 

 Marius MĂLAI 

 

 

CorupŃia 

Să fiŃi fără frică, 

Vă dăm asigurare: 

Dispare cea mai mică, 

Rămâne doar cea mare. 

 Ionel MAGLAVITEANU 



 

Cât este vin... 

Am cumpărat vin pentru o agapă 

Dar de la prima degustare 

Mă tot frământă o-ntrebare: 

Cât este vin şi câtă apă? 

 Aurel I. BORGOVAN 

 

Confesiune 

De blonde s-au cam spus de toate, 

Dar multe sunt doar fantezii, 

Am cumpărat una-ntr-o noapte 

Şi de atunci scriu... poezii. 

 

Nedumeriri 

Cu TomuleŃ în cârdăşie 

Am scos uşor acest volum 

Şi ne cuprinde-o bucurie 

Că el n-a apărut postum 

( „a apărut acum”, în original ) 

 Gavril Moisa 

 

 

 

 



ZÂMBETUL CRIZEI 

Ionel ANDRAŞONI 

 

Sub acest slogan haios, făcând haz de necaz, se va desfăşura aXIX-a ediŃie a Festivalului 
InternaŃional de Grafică Satirică şi Literatură Umoristică „Umor la... Gura Humorului”, ce se va 
desfăşura în prima decadă a lunii iulie 2009. 

 ParticipenŃii vor concura cu epigrame şi cu proză umoristică, lucrări nepublicate şi 
nepremiate la alte concursuri similare. 

 Şi cum umorul nu mai are un preŃ şi în vremuri de criză, premiile 1, 2 şi 3 vor fi 
recompensate cu 300, 200 şi 100 de euro, alte premieri fiind posibile în funcŃie de generozitatea 
unor sponsori, asociaŃii, mass media, instituŃii, societăŃi comerciale şi persoane private. 
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FANTASTICUL PROZEI EMINESCIENE 

Gheorghe Glodeanu, Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu, ediŃia a II-a revăzută, ed. Gruia, 
Deva, 2007, 

Prof. Maria Toma-Danşa 

Dintre tinerii eseişti şi critici literari, unii „porniŃi”, în principal, să maculeze valorile, se 
detaşează, prin vastitatea şi superioritatea culturii, prin demnitate şi responsabilitate, prin simŃul 
limbii şi al măsurii, prof. univ. Gh. Glodeanu, fascinat de proza fantastică, în toate ipostazele 
acesteia, de ficŃiune în general. 

O atestă cele 16 cărŃi ale sale, avându-i ca „Ńinte valoroase” pe Eminescu, Mircea Eliade, 
romanul, în general, şi proza fantastică în special, dar şi misterul, „măştile”, discursul epic al 
scriitorilor din Ńară sau din diaspora şi, nu în ultimul rând, al „disidenŃei” – atâta câtă a fost... 

Revenind la Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu,surprinde nu numai „argumentul”, 
prin care autorul ne convinge despre necesitatea „redescoperirii de pe alte poziŃii” a literaturii. 
Cele cinci direcŃii ale demersului său critic, bine selectate, vizează poetica fantasticului, retorica 
romanului, erosul romantic, „bestiarul” eminescian şi estetica basmului, privite comparativ cu 
viziunea altor critici literari şi făcând conexiuni cu literatura universală. Din Addenda , se 
desprinde o izbutită paralelă între cele două straturi ale prozei fantastice româneşti, Eminescu şi 
Eliade, care, prin readucerea în actualitate a mitului, prin cultul visului, prin „atracŃia ( ... nouă 



faŃă de fabulosul folcloric” se alătură „marilor reprezentani ai romantismului german”. Se 
subliniază originalitatea cu care cei doi scriitori abordează original problema timpului bivalent, 
al cărui deplin stăpân rămâne omul, acela a „FiinŃei şi a NefiinŃei”, a iluzorului, a nirvanei, a 
motivului insulei şi visului, a mitului creatorului, precum şi a prozei vizionare. 

Din punct de vedere al structurii discursului critic, fiecare capitol se încheie cu „note”, iar 
bibliografia finală, un număr impresionant de titluri ( 53 ) susŃine, o dată în plus, vasta şi 
temeinicia, solida cultură a criticului, prodigioasa documentare. 

Încă din Poetica fantasticului, autorul priveşte în paralel Archaeus, Cezara, Umbra mea, 
Sărmanul Dionis, Avatarii faraonului Tla, Moartea lui Ioan Vestimie de Mihai Eminescu şi 
Şarpele, NopŃi de Sânziene şi Domnişoara Christina de Mircea Eliade.  El ajunge la concluzia că 
numai Mircea Eliade a reluat, competent şi cu talent, temele şi motivele prozei fantastice 
eminesciene, operele citate ale lui Eliade constituindu-se drept „replici” la Cezara şi Luceafărul.  

Criticul relevă modernitatea prozei eminesciene: „relatarea – cadru ( ... ) urmată de una 
sau mai multe naraŃiuni în naraŃiune”, „ramă” având „un pronunŃat caracter ironic” la adresa 
funcŃionarilor primăriei şi a subcomisarului de poliŃie, consideraŃi „spirite înguste”. 

Cuplul alcătuit dintr-un adolescent şi un bătrân guru” este surprins şi în proza lui Mircea 
Eliade Daygon sau Pe strada Mântuleasa. Ei au ca temă de discuŃie filosofică adevărata lume a 
esenŃelor, în care se pătrunde, adesea, prin vis.... 

Concluzionând, criticul reaminteşte: formulele introductive distincte, funcŃia educativă a 
basmelor lui Eminescu, harurile miraculoase ale personajelor, dublarea puterilor personajului de 
„un caracter pe măsură”, personificarea elementelor naturii, „valoarea unor modele estetice”. 

Volumul se încheie cu un valoros citat din NotiŃe bibliografice, publicate în numărul din 
6 mai 1880 al ziarului „Timpul”, în care marele Eminescu arată în ce „consistă adevărata 
propăşire” ( literară n.n. ): „a pili şi a lucra cu dalta (... ) scrierile”, „iubirea de adevăr”, 
întemeierea literaturii trainice „pe graiul viu al poporului propriu, pe tradiŃiile, obiceiurile şi 
istoria lui, pe graiul lui...” 

Invităm pe cititorii avizaŃi la lectura acestei excepŃionale cărŃi! 

 

BUSINESS ŞI CULTURĂ 

ION CONSTANTINESCU 

 

Patronului adevărat nu-i este indiferent ce se întâmplă cu banii săi. Şi e firesc. Pentru a se 
înmulŃi, banii trebuie folosiŃi cu chibzuinŃă. De aici poate şi eticheta eronată, de zgârie brânză ce-



i este pusă omului de afaceri. Eticheta respectivă este şi nedreaptă şi nefondată. Între a investi cu 
chibzuinŃă, a nu arunca banii pe fereastră, cheltuindu-i pe fleacuri, şi a fi chibzuit nu poate fi pus 
semnul egalităŃii. Duşman al risipei, patronul se dovedeşte foarte generos când banii săi rodesc. 
Şi nu Ńine neapărat ca ceea ce investeşte să-i îngroaşe doar punga. Şi nici ca astăzi să investească, 
iar mâine să câştige neapărat. InvestiŃia sa e, nu de puŃine ori, cu efect indirect şi de perspectivă. 
Direct, nici un patron nu câştigă finanŃând editarea unei cărŃi, a prezentării unui spectacol, sau a 
organizării unei excursii, la locurile sfinte, spre exemplu. El conştientizează însă, că, nu-i exclus 
ca,  peste ani şi ani, sârguinciosul salariat, care se va remarca prin conduita sa morală şi 
profesională, aducându-i şi câştig şi bucurie, a beneficiat de hrana spirituală ce purta şi pecetea 
contribuŃiei sale. Deşi, aparent, atunci când a plătit, el n-a primit nimic în schimb, totuşi , peste 
ani şi ani a simŃit folosul gestului său.  

