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Prof. univ. dr. Mircea Popa  

 

O revistă a Astrei: „Gazeta Hunedoarei” 

 

Odată cu înființarea Asociațiunii Astra, în 

1861, viața culturală, economică  și spirituală a 

românilor transilvăneni a căpătat forme de organizare 

și de luptă socială și națională noi, 

bine stimulate și articulate de către 

inimoșii și luminații conducători ai 

prestigioasei instituții cu sediul la 

Sibiu. În curând s-au organizat 

despărțăminte ale ei în toate orașele și 

regiunile mai importante, astfel că n-a 

existat coțișor de sat românesc în care 

ideile Astrei să nu fi fost puse în 

practică. S-a avut în vedere ridicarea 

nivelului de instrucție al celor de la 

orașe și sate, prin crearea de școli și  

de așezăminte culturale noi, ridicarea 

economică prin adoptarea unor metode înaintate de 

cultivare a pământului, de crește a vitelor, de adoptare 

a apiculturii, de îmbrățișare a meseriilor, de stimulare 

a economisirii banilor, de  încurajare a portului 

popular, a  creșterii interesului pentru folclor și a 

tezaurului  de tradiții și obiceiuri populare.  

În paralel, s-au redactat broșuri privitoare la 

prosperitatea generală, s-au creat colecții speciale 

pentru fiecare ramură economică  în parte, s-a 

stimulat lectura gazetelor și citirea cărților. În acest 

scop au fort întemeiate o serie de publicații ale 

ASTREI, care să ajute la dezvoltarea locală a 

comunităților românești, încât, la un moment dat , mai 

toate orașele importante ale Transilvaniei au fost 

dotate cu câte o publicație care să fe întreținută cu 

banii Astrei.  Între aceste publicații care au stat  sub 

egida Astrei s-a numărat a fi și „Gazeta Hunedoarei”, 

apărută timp  de câțiva ani la Deva.      

Publicația cu acest nume  a apărut,  

săptămânal, la Deva,  ca revistă a Astrei, sub 

conducerea unui comitet. Primul număr a ieșit la la 19 

februarie 1941, ca „organ de înfrățire și acțiune 

românească”, având ca redactor pe Ioan Mihu.  

 De la nr. 10 / 4 mai apare și mențiunea de 

„fondator”, colonel Constantin Dumitrescu, iar de la 

nr. 32/1942 apare ca redactor prof. N.  Lupșor. De la 

nr. 42, revine în această postură Ion Mihu, cu 

mențiunea  pe frontispiciu, că „apare săptămânal sub 

îngrijirea unui comitet de membri  activi ai  Astrei, 

Despărțământul Deva”. Practic ziarul devine un organ 

al  Astrei abia în cursul anului 1943. Începând cu nr. 

27-28, el își va schimba titlul din „Gazeta 

Hunedoarei” în „Astra Hunedoarei”, acest 

fapt va prilejui  lui V.   Șuiagă, ajuns și el 

printre redactori,  plasarea pe prima pagină 

a anunțului privind „Astra hunedoreană”. 

Acest lucru aduce și unele schimbări în 

favoarea sporirii interesului pentru 

acțiunile ASTREI. Acum apare și un 

articolul program al publicației, intitulat 

Cuvânt înainte, unde se precizează că  

ziarul „va susține cu tărie interesele juste 

ale păturii țărănești” și că „vom pătrunde 

nevoile și necazurile muncitorești și ne 

vom face ecoul durerilor și frământărilor care îl 

împiedecă de a-și da din suflet tot contribuitul lor la 

un randament cât mai urcat pentru întărirea statului și 

pentru binele obștesc.  

Vom remarca activitatea instituțiilor sociale, 

sanitare, culturale și economice și vom semnala 

lipsurile care le împiedecă să-și dea întreaga 

contribuție”. În acest număr, V. Copilu-Cheatră 

publică o Rugăciune pentru țara mea, V. Șuiagă  

purcede la o amplă incursiune a istoriei cetății  Deva, 

iar Ion Mihu aduce omagiu celor care au luptat pentru 

țară sub titlul Eroi au fost și vor fi încă. Nr. 2 închină 

o pagină Reginei Carmen Sylva, cu extrase din opera 

poetică și cu poezia lui Octavian Goga, Carmen Sylva 

(„E sărbătoarea bătrâneții în care-un zâmbet de 

Regină”). Următorul număr reține poezia lui  Coșbuc, 

Imnul studenților, iar Enuță Cireș scrie despre un sat 

basarabean.  

Pagina culturală reține poezia Odă ostaașilor 

români  de V. Alecsandri, Dorința de O. Goga (nr. 8), 

La Paști de D. Botez, La Paști de G. Topârceanu, 

Doina pâinii de G. Gregorian.  Cu un ciclu de poezii e 

prezent Petre Bucșa (Necaz moțesc, Noapte în munți), 
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alături de Ionel Chioreanu (Mureșul), Cons. C.Marin 

(Adevăr și dreptate), Șt. Nenițescu (Pui de lei), 

Zaharie Bărdașiu ( Țară, Rugă, Horia Agarici, Soldat 

Petre Ion), George Popa (Mănăstire între brazi). 