Sponsorizând apariŃia unei cărŃi sau publicaŃii de cultură, susŃinând financiar prezentarea 
unui spectacol, ori organizarea unor concursuri, plătind burse, acordând ajutoare de 
implementare a unor programe educaŃionale, susŃinând  o formaŃie artistică sau sportivă, actuali 
sau foşti patroni, precum domnu Petrişor łârlea, Augustin Poptelecan, Dan Mureşan, Daniel 
Lăcusteanu, Liviu Turdeanu, Vasile Leordean, Ioan Onaca, Victor Fărăgău, Adrian Macarie fac 
în realitate o investiŃie pe termen lung, care dincolo de efectul în timp oferă şi bucuria înfăptuirii 
unui gest ce contribuie la înnălŃarea spirituală a semenilor lor. Omul de afaceri, în ciuda unei 
percepŃii eronate, de ins dezinteresat, rupt de viaŃa spirituală, vibrează la fel ca oricare dintre noi 
în faŃa a ceea ce e frumos, curat, moral. Cu toate că, pare neverosimil, există mulŃi patroni, în ale 
căror achiziŃii, cartea, arta, deŃine pondere, ca valoare, comparativ cu valoarea bunurilor de 
trebuinŃă impusă de vieŃuirea de zi cu zi. Întrebat în glumă de semnatarul acestor rânduri ce ar 
salva în primul rând, dacă i-ar lua foc casa, un patron de firmă de asigurări a răspuns fără ezitare: 
cărŃile. Şi asta nu pentru că nu şi-ar fi iubit suficient soŃia sau copii. Dovedea din plin acest lucru, 
prin conduita sa de zi cu zi.  

SimŃindu-l pe omul de afaceri alături de el, creatorul, indiferent de domenii, ( literatură, 
muzică, artă plastică ) răsplăteşte solicitudinea acestuia prin străduinŃa sa de a nu-l dezamăgi, 
pentru că în ultima instanŃă, prin ceea ce fac şi unul şi altul se pun în slujba semenilor săi. Iar 
simbioza eforturiloe lor nu poate fi decât benefică. Dar nu numai scopul comun îi leagă, ci şi 
altceva mai presus de pragmatismul vieŃii. Şi unul şi altul este un creator în domeniul său. Motiv 
pentru care Agora literară consacră o parte din spaŃiul său acestui subiect interesant „Businessul 
şi cultura”. 

Gest în a cărui întâmpinare au venit deja de la apariŃia primului număr domni Petrişor 
Târlea ( Turnătoria Metalu ) şi Victor Fărăgău ( Bioterra ).  

 



 

PAGINA 21 

CEASUL RĂU 

De Victor CHEłE 

 

O cameră cu mobilă, tablouri, cristaluri, bibelouri etc. El, pe fotoliu, citeşte concentrat; Ea, soŃia 
lui, croşetează pe un alt fotoliu. 

EL ( după un timp, loveşte cu dosul palmei în carte ). 

EA: Vai ! Ce faci? M-ai speriat, ceva de speriat! 

Ll: Păi, e şi de speriat! 

EA: Ce-ai descoperit acolo? Iar vreo buruiană..., că America... 

EL: Suntem idioŃi! Fără doar şi poate! 

EA: Ce sinceritate! Totuşi, vorbeşte doar în numele tău! 

EL ( urlă ): Cătina! 

EA: Ce-i aia ? 

El: Păi, vezi?! Sfântă ignorenŃă!! Stai să auzi. ( Citeşte ). „Sursă de polivitamine naturale – po-li-
vi-ta-mine! – fiind şi un tonifiant general, iar uleiul extras din această plantă – fii atentă, sfântă 
ignoranŃă! – este un bun protector împotriva radiaŃiilor...”. Ei, ce spui? 

EA: Exasperant de... interesant! 

EL: Cum? Geaba râzi! Am citit undeva – nu mai ştiu unde – că suedezii o întrebuinŃează şi 
împotriva cancerului. Ce popor, doamne! Tii! Împotriva cancerului... ( Sonerie ). E puŃin? 

EA: Vezi tu... ( cine e ). 

El se duce şi deschide; intră un vecin, om simplu, dar extrem de curios, maniac; va cerceta toată 
încăperea şi va pune mâna pe obiecte, admirându-le. 

VECINUL: Bună Ziua, vecine! 

EL: Am onoare. Hai, intră, intră. 

VECINUL:  o vede pe Ea ): Sărut mânuşiŃele, doamnă. 



EA: Bună, bună. LuaŃi loc. 

VECINUL: Nu, mulŃumesc. Tii, frumos, frumos... Faină agoniseală de o viaŃă. NŃî, nŃî! Nu mi-
am putut imagina să existe... Eu, aşa şi aşa. V-am deranjat? Nu cred... 

EL: nu, nu! 

EA: Ei, deranj! Da’ luaŃi loc, vă rog... 

VECINUL: O să mă iertaŃi... ( Râde jenat ). 

EL: Da, da! Ceva...necazuri? 

EA: Da’ luaŃi loc. 

VECINUL: MulŃumesc. Ai, ai, ai, un fleac. Hm, o nimica toată. Iaca, ce să fac? N-am avut 
încotro. Altfel...vă rog să mă credeŃi... eu.. M-am gândit, da! să îl rog pe un verişor de-al meu 
care şade pe-aici, pe-aproape, dar e plecat în concediu. Ce mai, m-a păscut, m-a păscut... 

EL: Ghinionul. 

VECINUL: Mare de tot. Mie când mi se-ntâmplă, apăi... Deh. Ăsta-s eu. Da’ nu mă mai supăr. 
Râd. Om fără noroc, ce mai. Prin împrejurimi, ştiŃi cum e, toŃi în slujbe, oameni răi etcetera. Ăsta 
da, ghinion... 

EL: Da’, despre ce e vorba...? 

VECINUL: Vorba e ... aşa. Da. Ceasul! Ceasul rău! Asta e! Ceasul, ştiŃi, nu mai merge. L-am 
scuturat eu, l-am buşit cu pumnul – cum am văzut că îmi repara unul televizorul – i-am turnat 
prin găuri spirt medicinal, ceva uleiuri, acolo, mă rog, i-am făcut ce m-am priceput şi, nimic. S-a-
ncăpăŃânat să nu o ia din loc şi pace. E mort. Şi eu, ştiŃi, dorm dimineaŃa ca un buştean! Acum, 
m-am gândit – dacă nu vă e cu supărare – că dumneavoastră, pensionari cumsecade, nu aveŃi 
momentan nevoie de ceas şi poate-poate... ( El şi Ea rămân mască; se cercetează reciproc ). 

EL: Ceasul? 

VECINUL: Ceasul... rău... Mă rog, eu, ştiŃi, mă-nŃelegeŃi, ar fi vorba de două, treizile, până îl dau 
pe al meu la reparat. 

EL ( ezitând ): Păi... da... aşa-i, nevastă, de ce nu...? 

VECINUL: Două, trei zilişoare, atât. Jur! ( Ia în mână ceasul deşteptător; ezită, râzând ). 
Deşteaptă...? 

EA: Cum? 

VECINUL: Vreau să zic... sună, sărut mână? 



EA: Aaa! 

EL: Sper. ( Îl ia de la el şi-l încearcă; sună ). 

VECINUL: Sună, ca ceasul! Grozav! ( Râde fericit ). „C.F.R”. Marcă antâia! De-al nostru, 
românesc! 

EL: Da! Vechi, da’ bun, încă... La ce oră...? Să vi-l potrivec eu. 

VECINUL: La... ăăă... cinci, da, cinci! Da, la cinci, fix. ( Ia ceasul ). Sper că n-am fost prea 
îndrăzneŃ, că eu... mă rog... se şi vede, nu ? 

EA: Vai, cum? 

VECINUL: ŞtiŃi, doamnă, sărut mânuşiŃele matale, cum e omul. Nu vreau pentru nimic în lume 
să vă deranjez sau să vă...gândiŃi, că ştiŃi cum sunt oamenii...în ziua de azi... 

EL: Nu, nu. Noi nu...ăsta... Ei, şi dumneata! Categoric, nu! Suntem vecini şi... ca o familie... 

VECINUL:  MulŃumesc. M-am liniştit. Sărut mânuşiŃele matale, doamnă. Noapte bună. 

EL şi EA: Noapte bună, noapte bună. ( Vecinul iese ). 

Cei doi se cercetează reciproc, stupefiaŃi: scurt joc de pantomimă. 

EL: Ce zici de... ăsta? Psst! ( Ea ridică din umeri ). Să ne ia ceasul. Psst! Mai auzeam şi noi aici 
un tic-tac. Oare o să putem dormi fără el? Ce tâmpenie! Psst! Ceasul, auzi tu! Încerc aşa, o 
senzaŃie... ciudată. Tu, nu? 

EA: Ştiu eu? Ce senzaŃie? De ce? 