Acesta din urmă scrie în 1943 despre Editura 

ardeleană Miron Neagu.  

Alți colaboratori:  Oct. Floca, Octav Buzgău,  

V. Șuiagă, G. Ghinea (N. Iorga), Al. Crișan, George 

Sbârcea (Solidaritatea Ardealului), Guido Landra 

(Transilvania românească), Victor V. Oprișiu (O 

instituție științifică transilvăneană: Arhiva de Folclor 

a Academiei Române).  Se scrie despre războiul 

nostru, pe linia intereselor naționale, despre 

activitatea Comitetului de Patronaj din Orăștie,  

despre legiunea română din Siberia (Ștefan Lupu). 

Pagini de mare interes sunt dedicate unor relatări  

„Din viața binefăcătorilor Asociațiunii”  (Dimitrie 

Moldovan), sau trecerii în revistă a înfăptuirilor 

Universității din Cluj. Alte articole sunt consacrate  

comemorării lui A. Șaguna, târgului de fete de la 

Găina, discursului atașatului german la București, 

baronul Kilinger, cel desființat de Arghezi în celebrul 

pamflet Baroane.   De la nr. 25, din  8 august 1942, 

ziarul  apare sub egida Astrei, Despărțământul IX, 

Deva,  devenind „organ cultural”. În octombrie se 

publică povestirea Străinul de Ion Agârbiceanu. Cu 

acest prilej,  Vice-președintele Astrei, G. Preda, ține 

conferința Din caracterele sufletești ale poporului 

român. Trecerea țării sub domnia regelui Mihai prin 

demisia lui Carol al II-lea e considerată  O zi mare, 

Sebastian Bornemisa, după nenumărate critici aduse 

bolșevismului, se simte obligat  să facă apologia lui 

Stalin (Visul lui Stalin). Începând cu anul 1943, când 

ziarul s epune sub egida  Astrei, se inaugurează și 

„Rubrica Astrei” . Se scrie despre turneul Oprei 

Române la Deva, despre Astra în județul Hunedoara, 

despre propaganda națională și culturală. Un articol 

are ca obiect marile împliniri ale Consiliului de 

Patronaj, iar George Popa evocă viața de martir a lui  

St. Ludwug Roth.  Un material aduce știrea despre 

Șezătoarea Asociației Refugiaților din Ardeal, 

eveniment prin care se protesta împotriva dictatului 

de la Viena. În nr. 20/1943 se scrie despre înființarea 

Asociației germano-române la Berlin, despre rolul 

României în istoria Europei.  Despre serbările de la 

Blaj scrie Ilie Dăianu, ocazie cu  care  Fr. Hubic a  

compus o odă închinată lui Inochentie Micu pe un 

text  de Ioan Gârleanu. Prin pana lui Eugeniu 

Munteanu, aflăm  informații  despre încheierea  

anului școlar la Deva  și despre o mare sărbătoare a 

cântecului românesc la Orăștie. Un text mai amplu se 

referă la activitatea  Astrei, cu titlul Astra în 

propagandă național-culturală în jud. Hunedoarei, 

eveniment urmat apoi de p dare de seamă  Despre 

adunarea generală a Astrei la Deva,  în august 1943, 

când se scrie și  despre o expoziție  de la Deva 

închinată maistorașului Aurel. La 9 septembrie se 

scrie despre regele Mihai, iar Valeriu Bora publică 

poezia Învățătorii.  Alte articole evocă  zborul lui 

Aurel  Vlaicu.  Se publică poezia lui Eminescu, La 

arme. La nr. 32 redactor e N. Lupșor și redactor 

responsabil e I.Pavlov, iar de la nr. 39, director devine 

Victor Șuiagă, în tandem cu N. Lupșor. Se vorbește 

de școala de aviatori din Birtin, de glasul pământului 

nostru și versuri închinate Transilvaniei (de I. C. 

Drăgescu și V. B. Muntenescu, reproducându-se 

poezia lui Iosif Popescu (Către Ardeal).  La începutul 

lui noiembrie se consemnează faptul că o altă 

șezătoare literar-patriotică  are loc la Deva, în 

noiembrie, cu participarea scriitorilor V. Copilu 

Cheatră, Petre Bucșa, I. V. Muntean, I. V .Spiridon, 

abordându-se spațiu pentru sărbătorirea unirii, numită 

„sărbătoarea dreptății noastre”.  Ultimul număr al 

ziarului  este cel cu nr. 50-52 din 24 decembrie 1943, 

ziarul fiind sistat din lipsă de cititori, deoarece  

războiul a afectat foarte mult situația materială și 

culturală a poporului sub toate aspectele. Totuși, chiar 

și așa de puțin câtă vreme revista a fost controlată și  

redactată de oameni ai Astrei, ea și-a avut rolul ei 

benefic și stimulativ în viața provincială a ținutului 

Hunedoarei, contribuind la păstrarea bunelor 

obiceiuri, la dorința de luminare și progres, la 

stimularea vieții naționale și a  dorinței de împlinire 

istorică, în raport cu dezideratele stimulative și 

luminoase ale Asociațiunii Transilvane cu centrul la 

Sibiu, care a marcat profund viața comunităților 

românești din întreaga Transilvane. 
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Simona Modreanu 

 

Celălalt/ceilalți Cioran 

 

Colocviul internațional „Emil Cioran”, ediția a 

XXVIII-a, desfășurat la Rășinari între 1-3 iulie 2022, 

sub bagheta energică și inimoasă a neobositei doamne 

profesor Anca Sîrghie, a fost organizat de Primăria 

Rășinari, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din 

România – Filiala Sibiu, Liga Culturală Sibiu, 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și 

Asociația „Rășinari – Confluențe europene”. 