EL: Trebuia să-l refuzăm. Ce lipsă de voinŃă, de fermitate. Spiritul nostru de prezenŃă ori s-a 
tocit, ori nu l-am avut niciodată. Parcă, deja, îmi lipseşte ceva! Psst! Păi, asta e ! Curios! Nici eu 
nu mi-o pot explica, darmite tu? 

EA: Normal! 

EL: A venit ca o pleaşcă! Nu suport când mă ia cineva, aşa, pe nepusă masă. E cum ar cădea o 
bombă pe casă. Şi curiozitatea lui morbidă, pe tine nu te pune pe gânduri? Când punea mâna pe 
obiecta mi se strângea inima cât un purice... Să ne ia ceasul, auzi? 

EA: Ce să fi făcut bietul om? În ziua de azi nu mai ai la cine apela la nevoie. 

EL: Ascultă! Simt, aşa, o nelinişte tulbure, o cutremurare de neexplicat în tot organismul. Parcă 
mi s-a aşezat un muşuroi de furnici pe corp... Brrî! Tu crezi sincer în tot ce a-ndrugat el? 

EA: eşti grozav! De ce să nu cred? Auzi, furnici...  ( Râde ). Cum Ńi-a venit...? 



EL: Tu, tu ai un echilibru nervos dubios, insensibil. Pe ce lume trăieşti?! 

Pauză de cortină; după câteva zile, tot la El şi Ea în casă; cei doi trebăluiesc prin încăpere; 
sonerie. 

EA ( către El ): Vezi tu... ( cine e ). 

El deschide; apare Veciul. 

VECINUL: Bună ziua... 

EL: PoftiŃi. Bună, bună... 

VECINUL: Aceeaşi placă uzată: vă rog să mă iertaŃi pentru deranj. Ce să spun...! ( o vede pe Ea 
). Sărut mânuşiŃele, doamnă. 

EA: Bună, bună. ŞedeŃi, şedeŃi. 

VECINUL: Nu, mulŃumesc. Mă cam grăbesc, doamnă. V-am adus ceasul. Ia auzi, merge... 
ceas... Şi sună, să-l încerc? ( Râde ). Mare lucru un ceas bun în casa omului. Nu ştiu cum să vă 
mai mulŃumesc. 

EL. Nu exageraŃi puŃin? 

VECINUL: Cum? Deloc, deloc, vecine! Cum? 

EL: Ei, n-a fost cine ştie ce.  

EA: Vecinii buni se ajută la nevoie. 

VECINUL: Oare? ( râde ). Da, aşa e, doamnă, fix, sărut mânuşiŃele matale.  

 Ca o familie, nu? Chiar aşa cum spuneŃi... „se ajută”. Totuşi... 

EL: Nici un totuşi. În fond, gestul nostru l-ar fi făcut oricare alt vecin, nu-i aşa, draga mea? 

EA: Desigur, desigur.  

VECINUL: Sincer să fiu, nu mă mai satur să admir bogăŃiile astea de cristaluri. Originale, nu? 
Ei, Boemia pură, nu? Ce încrustaŃii minunate. Lucrătură artistică. Artă curată. Şi, ia auziŃi, ce 
sunet cristalin, ca o muzică venită din cer. ( Îşi face cruce; aproape îl scapă din mâini ). 

EA: Vai!! 

VECINUL: Nici o grijă, stimată doamnă! Sunt atent. Ferească sfântu’, aşa o valoare... Da’ şi ăsta 
e minunat. Ai, ai, ai! Despre ăsta, ce să mai spun. Aş fi fericit să am şi eu aşa ceva. Şi tablourile, 
mamă-mamă! Moştenire, cumva? Mă uit la ele ca la icoane, deşi nu prea sunt bisericos. Să nu 



râdeŃi de mine: mă uit la ele, ca viŃelul la poarta nouă. ( Râde prosteşte ). O, vai, vai, şi 
bibilicurile astea de bibelouri... Chinezării rare, nu? Dacă le vindeŃi, costă o avere... Da’ ce mă 
priveşte pe mine, nu? Vecine, nu mai ştiu cum să vă mulŃumesc pentru ceas. 

EL: Da’ nu-i nevoie, omule. 

VECINUL: Dacă odată şi odată veŃi avea trebuinŃă... 

EA: N-am făcut cine ştie ce. 

VECINUL: Ba da! Şi vă sărut mânuşiŃele matale, doamnă. RămâneŃi cu tot binele din lume şi, 
încă o dată, mii şi mii şi mii de mulŃumiri. 

EL: Oricând, oricând cu mare plăcere. Oameni suntem, nu? 

VECINUL: Şi vecini. La bună vedere... ( Iese ). 

Cei doi rămân o clipă consternaŃi. 

EA: Ei vezi, dragul meu? Am simŃit că tu cam exagerezi, ca de obicei. Vecinul... 

El se repede la ea şi-i astupă gura, se duce la ceas, îl ia ca pe un material exploziv, îl pune pe pat 
şi-l acoperă cu perne etc., apoi revine la Ea în chip conspirativ, pe şoptite. 

EL: Da? Adică vrei să spui că vecinul nostru e un îngeraş; cel mai naiv şi mai nevinovat om de 
pe pământ. Mi-e teamă că nu m-am înşelat în privinŃa lui. Doar pare un simplu dezrădăcinat. 
Dragă, ăsta e un mare „învârtecuş”! 

EA: Nu exagera. Pare a fi un om foarte cumsecade. 

EL: Naivitate! Naivitate inconştientă! Sfântă naivitate! Pare, femeie! Da! Aşa da! Sunt de acord 
cu tine! Da, „pare”! Ce intuiŃie inconştientă! Psst! 

EA: Nu-nŃeleg... Râzi de mine? 

EL: Extraordinar! Fenomenal! Tu crezi cu adevărat că i s-a defectat deşteptătorul şi că el, 
dormind cum ar hiberna un urs, adică... buştean, avea nevoie de ceasul nostru care e... sănătos 
tun şi... deşteaptă...? 

EA: Se putea să nu faci tu... 

EL: ...dintr-un ŃânŃar, armăsar! Spune, haide, spune, sfântă ignoranŃă! Eu fac dintr-un ŃânŃar 
armăsar! Da? 

EA: N-am spus aşa ceva. 



EL: Nu? Acum spui, şi-n clipa următoare negi! O, pură naivitate, fără pic de logică în gândire, 
inconsecvenŃă crasă! Tu pe ce lume trăieşti, fericito!? Nu te supăra... 

EA: Iar o iei razna. Fleacuri. 

EL: Da? Bun, Bun! Uite, din.. fleacurile astea, cum le spui tu, noi doi o să ajungem să ne certăm. 
Atmosfera de pace a casei noastre va lua foc! Foc! ( În şoaptă, scrâşnit ). Nu-s suficienŃi pereŃii 
ăştia, proiectaŃi să audă totul, mai era nevoie de un al doilea supraveghetor în casă. O să ne 
înŃelegem ca muŃii, prin semne, de-acum înainte! O să fim ca două lebede negre pe lacul 
nesiguranŃei sau al, al... siguranŃei de stat şi de partid! 

EA: Copilării. 

EL: Tu trăieşti cu capul în nori, femeie! Psst! 

EA: Iar începi?! 

EL: Ho, ho, ho! Nu sări aşa! N-a spus el că are nevoie de ceas „două, trei zile”? 

EA: Ba da. 

EL: Şi de ce îl aduce după aproape două săptămâni – dacă mi-e permis să întreb matura ta 
judecată – fără să se scuze măcar?! De ce ?! Psst! 

Ea: E un om... cum să spun... A uitat, n-a avut timp. Nu i-au reparat ceasul, ştii cum sunt ăştia... 
Omul e aşa cum e şi nu mai fă o tragedie din atâta fleac de lucru!! 

EL: Psst! Hei, mai încet! Mai încet! Eu nu mă pricep la maşinăria ceasului, altfel i-aş demonta şi 
verifica fiecare piesuŃă. De unde să ştiu eu că o rotiŃă a lui n-are un microfon sofisticat de 
„ascultare”?! Psst! ( Se uită la ceas, apoi îl vâră la loc sub perne ). 

EA: M-ai înnebunit cu suspiciunile tale! 

EL: Suspiciuni! Da! Bine zis! Sunt hrana noastră de zi cu zi! 

EA: Cred că te suspectezi şi pe tine însuŃi! 

EL: O şi fac! Da, o fac! N-ar fi rău dacă ai face-o şi tu cu tine! 

EA: Până la urmă, n-o să am încotro! 

EL: Iartă-mă ! Eşti un piculeŃ cam ... aşa ... zăludă. Nu te supăra. 

EA: Dacă nu te-al cunoaşte, m-aş face foc şi pară! ( Împăciuitoare ). Ascultă, hai să ne vedem 
mai bine de necazurile noastre, vrei? 



EL: Vreau ! Tocmai asta vreau! Ah, de ce nu mă poŃi înŃelege? De ce nu se pot înŃelege oamenii 
între ei?! 

EA: Aici nu sunt prea multe de înŃeles. 

EL: Nu ! Prea multe, nu! Aşa cum spui! Doar un singur lucru, esenŃial, rămâne să înŃelegem şi e 
de neînŃeles şi tenebros: pe ce mâini a încăput ceasul nostru! Atât! ( Pauză ). 

EA: Vrei să spui că vecinul a fost pus de ... naiba să ne ia ceasul? 

EL: Nu spun! Eu nu spun nimic! Faptele lui vorbesc. Nu se bate cu pumnul în piept că e şeful 
cartierului? Ce înseamnă „şeful cartierului”? Nu are acces la toate prăvăliile prin uşa din dos, ca 
vedetele de cinema şi teatru, şi iese cu sacoşele doldora? Ce ar trebui să spun, după tine? 

EA: Atunci, ce vrei? 

EL: Vreau linişte, siguranŃă! Dar nu „suguranŃa” dracilor beŃi! Adică... siguranŃa statului! 
Vreau... Simplu! Vreau ... Trebuie să ne descotorosim de ceas. Psst! Eu unul nu mai am 
încredere în el. Psst! 

EA ( îngrijorată ): Crezi că ar fi posibil...? 

EL: Nu cred. Eu nu cred nimic. łi-am mai spus! Ninic ! Auzi ?! Psst ! Mie nu-mi place modul 
vecinului de a se comporta. Mi-e greaŃă! Atât ! Rânjetele lui de ... hienă, servilismul de slugoi cu 
simbrie, răguşeala aceea cretină, sâcâitoare, prefăcătoriile cusute cu aŃă albă, ploconelile, fără 
sens, care mă scot pur şi simplu din sărite, din sărite, auzi ?! ( Sună telefonul; amândoi se sperie 
de moarte ). 

El crede că a sunat la uşă; derută de o clipă, apoi se repede către intrare;  

Ea: „Nu !”; merge către telefon; El însă i-o ia înainte, ridică receptorul cu teamă. 

EL: Alo... Da ! Greşeală ... tovărăşele ... Şi în ăsta scârŃâie ceva, ca roŃile de care ale unui Ńăran 
amărât. ( Îl scutură, îl buşeşte de palmă; pune receptorul în furcă; apropo de vecin ). Tu nu l-ai 
văzut, nu l-ai simŃit pe ... protejatul tău? 

EA: Al meu? Nu înŃeleg... 

EL: Da ? Într-o zi, l-am întrebat, aşa, de florile mărului, ce crede depre lumea asta. Ştii ce mi-a 
spus? „Ce să fac, vecine? Eu am fost adus de la Ńară, dat la ceva şcoli din... ălea ... şi aşezat în 
binefacerile ... astea. Că doar nu vrei să spui că nu-s binefaceri. Ce pot să cred eu?” Auzi tu?! 
„Ce pot să cred eu”, „binefacerile ... astea”. Care binefaceri Astea de care tremurăm noi ca 
varga?! ÎnŃelege o dată, femeie, până nu e prea târziu! Un individ ca ăsta e capabil de orice, ca o 
fiară! E o ... unealtă, ooo... cântăreşte cât o ditamai calamitate naturală! 

EA: Crezi? 



EL: Ne urăşte pentru că avem un ceas care sună! E invidios până şi pe nenorocitele astea de 
cristaluri, pe tablouri, pe „bibilicurile” de bibelouri, dragă. Se uită la ele ca „viŃelul la poarta 
nouă”. Le pipăie, le mângâie, le cântăreşte valoarea, îi sticlesc ochii holbaŃi şi vicleni. Îi stau ca 
pietricelele în pupile ! Psst ! 

EA: Se uită aşa pentru că nu pricepe nimic, săracu’.  

EL: Naivă, naivă ! Asta eşti ! O naivă incorigilibă! Pe tine te poate prosti oricine văzând cu ochii. 
! Femeie, face pe tâmpitul! łi-am mai atras o dată atenŃia, în mod respectuos, ce dracu’! Era 
gata-gata să enunŃe judecăŃi de valoare şi tu... Mă rog... Cine l-a pus să se nasă la Ńară, de unde să 
fie smuls, şi plantat în... „binefacerile... astea”. 

EA: ÎŃi place teatrul la nebunie. 

EL: Mie ?! Psst ! Tu spui aşa ceva? Tii ! Dumnezeule ! 

EA: Hamlet Ńi-ar veni ca o mănuşă. Să nu te superi... 

EL: Nu aisne! Cabotinuli tăuisarorvi Potn Iago!Surâzător, plocoito, laş,srv,învtcucu ochii verzi, 
sfredelitori... 

EA: Ai bunătatea şi încetează! 

EL: Bine, încetez ! Latru ca un câine fricos, care ştie că e pândit din umbră de lup! Ce 
caraghioslâc, ce comedie împuŃită ! O să încetez, fii sigură ( arată ceasul )... când acest Ńăcănilă 
urecheatu’ ... odios va fi iar un simplu accesoriu pentru trezit ... buşteni, ori când nu va mai fi 
deloc, dar ştii, deloc! ( Se duce către ceas. ). 

EA ( disperată ): Încetează o dată cu idioŃeniile! 

EL ( se întoarce la Ea ): Psst! łi-am atras atenŃia să scâşneşti vorbele printre dinŃi, ca şarpele ! ( 
O zgâlŃâie ). Nu vrei să pricepi, femeie?!  

EA ( se smuceşte ): Lasă-mă ! Eu în infernul ăsta nu mai stau ! 

EL: Psst! În care alt univers de groază vrei să te muŃi, zănateco?! Vrei să te duci la... 

EA: Insinuezi că...? Eu ? Dumnezeule ! 

EL: Prefăcuto! 

EA: Monstrule! 

EL: Am ajuns să nu mai am încredere nici în consoarta mea! În aceea care a jurat că mă va urma 
la bine şi la rău ! 

EA: Ce speri să câştigi dacă mă scoŃi din minŃi?! Eşti un... torŃionar ! 



EL: Iar tu ooo... ooo... din aia care-şi adoră torŃionarii, femeie ! Ce naiba facem noi, dragă?! În ce 
spaŃii tenebroase am fost vârâŃi cu de-a sila ?! 

EA: În iad ! Betoanele astea sunt un adevărat iad ! Cu urechi electronice! 

EL: Cum am ajuns aici ? 

EA: Te prefaci că nu ştii! 

EL: Cine ne-a adus într-un hal fără de hal ?!! 

EA: Dracii, toŃi dracii ăştia care ne supraveghează din umbră: prin telefoane, pereŃi, veioze, 
duşumele, parchet, uşi, ferestre, inimi, creier... ( Plânge ). 

EL: Atunci, de ce n-am fi şi noi daŃi dracului ?! Aha, ia stai! O să le cer şi eu vecinilor ceasul! 
Hai ?! Ce zici ?! Ba, nu ! De ce nu ne-am vinde cu totul dracilor?!! 

EA: Nu ne-a rămas decât să semnăm contractul cu sângele nostru ! 

EL: Eu sunt pregătit ! Şi dat Dracului ! Să vezi cât sunt eu de dat naibii ! Să vezi numai ! Ce mai 
am eu de pierdut? Ce ? Binefacerile? Să le ducă dracii către „Soare răsare”! 

EA: Ce vrei să faci ?! 

EL: Psst ! 

Se duce la pat în vârful picioarelor; când a ajuns, se întoarce către Ea şi-i face semn să tacă; 
scoate ceasul de sub perne şi-nvelitori. 

EL ( jucat ): Scumpa mea, nu am cuvinte să-Ńi spun cât mi-a lipsit ceasul. Cred că şi Ńie, draga 
mea, nu ? E aproape de neimaginat ! Un obiect atât de mărunt. Un fleac, o nimica toată. ( Îi face 
repede semn să tacă ). Mai mult, cred că aş înnebuni dacă n-aş auzi în casă tic-tacul lui. ( Se urcă 
pe scaun, apoi pe masă; vrea să-l buşească de pământ, dar se răzgândeşte; coboară şi îl aşază jos, 
ia un fel de baros şi îl loveşte cu sete, apoi îl ia în mână; ceasul e zob şi se pare că a stat ). Pur şi 
simplu aş muri dacă nu l-aş mai auzi! Tu nu ?! 