Așadar, pe 1 iulie, după slujba de comemorare 

a gânditorului la Biserica Sfânta Treime și momentul 

de reculegere la mormântul familiei Cioran, a avut loc 

deschiderea Colocviului, cu discursul de bun venit al 

domnului ing. Bucur Bogdan, primar al comunei 

Rășinari, și al domnului Ioan Radu Văcărescu, 

Președintele USR - Filiala Sibiu, care a înmânat 

Premiile USR- Filiala Sibiu (Premiul pentru debut - 

Simona Șerban, Premiul pentru Opera omnia - Ioan 

Barbu) și Premiile „Emil Cioran” (Simona Modreanu 

și Ion Dur). În continuarea preambulului, doamna 

Anca Sîrghie a prezentat volumul Caiete Cioran, 

ediția 2021, care reunește contribuțiile prezentate la 

ediția anterioară a colocviului, dar și, în premieră, 

fotografii de la eveniment, precum și ecouri și 

comentarii venite din toate colțurile lumii.  

Colocviul propriu-zis a început cu o scurtă 

intervenție a renumitului profesor și teatrolog George 

Banu, care l-a evocat pe Celălalt Cioran, cel destins, 

șugubăț, iubitor de vorbe de duh, companion plăcut și 

amabil, ludic și profund, timid și înfocat, preocupat de 

cele mai grave chestiuni existențiale sau lingvistice, 

dar și amator de bârfe și povești umane. De fapt, așa 

cum aveam să descoperim pe parcursul lucrărilor 

colocviului, ideea eului multiplu, a fracturii identitare 

revelată de scriitură, a non coincidenței cu sine și a 

alunecării printre etichetele monovalente, cu care 

exegeza a încercat să-l încorseteze, s-a impus firesc și 

argumentat. Ioan Radu Văcărescu (Sibiu) ne 

amintește, în Așteptându-l pe Cioran, de cele două 

articole publicate de filosof în Franța, în 1943, în 

cotidianul “Comedia”, Despre Eminescu și Secretele 

sufletului românesc, în care acesta adastă asupra 

intraductibilului și sofisticatului „dor”, ca trecere prin 

și dincolo de prezent. Simona Modreanu (Iași) se 

întreabă retoric: Și dacă timpul n-ar exista?, 

evidențiind surprinzătoare intuiții cioraniene care se 

întâlnesc cu unele dintre cele mai recente și 

îndrăznețe descoperiri ale științei contemporane în 

privința caracterului non esențial și non necesar al 

timpului în ecuațiile universale și umane. De departe, 

dar cald prezent prin mijlocirea tehnologiei, ca mulți 

alți invitați, de altfel, Constantin Zaharia (Paris) s-a 

oprit asupra Discursului ironiei la Cioran, între umor 

și abnegație, decorticând trepte și nuanțe în ironia și 

umorul cioranian, îndeosebi în balansul permanent 

între ironia tragică a ființei lucide în fața 

degringoladei creației în Istorie și autoironia, care l-a 

salvat de patos și iluzii. Ada Stuparu (Craiova) 

punctează, în „Schimbarea la față a României”, 

considerații stilistice, faptul  că filosoful rășinărean a 

fost și – dacă nu chiar în primul rând – un mare 

scriitor, cu un registru lexical bogat metaforizat și cu 

un simț al limbii, române în speță, de o acuitate 

elaborată și doldora de finețuri. Ion Dur (Sibiu) 

pornește de la același controversat volum, Schimbarea 

la față a României, pentru a dezvolta o reflecție 
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puternic contextualizată despre Virusul libertății și 

Rusia, sau trecutul rus și prezentul mereu sovietic, 

comparând manuscrisul original al cărții și textul final 

publicat, acesta din urmă cu numeroase și grave 

omisiuni ce amputează în bună măsură sensul unor 

reflecții perfect valabile și astăzi. Urmează 

intervențiile a doi remarcabili cercetători de la 

Institutul de Filosofie din București. Mai întâi, Marius 

Dobre propune o ipoteză psihanalitică în ceea ce-l 

privește pe Cioran și renegarea identității etnice, 

apropiindu-se cu finețe de o zonă abisală a ființei, de 

tulburare sentimentului propriei valori, corolar al 

rușinii colective și individuale de a fi român, dar și de 

complicatele meandre ale dorului de Rășinari și 

implicit de țara natală. În continuare, Claudiu Baciu 

ne oferă o analiză comparativă a Ideii de adevăr și 

istorie la Cioran și Hegel, din perspectiva legilor 

eterne în istorie (pe care Cioran le neagă) și a 

raportării diferite la individ și la rolul său ontologic. 

Maria-Daniela Pănăzan (Sibiu) își situează intervenția 

Între Demiurgul cel Rău și Demiurgul cel Bun, 

argumentând că totul este de esență religioasă la 

Cioran și că Dumnezeu și singurătatea sunt doar 

pretexte de dialog. Ana Grama (Sibiu) s-a ocupat de 

Emilia Cioran, studentă preferată a profesorului 

Nicolae Iorga la Universitatea din București, un inedit 

material de cercetare istoriografică, inserând-o pe 

traducătoare, membră a familiei Cioran, în procesul 

evoluției instituțiilor de învățământ superior ale 

vremii. Ziua întâi a colocviului se încheie cu 

prezentarea, de către Ioan Radu Văcărescu, a unui 

volum de teatru, Cioran – tragedii prevăzute. Triptic 

dramatic, semnat de Cornel Teulea. Mihai Posada va 

prezenta recenta carte a lui Ioan Radu Văcărescu, O 

grădină a poeziei.  

Ziua a doua este la fel de concentrată în 

comentarii și abordări mai puțin obișnuite ale operei 

cioraniene. Marin Diaconu (București) readuce în 

atenție o relație complicată, Emil Cioran și Lucian 

Blaga, pornind de la admirația rășinăreanului pentru 

Eonul dogmatic blagian și ajungând la evocarea unor 

polemici mai mult sau mai puțin cordiale între cei doi 

gânditori. Paula Romanescu (București) dovedește 

încă o dată – în De la neajunsul de a te fi născut la 

neajunsul de a trăi – că pentru dânsa, Cioran este o 

prezență mereu vie, de unde și suculentul dialog 

imaginar, pătimaș și tulburător, pe care îl poartă cu el, 

de la scriitor la scriitor. Anca Sîrghie (Sibiu) se 

apropie la rândul ei de Spiritul dialogului cu lumea în 

interviurile lui Emil Cioran, căutând să distingă în 

relativ puținele conversații publicate aspectele 

recurente (plecarea din Rășinari, copilăria pierdută, 

insomnia, nenorocul, desăvârșirea în neîmplinire) din 

gândirea celui care se considera un dezertor al 

propriului destin. Tânărul cercetător Vlad Bilevsky 

(București) ne readuce în plasa filosofică, glosând pe 

marginea unor Afinități elective: Cioran și Hegel, 

punctul de plecare constituindu-l un articol al lui 

Constantin Noica despre Cioran, din 1985, și schițând 

profilul unui filosof care a deplâns dispariția 

eshatologiei în profitul dialecticii și care susținea că 

filosofia ar trebui să îmbine psihologia cu ontologia 

într-o antropologie filosofică. Un nou intermezzo de 

lansări de carte aduce în prim plan două volume, 

Radu Stanca și Sibiul, care încheie un ciclu de 

preocupări statornice ale Ancăi Sîrghie pentru poetul 

și dramaturgul sibian, o monografie, socotită “de 

excepție” de către primul ei recenzent Zenovie 

Cârlugea. În ea autoarea caută dreapta și echilibrata 

prezentare a raportului între biografie și creație în 

portretul acestui scriitor  de mare talent, dar prea 

adesea ignorat sau ocultat. Apoi, Ada Stuparu 

(Craiova) prezintă ediția Marin Sorescu pe patru 

continente, pe care a coordonat-o, distingând 

direcțiile principale pe care s-a construit 

personalitatea soresciană, corespondența cu scriitorii 

străini, traducerile și reflectarea operei în presă. Intrat 

în tradiția evenimentului, spectacolul Exerciții de 

admirație, Emil Cioran a fost susținut de regizorul și 

actorii  Teatrului „Aureliu Manea” din Turda, 

refăcând atmosfera anilor de școală în Rășinari și 

Sibiu, schițând destinul european al gânditorului 

plecat de sub Coasta Boacii la Paris.  

Comunicările în cadrul colocviului se  reiau cu 

Aurélien Demars (Lyon), prezent pe Zoom pentru a 

ne vorbi despre Contradicțiile destinului și hazardului 

potrivit lui Cioran, justificând ambiguitatea titlului 

prin dubla, chiar tripla contradicție pe care Cioran 
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însuși o întreținea cu această noțiune, el care ura 

hazardul și ar fi trebuit, logic, să fie apologul 

determinismului, dar care le-a cultivat până în final pe 

amândouă, mai cu seamă în urma unor lecturi din 

spiritualitatea orientală. Rodica Chira (Alba-Iulia) 

povestește Cu Matei Vișniec despre Emil Cioran, 

acest gânditor care continuă să incite și să intrige și 

care i-a sugerat dramaturgului rădăuțean-parizian o 

întâlnire imaginară, într-un joc intertextual în 

Mansardă la Paris cu vedere spre moarte. Din 

îndepărtatul Michigan american, Dorin Nădrău evocă 

Interesul pentru Cioran al parizianului contemporan 

în trei episoade grăitoare, narate inițial de Constantin 

Zaharia, circumscrise unor drumuri cu metroul 

parizian, configurând comunitatea aparte a celor care 

îl admiră pe subversivul gânditor. Tot de pe meleaguri 

nord-americane, dar din Montrealul canadian de astă 

dată, Dorin Stoica se apropie de Emil Cioran, între 

om și operă, subliniind concordanța ideatică dintre 

viața și scrierile gânditorului, înstrăinat de filosofie, și 

prin mefiența sa absolută față de căutarea unui sens al 

vieții sau al morții. Din Rotterdamul lui Erasmus, 

Quinten Weeterings investighează Fabule ale Epocii 

de Aur. Filosofia istoriei după Cioran, amintind de 

principalele reproșuri pe care acesta le adresa 

istoricilor, cum ar fi duplicitatea devenirii, instituirea 

Istoriei ca entitate de sine stătătoare, deși în om, 

consideră Cioran, există o imposibilitate de a simți și 

de a se raporta la istorie. Sebastian Doreanu (SUA) 