EA ( Ńipă ): Ce-ai făcut ?! 

EL: Psst ! ( Îl apropie de gură şi spune apăsat ). Te rog, draga mea, să mă ierŃi! Am vrut să-l aşez 
la locul lui şi... l-am scăpat din mână ! ( Îl ascultă; nu merge: îl scutură şi îl ascultă iar; vorbeşte 
cu ceasul cum ar face cu un microfon ). Nu mai ticăie. Tii, ce nenorocire ! Ce nenorocire ! E de 
neînŃeles ! ce întâmplare groaznică! Înstrăinarea ceasului ne-adus ghinion ! Auzi, să-l scapi jos şi 
să ajungă în aşa hal. Nici nu are rost să-l dăm la reparat. Incredibil ! Tu poŃi să realizezi aşa ceva 
?! ( Îi face semn să tacă ). Nici nu ştii cât îmi pare de rău! Rău, rău, rău ! Ce să mă fac acum ? 
Spune şi tu?! ( Semn să tacă ). Ceartă-mă ! Hai, ceartă-mă, omoară-mă, nu auzi?! ( Semn să tacă 
). Tu nu l-ai fi scăpat pentru nimic în lume. Tu scapi numai farfurii şi cratiŃe. Regret. Mă crezi că 



îmi pare nespus de rău, nu-i aşa ? Îmi vine să şi plâng de necaz ! O să cumpăr un alt ceas din ce-
am economisit din puŃinul pe care mi l-ai dat tu de buzunar; numai să nu mă cerŃi rău... 

EA: Şi crezi că ăla nou... ( El se repede şi-i astupă gura ). 

EL: Cine ? Ceasul ? Ce să mai lungim vorba! Fără tic-tac în casă nu putem sta! Ai dreptate! ( 
Semn să tacă ). Uite, îl iau frumuşel şi, cu nespus regret în suflet – pentru că era cadoul tău de 
nuntă şi ştiu cât vei suferi din cauza lipsei lui - îl arunc la gunoi şi mă reped în clipa ata să-Ńi 
cumpăr un alt ceas. Ei, hai, lasă, nu mai plânge. Fii înŃelegătoare. Nici obiectele nu trăiesc o 
veşnicie. Ai văzut câte cioburi de oale zac în pământ, şi nu plânge nimeni după ele. Fii cuminte, 
aşa cum te ştiu eu. Am recunoscut, ce mai vrei, că tu nu l-ai fi scăpat din mâini ca blegul de 
mine. Ei, hai ! Am făcut-o, am făcut-o ! Gata! Sunt aiurit, sifilitic, aşa cum mă alinŃi tu de obicei. 
PoŃi s-o repeŃi. Nu mă supăr. Ai dreptate. Uite, mă îmbrac acuşica, fain-făinuŃ, şi-am plecat ! Eu! 
Nu-Ńi cer Ńie să te duci! Hai să te pup, să fiu sigur că m-ai iertat ! Aşa ! Pa şi la revedere ! 

EA: Ascultă! Dar dacă şi ală... 

EL: Iar începi ! Ce, ăla, ăla, ăla ? Psst. Crezi că ar putea să aibă... viciu de ... fabricaŃie... ?NU mă 
omorî, femeie! Margem la risc... Am plecat... ( Iese; cortina cade brusc ). 

PAGINA 22 

„CUVINE-SE CU ADEVĂRAT!” 

ANTONIA BODEA 

ÎnălŃarea catedralei la rangul de Biserica Mitropoliei Clujului, Albei Crişanei şi 
Maramureşului, aşează spiritul ortodoxiei locului la reala lui semnificaŃie. 

Trecem pe lângă mari valori ale căror simbolică ne scapă, sub imperiul grijilor mărunte 
ale zilei. 

E nevoie de o împrejurare anume ca într-o frântură de timp, ca printr-o firidă, 
străluminarea clipei de graŃie să prindă contur. 

Poposeam uneori în părculeŃul din preajma catedralei într-un sentiment de regăsire, în 
identitatea tridimensională a unui topos spaŃial, temporal şi spiritual. 

Azi, când paşii mă poartă pe lângă biserica Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi a 
Maramureşului, trăiesc bucuria şi înfiorarea unei experienŃe rare. 

E într-adevăr rară şansa de a fi martorul momentului înălŃării unei catedrale la rangul de 
Mitropolie şi a investirii cu demnitatea de Mitropolit a unei personalităŃi şi de o remarcabilă 
prezenŃă în viaŃa spirituală şi socială a Ńinutului nostru transilvan, aceea a Înalt PreasfinŃiei Sale 
Bartolomeu Anania. 



Într-un asemenea moment retrăieşti parcă misterul întemeierii bisericii creştine şi ai 
sentimentul împărtăşirii din taina ce se reiterează prin sensuri încărcate de sacralitate. 

Clipa gravă şi entuziastă, smerită şi măreaŃă a constituirii catedralei în Biserica 
Mitropoliei, reverberată prin bucuria sufletească a mulŃimii credincioşilor perticipanŃi, a încărcat 
văzduhul de slavă şi a prilejuit evocarea momentului, crucial al constituirii ei. 

Purtând hramul „Adormirii Maicii Domnului” ca într-o cuvenită cinstire a Transilvaniei, 
ca „Grădina Maicii Domnului”, Catedrala a fost construită între anii 1923-1933 sub păstoria 
primului ierarh al noii eparhii episcopale Nicolae Ivan, după proiectul arhitectului Constantin 
Pomponiu şi inginerului George Cristinel. 

Târnosită în anul 1933 într-un festiv deosebit, Catedrala s-a înălŃat în avântul spiritului 
naŃional ce se afirmă odată cu înfăptuirea Marii Uniri din 1918, proiectul fiind înfiinŃat în 1919, 
adresat Consiliului Dirigent al Transilvaniei. 

De asemenea numele arhitectului este legat de monumentul de la MărăŃeşti, înserând 
astfel jerfa neamului pentru libertate, în valorile împlinirii spirituale ale momentului. 

De remarcat faptul că în acelaşi an, prin urmare, în acelaşi context spiritual, are loc şi 
primul spectacol la Opera Română din Cluj, semn că în Transilvania au început să funcŃioneze 
instituŃiile culturale de stat româneşti. 

Purtătoare a mesajului religios în dimensiunea arhitecturală, cu trăsături predominant 
româneşti de tradiŃie brâncovenească, cu elemente bizantine la detaliile decorative, Catedrala 
apare impunătoare prin marile dimensiuni date de cel două turnuri pe faŃada vestică, de calota de 
pe pronaos şi tamburul înalt, cu amplă cupolă de pe naos. 

„Împreună cu decoraŃiunile şi picturile murale, precum şi prin colecŃiile de artă veche, 
manuscrise, cărŃi vechi, documente despre istoria bisericească, mărturii preŃioase legate de 
trecutul neamului românesc, Catedrala este pe drept cuvânt considerată un adevărat tezaur de 
istorie şi cultură românească ( vezi situl Bisericii Ortodoxe ). 

Astăzi, devenirea în istorie şi spirit marchează momentul ortodoxiei acestor meleaguri 
prin cuvenirea înfiinŃare a Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi înălŃarea 
Catedralei la rangul de Biserică a Mitropoliei, moment pregătit îndelung, ca într-o sublimare a 
duhului locurilor. 

Asociat spiritului românesc, marcat de chemarea sacrificiului creaŃiei, al construcŃiei, ca 
în mitul „Mănăstirii Argeşului”, gestul este împlinit prin măreŃia arhitecturală şi dimensiunea 
duhovnicească în care străluceşte Biserica Mitropoliei şi împrăştie lumină în sufletul 
credincioşilor. 



Făptuitor al acestui act de Întemeiere, prin eforturile, preocuparea şi neobosita dăruire a 
I.P.S. Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, este însuşi o 
prezenŃă nepreŃuită în spaŃiul socio-cultural şi spiritual al Ńării, precum şi în mod deosebit, al 
Transilvaniei. 

Prin eforturi îndelungate, însoŃite de profunzime, viziune şi prin darul simŃului artistic al 
limbii, cuvântul I.P.S. găseşte calea comunicării în spirit, înlesneşte revelaŃia profunzimii 
lucrurilor simple. 