narează un episod mai puțin cunoscut, Emil Cioran, 

profesorul, căci vreme de un an, acesta a predat 

filosofia la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov, 

trezind animozități printre colegi și învățându-i pe 

elevi să se elibereze de manuale și să gândească în 

afara șabloanelor. George Roca (Australia) se oprește 

asupra lui Emil Cioran, însiguratul, ilustrând prin 

varii citate, tot mai vizibila izolare pariziană a 

filosofului, motivată și politic de teama de a nu le face 

rău celor cu care se întâlnea în perioada comunistă, 

dar contestând imaginea de solitudine și retractilitate 

prin comuniunea de spirit instituită de operă. Adrian 

Dinu Rachieru (Timișoara) redeschide o rană, în 

Cioran și „infernul etniei”, poposind, la rându-i 

asupra mult discutatei Schimbări la față a României, 

și amintind de ispita temporar reformatorului Cioran 

de conversiune a negativului întru afirmarea ființei 

românești, postulând un mesianism de împrumut, 

eșuat însă în sub-istorie și organicism letargic. 

Antonia Bodea (Cluj-Napoca) revine la o abordare 

literară cu Aciditatea paradoxului în strălucirea 

metaforei, redeschizând discuția despre scriitorul 

Cioran și retorica sa fulminantă, despre nedesăvârșire 

și exacerbări românești mulate pe rigoare sintactică 

franceză. Încheierea colocviului vine din partea 

Siminei Lazăr (Paris), cu o relatare inedită despre 

filmul realizat de Gabriel Liiceanu și Sorin Ilieșiu, pe 

care Cioran și Simone Boué l-au vizionat la ea acasă, 

prilej de a descoperi un om vesel, vorbăreț, care parcă 

sculpta cuvintele, un adevărat „aristocrat al 

contradicțiilor metafizice”.  

Epuizați și încântați, duminică, 3 iulie, 

participanții rămași au pornit într-o peregrinare de 

suflet, cu oprire la Păltiniș, comemorarea lui Noica la 

mormântul de lângă schit și o drumeție până la cabana 

sobră și răcoroasă în care filosoful și-a trăit ultimii ani 

de viață și creație, periplul încheindu-se cu 

descoperirea – marcată de amărăciunea uitării și 

indiferenței vizavi de un loc al memoriei – a 

frumoasei case, pitită între falnici brazi și poieni 

smălțuite de flori, ce a aparținut familiei Cioran și în 

care, spune legenda – deci e adevărat! -, gânditorul ar 

fi scris o bună parte din Schimbarea la față a 

României. 

Și am încălecat pe-o șa și am ajuns la capătul 

unei noi întâlniri de spirit și emoție, bogată, densă și 

diversă, prilejuită de un gânditor cu inepuizabile, 

caleidoscopice fațete, la ale cărui provocări ne vom 

întoarce cu aceeași bucurie și anul viitor.  
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Maria-Daniela Pănăzan 

 

Nicolae Cristea și Radu Stanca în cărțile 

publicate de ANCA SÎRGHIE 

 

     În ziua de Sânziene, la Cercul Militar din Sibiu, a 

avut loc, într-o ambianță solemnă, elegantă și caldă, o 

dublă lansare de carte. Moderatorul activității a fost 

Ioan Stopița, redactor-șef al revistei de cultură 

„Rapsodia” din Sibiu. A fost prezentat, mai întâi, 

Procesul memorandistului Nicolae Cristea, ediție 

îngrijită de Anca Sîrghie și Marin Diaconu, Editura 

Eikon,  București, 2021. Analiza acestei cărți, ce 

tocmai marchează cei 120 de ani împliniți de la 

moartea ilustrului sibian, a revenit profesorilor 

Sebastian Doreanu și Ion Opriș, care, deși nu au putut 

fi prezenți, au beneficiat de lectura publică a 

interpretărilor lor. S-a insistat asupra importanței 

acestui volum pentru istoria noastră, prin care se 

completează o impresionantă biografie a Ancăi 

Sîrghie. Cartea este, fără nicio îndoială, o cercetare 

erudită a unui eveniment dramatic din istoria 

Transilvaniei, care a marcat existența lui Nicolae 

Cristea, originar din Ocna Sibiului. S-a insistat asupra 

celor 25 de documente reproduse în volum, comentate 

și în Prefața intitulată „Restitutio in integrum”. De 

fapt, un amplu studiu despre evenimentele de la 

sfârșitul secolului al XIX-lea și implicarea eruditului 

Nicolae Cristea, redactor al „Telegrafului român”, 

timp de 18 ani, din 1865 până în 1883: „La Conferinţa 

Naţională de la Sibiu din 21 februarie 1892, dr. Ioan 

Raţiu a fost numit preşedinte al Comitetului 

Naţional.Memorandul a fost conceput de I. Raţiu, V. 

Lucaciu şi G. Bariţiu, ca mandatari ai celor 3,5 

milioane de români care constituiau majoritatea 

populaţiei din Transilvania. Textul Memorandului s-

a definitivat la Consfătuirea din 25-26 martie 1892, 

fiind iscălit de Ioan Raţiu, ca preşedinte, G. Pop de 

Băseşti şi Eugen Brote, ca vicepreşedinţi, de Vasile 

Lucaciu, ca secretar general, de Septimiu Albini, 

drept secretar şi de „referintele” Iuliu Coroianu. 

Documentul a fost redactat şi tipărit în câteva limbi, 

spre a fi răspândit mai larg. El apărea într-o frumoasă 

caligrafie în exemplarul românesc, iar cel german era 

oferit împăratului Franz Joseph”.  
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A doua carte prezentată a fost Radu Stanca și 

Sibiul, Editura Techno Media, Sibiu, 2022, ediția a II-

a. Mihai Posada, Elena Dragoș, Maria-Daniela 

Pănăzan și Silviu Guga au vorbit despre recenta 

apariție editorială care încununează eforturile de zeci 

de ani (primul studiu pe care Doamna Profesor Anca 

Sîrghie l-a dedicat lui Radu Stanca a fost scris în 

1981, constituind prima teză de doctorat despre acest 

autor de talent, cu o viață nemilos de scurtă). Această 

carte constituie un studiu complex, sintetizator, care 

surprinde toate aspectele importante ale operei și ale 

vieții lui Radu Stanca, raportate la perioada activității 

sale sibiene. Structura cărții urmează biografia, reală 

și sentimentală, a lui Radu Stanca. Copilăria petrecută 

la Cluj-Napoca, anii de studiu la Cluj-Napoca și la 

Sibiu, primatul poezie în anii tinereții. Desigur, 

versuri precum „Intru-n Sibiu domol ca-ntr-o poveste 

/ În care port viziera peste față” dovedesc 

atașamentul scriitorului față de orașul de pe malul 

Cibinului, care îl va inspira în scrierea operelor sale. 

De aceea, nu este deloc de mirare faptul că s-a 

implică în viața cetății și în activitatea impresionantă 

a Cercului Literar de la Sibiu. „Spiritus rector” al 

acestei mișcări de deschidere europeană, Radu Stanca 

va strânge, în jurul Cercului de la Sibiu, intelectuali 

de marcă ai epocii, rolul fiind asumat cu mare 

seriozitate. Doamna Anca Sîrghie apreciază că poetul 

și dramaturgul a îndeplinit „funcția catalizatoare a 

Cercului Literar, constituit la Sibiu în 1943 în spirit 

lovinescian, ca cenaclu al studenților Facultății de 

Litere și Filozofie”. (p. 63). Evocând participarea la 

viața culturală a Sibiului și nu numai, autoarea acestei 

cărți evidențiază contribuția majoră a lui Radu Stanca 

la dezvoltarea literaturii române din deceniul al VI-lea 

în secolul XX, în mod special a teatrului, a vieții 

muzicale și a presei din orașul nostru.  

Rămâne exemplară verticalitatea morală a 

poetului dramaturg în “obsedantul deceniu” al 

proletcultismului românesc. Bineînțeles, nu este uitată 

viața familiei Radu și Dorina Stanca, „un cuplu de 

legendă în istoria Teatrului de Stat din Sibiu”. 

Profesori de actorie, ei au încurajat tinerii să acceadă 

spre o activitate scenică. Radu Stanca a avut 

„preocupările și viziunea teoretică a unui teatrolog 

autentic”, preocupări constante și sistematice.  

O ușoară undă de regret răzbate din capitolul 

„Când teatrele din România îl venerau pe Radu 

Stanca”, însă rămâne speranța că într-o bună zi, 

piesele de teatru ale sale vor fi jucate iarăși la Sibiu, 

pe scena Teatrului Național, care cu onoare îi poartă 

numele. 

Lansarea numărului 214 al revistei de cultură 

„Rapsodia” din Sibiu (numărul din iunie 2022), care a 

fost prezentat de Ioan Stopița, dar și lectura publică 

din cărțile prezentate, aparținând actorului Emil 

Cătălin Neghină de la Teatrul Național „Radu Stanca” 

din Sibiu, au întregit fericit o seară culturală, 

încheiată cu o agapă generoasă, oferită de autoare, 

Doamna Profesor Anca Sîrghie. Mulțumim pentru 

fotografii domnului Ștefan Trihenea.  

Sintetizând, a fost o seară memorabilă, cu un 

public de elită, sosit și din alte localități ale țării și 

chiar din străinătate, seară pe care am umplut-o cu 

bucuria evocării a două personalități care au marcat 

istoria Sibiului: Nicolae Cristea și Radu Stanca. Am 

fost martori ai lansării „celei mai bune cărți” despre 

Radu Stanca (în viziunea lui Silviu Guga), care se 

înscrie „cu succes în istoria literaturii române”. 