Astfel, alături de actul profund al ridicării Catedralei la rangul de Mitropolie a Clujului, 
Albei, crişanei şi Maramureşului, redactarea unei noi versiuni a Sfintei scripturi în limba română, 
revizuită, redactată şi adnotată de către I.P.S. Mitropolitul Bartolomeu Anania în Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe, în 2001, ca ediŃie jubiliară a Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, constituie o măreaŃă expresie a desăvârşirii întru spirit al 
acestui înalt prelat. 

Prin Cuvântul lămuritor ce însoŃeşte textul Bibliei, autorul subliniază calea zidirii 
CredinŃei prin dezlegarea înŃelesurilor de la „filologie” spre „teologie”, prin devenirea cuvântului 
de la dimensiunea umană spre îndumnezeire.  

Astfel îşi motivează efortul aproape supraomenesc de  realiza o nouă versiune a Sfintei 
Scripturi în limba română, versiune revizuită după Septuagenta, redactată şi bogat comentată cu 
un amplu instrument de referinŃe. Prin gestul său, I.P.S. Bartolomeu Anania se înscrie în filiera 
corifeilor culturii religioase. 

Autorul a realizat astfel o veritabilă traducere din „limba română în limba română”, 
actualizând expresia pentru accesul cititorilor la înŃelegerea textului biblic. 

Cercetarea Bibliei este călduros recomandată prin sublinierea multiplelor straturi 
valorice: ca semnificativ act de lectură, ca prilej de cercetare lingvistică şi documentare istorică, 
ca diversitate de genuri şi specii, poezie lirică şi epică, istoriografie, legislaŃie, imnuri sacre şi 
sapienŃiale, pagini profetice şi apocaliptice, poze şi nuclee de roman, scenarii dramatice şi eseuri 
filosofice, sentinŃe aforistice şi incantaŃii prozodice...” 

În relieful unei lecturi „inteligibile” se vor regăsi căi de acces către marea cultură, spre 
marile adevăruri de evidenŃă şi sensurile adânci ale Scripturii. 

Spirit elevat, poet, teolog, I.P.S. Mitropolitul Bartolomeu Anania se află mereu aproape 
de sufletul celor însetaŃi de cunoaştere şi credinŃă, prin cuvântul său adresat semenilor în 
înălŃătoarea atmosferă liturgică, împărtăşind sentimentul siguranŃei, a încrederii, al comuniunii 
cu divinitatea. 

Astfel „Cartea deschisă a împărăŃiei. O istorie liturgică pentru preoŃi şi meireni”, 
desluşeşte în conştiinŃa credincioşilor sensurile momentului liturgic, dezvăluie importanŃa 



liturghiei în viaŃa creştinului, conferă înŃelegere şi cunoaştere până unde „cuvintele redevin 
Cuvânt prin cunoaşterea lui Dumnezeu”. 

Aceeaşi strădanie pentru pătrunderea cuvântului lui Dumnezeu o dovedeşte „Psaltirea”, 
versiune revizuită după Septuagenta redactată şi comentată de I.P.S. Bartolomeu Anania, 
Arhidieceza Cluj 1998, precum şi cartea „Evanghelii sfinte şi Rugăciuni alese”, apărută cu 
binecuvântarea I.P.S. Bartolomeu Anania în Ed. Renaşterea Cluj-Napoca, 2008 şi distribuită 
gratuit. Prin aceste remarcabile fapte şi evenimente, precum şi prin altele asemenea I.P.S. 
Mitropolitul Bartolomeu Anania aduce un suflu nou vieŃii bisericeşti, care îşi deschide larg 
porŃile în întâmpinarea credincişilor într-o veritabilă comunicare, singura necesară cunoaşterii de 
sine şi apropierii de Dumnezeu. 

 

RUGĂCIUNEA INIMII 

 

Arde-mă-n Iubire, Doamne, 

să devin un sfeşnic viu 

să-łi pot lumina pe Cale 

pe aproape când te ştiu 

 

Inima să-mi lumineze 

trupul meu de tină plin 

să-mi ajungă-a ta Lumină 

zilele cât le mai Ńin 

 

Curgă liniştea în noapte 

să devină rugăciune 

îmbrăcând a mele şoapte 

luminând ca un tăciune 

 



tainic aripe de îngeri 

să plutească-n Cerul sfânt 

şi plutirea lor să lase 

doar Lumină pe Pământ.  

( din vol. Lumina de pe Munte ) 

 

MUTĂ DE IUBIRE 

Olga Alexandra Diaconu 

 

Mută de iubire, 

mă cufund ca-n somn 

să păstrez în suflet 

pacea ta de Domn 

 

infinitu-n mine 

lin se scurge, lin, 

parcă ceru-n braŃe 

şi pământu-l Ńin 

 

Zborul mă pătrunde 

parcă aş pluti, 

 mă transform în unde 

fără a muri 

 

Grijile-s departe, 



nu le mai cunosc 

şi nimic din viaŃă 

nu mai are rost 

 

Doar tu eşti în mine, 

Te respir ca-n somn – 

să păstrez întreagă 

pacea Ta de domn. 

 

Viorica Popescu 

Braşov 

 

INEXORABIL 

Mă striga 

Cu porŃii de rime 

În nescrise catrene 

Şi să sorb 

Din palmele Sale osoase 

Fiece clipa din cele rămase 

 

Şi să-l strig 

Fără mânie 

 

-Ce vrei, mai Timp? 

 



Sângele tău violet 

Nu e doar o înfrângere 

Tu ai şi un anume portret 

 

Şi-l vreau în chenar 

De izbânda 

Să pot să spun: 

 

Am trăit plenar 

Şi sunt la zi 

Cu dobânda... 

 

Tu mi-ai dat 

Şi mi-ai luat 

Şi mult şi puŃin... 

 

Acum îŃi ofer 

O cană cu vin 

Şi te rog 

Să m-aştepŃi 

 

Mai am de iubit 

Vreo două agape 

Vreo două vieŃi... 

 



-AccepŃi? 

Nu-mi răspunde acum 

Tu doar desfiră-Ti  argintul 

Şi nu-mi sta în drum. 

 

Timpul mă cerne 

JERTFA IUBIRII 

 

DOAMNE, câtă splendoare 

ai dat vieŃii noastre 

măsurându-ne drumul 

pentru iertare 

cu picioarele Tale pironite, 

fără sandale 

 

şi fără dobânda 

pentru răscumpărare!   

MULłUMIM, DOAMNE! 

 

DOR DE EUHARISTIE 

 

Ştiu, DOAMNE, 

cad deseori din iubire 

prin dese păcate 

de care fug 



dar ele m-ajung 

că sunt om 

şi port şi eu 

semen de moarte, 

 

dar Te rog, DOAMNE, 

primeşte-mă 

ca pe o prescure 

din care să devin puŃin 

Liturghie 

şi pentru păcate secure. 

 

Te rog toarnă 

în Potirul Tău 

şi sânge din sângele meu 

ca iubirea Ta şi a mea 

să se întâlnească din nou 

şi viaŃa-mi s-o primească! 

 

UN STROP DE VEŞNICIE 

Titina Nica łENE 

 

Sânt tristă, Doamne, îmi vine să plâng, 

acum, când peste tot, e atâta soare, 

ghioceii au înflorit din nou în crâng 



livezile ne dau prinos de floare. 

Timpul trece, merge spre pustiu 

anii ce au trecut vreau să dispară 

să mă joc cu pietrele din râu 

redevenind copil a doua oară. 

 

Ne temem, Doamne, de necunoscut, 

căci nici nu ştim cine o să învie 

de aceea cred că trebuie să dai 

şi pe pământ un strop de veşnicie. 

 

 

ION C. ŞTEFAN : „CORABIA CU AMINTIRI” 

Nicuşor CONSTANTINESCU 

Ion C. Ştefan este cunoscut şi s-a afirmat ca un dascăl de excepŃie, de o înaltă Ńinută 
profesională şi morală, ca un poet sensibil, a cărui inimă vibrează şi reverberează la tot ce-i 
esenŃial, demn şi frumos în viaŃă şi în sufletele oamenilor, ca un prozator dotat care şi-a extins 
aria,de la povestiri şi evocări până la romanul de mare întindere şi profunzime, ca un remarcabil 
eseist şi filozof care a abordat, cu inteligenŃă şi limpezime, multe dintre problemele esenŃiale şi 
actuale ale existenŃei umane şi sociale. Şi ca şi cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, Ion C. 
Ştefan îşi evidenŃiază şi calităŃile de evocator şi memorialist, dovedindu-se a fi un împătimit 
romantic şi un navigator iscusit, care şi-a încărcat corabia cu prieteni şi amintiri şi a pornit într-o 
călătorie de suflet, pe aripile timpului şi valurile nostalgiei, spre un liman de lumină, speranŃă, 
linişte şi veşnicie. În ultima sa carte, „CORABIA CU AMINTIRI”, a douăzeci şi şaptea la 
număr, scriitorul Ion C. Ştefan şi-a invitat, la bordul navei sale, pe mulŃi dintre acei care i-au fost 
dascăli, prieteni, modele în preajma cărora a trăit, s-a format şi s-a simŃit bine şi care l-au primit 
cu braŃele deschise în prestigioasa lor familie. În calitate de comandant de navă, Ion C. Ştefan se 
poate mândri că la bordul corabiei sale cu prieteni şi amintiri şi-a aflat loc o parte din elita 
intelectualităŃii româneşti, personalităŃi ale vieŃii noastre literare şi cultural artistice, de care îl 
leagă amintiri de neşters, prietenii sincere şi durabile. Nu e puŃin lucru, ba aş putea spune că este 
chiar onorant pentru Ion C. Ştefan să navigheze la bord cu Marin Preda, George Macoveanu, 
Mihnea Gheorghiu, Zoe Dumitrescu Buşulenga, Virgil Carianopol, Nicolae Dragoş, Radu 



Cârneci, Gh. Bulgăr, Victor Stoleru, Mircea Sântimbreanu, Sânziana Pop, Nicolae Manolescu, 
Violeta Zamfirescu, Cornel Popescu, Mircea Ciobanu, Fănuş Neagu , Ana Blandiana, Eugen 
Barbu, Alexandru Raicu, Eugen Simion, LaurenŃiu Ulici şi încă mulŃi alŃi oameni grei şi nume 
sonore, încât am temeri ca nu care cumva „Arca” lui Ion C. Ştefan să se încline de atâta greutate. 
Nu este mai puŃin adevărat că şi cei care au fost invitaŃi să pornească în acest periplu au toate 
motivele să se simtă bucuroşi şi onoraŃi de aprecierile şi generozitatea corăbierului şef cu care 
purced la drum, în deplină siguranŃă şi cu toate pânzele sus. 

Am admirat la Ion C. Ştefan modestia, simplitatea, generozitatea şi sinceritatea în care 
trăieşte şi creează. Deşi ar avea destule motive să se fălească cu ceea ce a realizat până în 
prezent, cu faptul că este membru al Uniunii Scriitorilor, că este profesor emerit şi director de 
editură, Ion C. Ştefan rămâne un om obişnuit, un bun coleg şi prieten. Şi ar mai fi de admirat la 
Ion C. Ştefan respectul şi chiar admiraŃia pentru personalităŃile incluse în „CORABIA CU 
AMINTIRI”. A şa cum obişnuieşte şi în alte scrieri, Ion C. Ştefan nu face afirmaŃii gratuite, nu-şi 
exprimă păreri şi nu emite judecăŃi de valoare fără acoperire, ci le şi exemplifică, le susŃine cu 
opinii şi argumente pertinente. Autorul ne demonstrează ce l-a impresionat şi emoŃionat la 
întâlnirea cu Marin Preda, din ce motive s-a ataşat sufleteşte de Virgil Carianopol, de ce l-a 
fascinat viaŃa şi opera lui George Macoveanu, de ce crede că Nicolae Manolescu este un critic 
valoros. Şi pentru a fi cât mai credibil şi cât mai convingător, Ion C. Ştefan prezintă episoade 
semnificative din viaŃa acestor personalităŃi şi din creaŃia lor. Chiar dacă autorul nu se pierde în 
amănunte, acestea îi servesc la conturarea unor personalităŃi, la definirea unor caractere, la 
explicarea unor situaŃii, la justificarea unor afirmaŃii. 

Deşi, ca scriitor consacrat, Ion C. Ştefan n-ar mai fi interesat să participe la activitatea 
cenaclurilor literare, domnia sa le frecventează cu regularitate, prezintă expuneri de teorie 
literară, îi încurajează şi îi sprijină pe acei care promit şi-i ajută să se afirme. 

Ca un semn de preŃuire, omenie şi generozitate, în corabia lui Ion C. Ştefan sunt şi cei ce 
nu mai sunt, dar care au lăsat în urma lor o operă, o dâră de lumină şi trăinicie, care i-a proiectat 
în nemurire. Şi tot din aceleaşi motive, autorul a invitat la bordul navei sale şi pe unii dintre acei 
care bat la porŃile consacrării, care încă nu s-au afirmat pe deplin, dar pe care autorul i-a simŃit că 
pot aspira spre perfecŃiune. 

Autorul recunoaşte că nu toŃi cei care şi-au aflat loc în Corabia cu CelebrităŃi sunt celebri, 
dar şi-a amintit de ei şi i-a luat la bord, pentru că-i sunt prieteni de suflet „...singurii credincioşi 
ai sufletului meu care mă vor aminti şi dincolo de hotarele efemere ale vieŃii”. 

Această „CORABIE CU AMINTIRI” întregeşte opera spirituală, zestrea de suflet a unui 
mare scriitor. De ce şi pentru cine a scris-o, ne mărturiseşte însuşi autorul: „MăreaŃa corabie cu 
celebrităŃi, în care măsura vieŃii noastre nu mai e oprelişte, care nu ne mai cere bilete la intrarea 
pe puntea ei de veşnicie, ci ne priveşte, deopotrivă, pe cei care au fost şi pe cei care suntem, pe 



cei care vor fi, pe cei maiestuoşi, egali cu aceia care mai aspiră la lumina cuvintelor, pe cei buni 
şi pe cei drepŃi, pe cei dăruiŃi cu vise, porneşte acum din portul speranŃei spre Timpul Viitor”. 

Frumos îndemn, înălŃător mesaj pornite din sufletul unui mare artist, din inima unui om 
generos care poartă numele de ION C. ŞTEFAN.    

 

   

 

AMINTIRI CU LUCIAN BLAGA 

Eugen S. CUCERZAN 

 StudenŃi fiind în Clujul anilor 1958-1963 L . Blaga ne-a devenit un „far călăuzitor” prin 
scrierile sale. Consultate cu râvnă sporită nu numai datorită valorii, ci şi pentru că oficial erau 
interzise. În schimb cunoştinŃa personală cu L. Blaga, dorită de mulŃi însă realizată, din 
precauŃie, de puŃini, putea să aducă importante prejudicii. Au fost însă unii-puŃini care şi-au 
asumat riscul unei asemenea perspective. În această situaŃie a fost şi Dumitru Andraşoni ( 1936-
1991 ), student la secŃia, dacă nu mă înşel, de română-maghiară a UniversităŃii „Bolyai”. Grupa 
noastră ( anul I filosofie ) era „înfrăŃită” în spiritul „frăŃiei” inter-etnice, cu amintita grupă între 
studenŃii căreia era şi Dumitru Andraşoni. Într-o bună zi, la începutul anului 1959, suntem 
convocaŃi la o şedinŃă comună, seara, la ora 20,30, într-o sală a clădirii actuale a FacultăŃii de 
chimie. La „ordinea de zi” un singur 2punct”: „cazul studentului Andraşoni”. Ce i se reproşa? 1. 
Că poseda o icoană şi cum poate un student „de tip nou” să deŃină aşa ceva? Studentul a răspuns 
că este vorba de un obiect de artă...; . că are multe absenŃe. „Inculpatul” a parat arătând că el 
citeşte şi scrie mai mult acasă; 3. că se întâlneşte cu L. Blaga şi ce se poate discuta cu acesta 
altceva decât ideologie reacŃionară ( la aceasta Andraşoni a răspuns că discuta cu Blaga probleme 
de literatură şi artă iar nu politică ). Verdictul comunicat imediat: studentul Dumitru Andraşoni 
se exmatriculează fiind invitat să-şi ridice, încă a doua zi, dosarul de la secretariat. Ulterior el şi-
a reluat şi continuat studiile la Iaşi, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Apoi a funcŃionat ca 
redactor la ziarul Ecoul din BistriŃa. A debutat în ziarul Făclia de la Cluj ( 1954 ) după care s-a 
resemnat prin colaborări la reviste precum Tribuna, Steaua, Contemporanul, Vatra, Orizont, 
Astra etc.   