Felicitări! 
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Ladislau Daradici 

 

Jocul poetic între senzual și rațional 

 

Flacăra cuvintelor este cartea de poezie 

semnată de Camelia Ardelean și Baki Ymeri, publicată 

de Editura Amanda Edit, București (2021), lucrare 

apărută în colaborare cu Uniunea Culturală a 

Albanezilor din România. O însoțire provocatoare a doi 

poeți formați în timpuri și spații diferite, cu viziuni 

diferite asupra creației și existenței. 

Ca și percepție a vieții, poemul lui Baki Ymer 

este, prin seninătatea sa, un omagiu adus iubirii și, 

implicit, miracolului vieții. Un poem curat prin 

simplitatea rostirii și inocența trăirii, impregnat de 

misterul feminin, de mirare și dorință. A iubi, a fi iubit 

înseamnă pentru poet a fi mai aproape de Dumnezeu, 

sensul vieții este sensul căutării iubirii („zilnic te caut ca 

să mă cauți”), iar împlinirea în dragoste echivalează cu 

împlinirea existențială.  

Poemul lui Baki Ymer e precum o floare 

încărcată de polen și miresme, radiind bucurie, 

fascinare, lumină. Chiar și când vorbește despre sine, 

poetul își raportează ființa la femeie, această zeiță 

pogorâtă din Rai, în absența ei bărbatul neputând exista, 

nefiind întreg, poetul fiind convins că lumea în care 

trăim nu poate fi imaginată în absența femeii.  

La polul opus, poemul Cameliei Ardelean pare 

o neobosită încercare de depășire a celor lumești, 

tinzând către alte sfere, perfecțiune, infinit, dorul-de-

absolut luând locul dorului-dor: „Opaiţul se-aprinde iar 

în mine,/ Mă arse bezna-n pivniţa-mi de lut,/ Îmi creşte-

n fibre-un dor de absolut/ Ca viilor de ciuberele pline” 

(Opaiţul se-aprinde iar în mine), însăși creația poetică 

fiind percepută aidoma zborului către înalturi: „În zbor 

cameleonic, cu cerul sub axilă,/ Ţâşneşte poezia, 

dansând pe nori, nubilă” (Păstrăm idei...).  

Universul ei lumesc pare îngreunat, de-a 

dreptul sumbru, poezia devenind o proiecție 

deznădăjduită a derutei și înfrângerii, luptă dramatică a 

căutării întru regăsirea sensului vieții, a descoperirii 

iubirii și bucuriei. Lupta însă pare zadarnică pentru că 

sentimentul ratării, al lipsei oricărui orizont, al 

neîmplinirii visurilor este atât de persistent și de 

apăsător, încât echivalează cu însuși sentimentul morții: 

„Nu am cuvinte, astăzi, să descriu/ În amănunt, ce simte 

un mort-viu,/ Câte zăpezi în suflet i s-au strâns/ Ori 

avalanșe de tăceri și plâns” (Nu am cuvinte). În cele din 

urmă, poemul Cameliei Ardelean, abstractizat, vitregit 

de tandrețe, de percepția frumuseții, devine încărcat de 

așchii („Destinul smulge aşchii din trupuri cu un click”), 

cioburi („Sub clopote de gheaţă ni-s gândurile cioburi”), 

tăciuni („Între visele-mi de humă-mpovărate de 

tăciuni”) și spini („În cripta minții nu mai e hotar/ 

Curmând iubirea înglodată-n spini”).  

Pentru Baki Ymer dragostea nu e doar împlinire, dar și o 

izbândă împotriva obsesiei morții, între femeie și bărbat 

neexistând păcate, doar ”pofte sfinte”, a face dragoste 

însemnând, pentru poetul îndrăgostit, a rămâne veșnic 

tânăr, nemuritor: ”Du-mă, de poţi, prin livezi/ Pe care în 

ochii mei tu le vezi/ Şi-acolo pe-o pală de fân/ Eu voi fi 

un tânăr bătrân” (Nemurire). Poemul devine astfel 

chemare, îndemn la dragoste, creația poetului 

înscriindu-se sub semnul vitalității, al perpetuei 

renașteri, neexistând urmă de ezitare, de abandon ori 

sentiment de zădărnicie, în timp ce la Camelia Ardelean 

se întrezăresc rare momente de trezire, de revenire la 

viață din împovăratul și întunecatul labirint existențial: 

„E prima zi când mă simt vie/ Și cred că moartea mi-a 

murit,/ Mă întrupez dintr-o stafie/ Cu iz de lemn 

mucegăit” (E prima zi...).  

Nu ne miră, așadar, când poeta vorbește despre 

„tranşeele tăcerii,/ săpate în desişul dintre noi”, când 

mărturisește că se simte „strivită de un chin cvasiacut,/ 

sub geamătul păcatelor depline” sau își simte trupul 

„ciob de selenit” din care ”își bea ruina ultimul pahar” 

(relevant pentru calvarul lumesc pe care îl trăim, în 

viziunea poetei, este și rondelul intitulat Povara 

pietrelor din noi). 