       Dacă Andraşoni, în timpul vieŃii nu s-a bucurat de onoruri, a avut parte de ceva mai 
important: aprecierea lui Blaga – poetul şi filosoful ostracizat şi urmărit, atât de el cât şi prietenii 
săi. Întâmplarea de la şedinŃa de exmatriculare a lui Dumitru mi-a fost actualizată, iar acuzaŃia de 
legătură cu Blaga atestată în vol. Blaga supravegheat de securitate  ( autori: Dorli Blaga şi Ion 
Bălu ). La p. 64, lista care specifică „legăturile” poetului, îl numeşte la nr. 40. Citim de la p. 147-
148: „Nota de ascultare din ziua de 29 august 1960 ( deci ulterioară exmatriculării ) a provocat o 
nelinişte sporită în structurile SecurităŃii clujene. La ora 13,30, Lucian Blaga a fost sunat din oraş 



de Dumitru Andraşoni, deoarece filosoful i-a spus „să-l caute neapărat”. La telefon, scriitorul şi-a 
manifestat cu prea multă intensitate bucuria de a fi fost căutat şi a decis să se vadă cu tânărul 
interlocutor în aceeaşi zi, la ora 16,00 în oraş, la cofetăria „Pescăruş”. Intrigat de entuziasmul 
filosofului şi alarmat de graba acestuia de a se întâlni cu Andraşoni, ofiŃerul superior ce 
superviza urmărirea va fi avut convingerea că, la mijloc, este ceva suspect. De aceea, l-a chemat 
imediat pe căpitanul DomniŃa „pentru a analiza dacă este posibil să instalăm dubla X” ( „prin x 
se înŃelege instalarea în cameră a unui alt microfon, în afara celui existent în receptorul 
aparatului” ( - telefonic – n.n. ). Reproducem din volumul amintit paginile în cauză ( p. 150-151 
); 

 „Numitul Androşan ( Andraşoni – n. n. ) îl cheamă la telefon pe obiectivul Blaga, căruia 
îi spune că ar vrea să-i vorbească. La care obiectivul îi răspunde că-i stă la dispoziŃie, în urma 
cărui fapt, ambii hotărăsc să se întâlnească la „Pescăruş” la orele 15,30, după care se încheie 
discuŃia”. ( p. 151 ). 

Iată informaŃia despre discuŃia din 29 VIII 1960, ora 13,30 cu „durata  min. 30”. 

  „Dl. Blaga este căutat la telefon de Dl. Androşan, care-i spune că-i dă telefon, pentru că 
dl. B. i-a spus caută neapărat. D-lui B. îi pare bine că Dl. A. i-a telefonat şi-i spune că la orele 
15,00 are întâlnire cu Dl. Pertulian la „Pescăruş” aşa că la orele 16,00 se va întâlni cu Dl. A.  

 După asta domnii îşi iau la revedere”. ( p. 151 ). 

 Citind asemenea informaŃii, cititorul de azi îşi poate face o imagine obiectivă asupra 
timpului şi oamenilor în anii totalitarismului, mediul în care au trăit, dificultăŃile vieŃii lor pe care 
unii le-au depăşit prin creaŃie. Acumulându-se asemenea argumente L. Blaga avea, în toamna 
anului 1960, pregătit dosarul pentru arestare. Dacă s-ar fi întâmplat aşa ceva, martiri şi suspecŃi 
precum dl. Andraşoni ar fi fost implicaŃi în proces. Soarta a vrut să fie altfel. Blaga s-a 
îmbolnăvit, internat în spital, iar la 6 mai a părăsit această lume – pentru a o cuceri spiritual. 

 Revenind la Dumitru Andraşoni, se cuvine ca o mână pioasă şi competentă să-i adune 
poeziile, eseurile şi articolele pentru a fi editate în volum. Cititorul va descoperi în paginile 
acestuia o conştiinŃă critică receptivă la problemele creaŃiei literare, de o sensibilitate manifestată 
în viaŃă cu timiditate, distincŃie şi modestie. 

 

AGORA REVISTELOR 

   

HELIOPOLIS . Revistă de cultură fondată la 1 ianuarie 1995 de prof. Doina Drăgan şi 
prof. Ana ZlibuŃ. Apare la Timişoara. În nr. 52, aprilie-iunie semnează poeme: Mariana Sperlea, 
Al. Florin łene, Theodor Damian, Ion Machidon, Vasile Barbu, Ion Muraru, Ionel StoiŃ, Mariana 



łâru, Mihai łopa, Violeta Secoşan-Cadar, Tamara Iacoban-Birdean; fragment din romanul 
„Inderizabil” de Matei Castiov; referinŃe critice: Ionel Cionchir, Geo Galetaru, Doina Drăgan şi 
Ion Iliescu; evocări: Mircea Şerbănescu şi Ionel Protopopescu. 

OGLINDA LITERARĂ . Nr. 90, iunie 2009, Focşani, are în sumar materiale semnate de 
scriitori consacraŃi sau aflaŃi în evidentă afirmare. Revista se deschide cu editorialul „Eminescu” 
de Gabriel Funica, a cărui idee principală o descoperim esenŃializată în aprecierea lui Constantin 
Noica: „Eminescu este conştiinŃa noastră mai bună”. O analiză polemică publică Theodor 
Codreanu sub titlul „Cele două literaturi postbelice”, iar Petru Birău şi Victor Sterom analizează 
noi apariŃii editoriale. Un bogat grupaj de poeme este semnat de poeŃii Daniel Mureşan, Claudia 
Voiculescu, C.D. Zeletin, Viorel Munteanu, Al. Florin łene, Ion Micheci, Elena Armenescu, 
Ioana Trică etc. 

POEZIA , revista anotimpurilor din Iaşi, ne oferă în recentul ei număr, aşa cum ne-a 
obişnuit, un bogat sumar de teme şi reflecŃii. Casian Maria Spiridon semnează eseul „Poezie şi 
vid”, abordând „Vidul creator din perspectiva orientală a lui Lao Zi”, în lucrarea „Cartea despre 
cale şi virtuŃile ei” Poeme semnate de George Poja, Bogdan Ulmu, Gheorghe Pricop şi alŃi tineri 
poeŃi completează „primăvara” revistei ieşene, care se află sub semnul aforismului lui Octavian 
Soviany: „Nu contează atât de mult ce scrii şi cum scrii, contează din gaşca cui faci parte”. 

 

 

CONCURS  

Prof. Ana ZLIBUł, director HELIOPOLIS 

Concursul internaŃional de creaŃie literară ALEXANDRU JEBELEANU al revistei de 
cultură HELIOPOLIS, ediŃia a IV-a, va avea loc în data de 31.01.2010. 

 Textele ( poezii sau eseu ) trebuie expediate pe adresa: Diana Drăgan, Timişoara, str. Gh. 
Lazăr Nr. 23, Ap. 18, România, cod poştal 300344, cu menŃiunea „Pentru concurs”, până la 
31.12.2009. 

 Textele nu trebuie semnate, ci vor avea pe prima pagină un motto care se va regăsi şi în 
plicul închis ce vor însoŃi manuscrisul, alături de numele, adresa, Ńara şi numărul de telefon al 
autorului, adresa de e-mail. 

 Pot participa persoane până la 40 de ani care nu au debutat editorial. 

 

 



ALO 

Adrian SUCIU 

am vorbit cu mama azi-noapte. 

„alo! Alo!, a spus şi-apoi m-a ascultat 

într-o tăcere metalică. 

 i-am povestit înfrigurat ultimii treizeci de ani 

fără ea ca şi când ar fi fost o sărbătoare continuă 

şi fiecare înfrângere o invitaŃie la bal. 

„alo! alo!” a spus 

şi-a început să plângă ca un copil prost. Am alinat-o 

povestindu-i două fotografii uzate din care o ştiu 

nepoŃii ei. I-am explicat cum a fost prima zi 

de şcoală. cum am înfiat primul câine vagabond. 

cum mă strângeau pantofii noi la prima nuntă. 

„alo!” a spus şi s-a închis. 

mamă ai tăi au uitat că locurile de veci 

pe pământ se plătesc la un număr de ani. ori 

n-au numărat anii cu grijă. 

bref, nu mai ai loc printre noi. 

să mă mai suni din senin 

chiar dacă telefonul e vechi şi legătura proastă.  

 

 

  

 



 

  

  

   

 