La polul opus, din poemele lui Baki Ymer se 

revarsă dragostea de viață și dorința neobosită pentru 

femeia care, prin perfecțiunea frumuseții, pare coborâtă 

din rai, purtându-și trupul de zeiță: ”Eşti ca boarea cea 

uşoară/ Ca o poftă legănată/ La un piept de domnişoară./ 

Eşti, oricând, ca niciodată./ Niciodată nu ştii când/ Eşti 

ca pasărea furată/ De văzduhuri pe pământ./ Eşti aripa 

care-n ceruri/ Lasă-n urma ei un rând/ Din poemul care 

zboară” (Perla poetului). Lirica sa, prin excelență de 

dragoste, e o lirică a frumuseții feminine, a voluptății și 

dorinței, iubirea fiind identificată adesea cu setea 

continuă. Jocul dragostei devine joc perpetuu de trăiri și 

idei, joc al atracției și al contrariilor („Vino mâine spre 
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seară,/ Te aştept de cu zori!”), dialogurile dintre El și Ea 

fiind mereu pline de prospețime și subtilitate, un joc 

viril, tineresc, reînceput iar și iar. Îndrăgostitul 

întotdeauna are un al șaselea simț, uneori rezultând din 

combinația celorlalte: „Rari sunt oamenii/ Care simt/ 

Aroma privirii” (Gustul privirii). 

Poezia de dragoste a Cameliei Ardelean, o 

parte concretizată în sonete, tinde spre aceeași 

abstractizare, derulându-se la nivel rațional, performând 

mai degrabă prin limbaj decât prin trăire și semnificații, 

poeta vorbindu-ne de racordarea simțirilor abstracte „la 

genuri diferite de extaz”, la jocul „în acte” al orgoliilor 

(Privesc pasiv tranșeele tăcerii). Chiar și nostalgia 

iubirii e învăluită în durere, dezamăgire, coșmar, chiar 

dacă absența iubitului înseamnă nu doar suferință 

sufletească, ci și boala trupului: „Iubirea frântă, scoasă 

la mezat,/ Învăluită-n ceaţă purpurie,/ N-a fost un 

curcubeu, ci surogat,/ Un tremur suferind de-anorexie” 

(În trupul meu bolnav de lipsa ta).  

O definiție mai complexă a iubirii o găsim în 

poemul Iubirea..., unde poeta o consideră „o scumpă 

amuletă”, în final imaginând-o precum un veștmânt 

pentru întregul univers: „Iubirea e sfârșitul unor timpuri/ 

De aprige sau ludice-ncercări,/ E soarele fierbinte-n 

anotimpuri/ Cu ghețuri stinse-n vaste depărtări./ Iubirea 

e un fluture ce moare/ În simpla tresărire de cuvânt,/ 

Fiind sublima inimii dogoare,/ Pe vreme bună sau pe 

aspru vânt”. 

Percepția trupului la cei doi poeți este la fel de 

relevantă pentru atitudinea lor față de existență, iubire, 

suferință. Pentru Camelia Ardelean, trupul e lut 

ambulant, ciob de selenit, matcă de ceară ori pivniță de 

lut, trup captiv în „noaptea de bazalt”, „cu frigul adormit 

în oase” și în care „aleargă zilnic un ghepard,/ ce-şi 

sfâşie fără de milă prada” (alături de poverile 

interminabile sisifiene, poeta face trimitere și la 

suferința continuă la care e supus Prometeu).  

La Baki Ymer trupul devine obiect de 

adorație, făcând în majoritatea poemelor sale elogiul 

făpturii iubitei, pe care își scrie versurile de dragoste „cu 

litere enorme, de aur” (Versuri de dragoste). Femeia e 

materializarea frumuseții, frumusețea existând în 

permanență în esența ei, definiția ei: „Dacă femeia nu e 

frumoasă,/ Ea mai că vrea/ Şi mai că îi pasă/ Să fie un 

pic mai frumoasă./ Dacă femeia este frumoasă,/ Ea mai 

nu vrea/ Şi mai se lasă/ Să fie şi mai frumoasă” (Cântec 

uitat). Trupul ei „miroase a crâng de salcâmi/ brusc 

înflorit” (Secundă), în numeroase poeme revenind 

același cult al sânilor, ca obiect de adorație, miracol 

fascinându-l neîncetat pe poetul îndrăgostit (chiar dacă 

într-un poem intitulat Sânii recunoaște cu inocență că îi 

e rușine un pic să se uite la cuvintele care vorbesc 

despre ei): „Sânii tăi tremurau./ Undele lor mă loveau,/ 

Mă trânteau la pământ” (Cântec popular); „Scoica 

sânilor tăi/ Era sfântă ca luna,/ Culoarea lor albă/ Era 

precum spuma/ La marginea mării” (Pastel); „Numai 

zeiţele se pot lăuda/ Cu acelaşi cutremur/ Al sânilor/ 

Atunci când păşesc” (Blestem cu miresme); „Cum să 

mai pot ajunge la tine/ Gingăşie care în sânu-ţi ascunzi/ 

Fructe divine?” (Cântec naiv). Exemplele pot continua, 

desigur... 

Ca și percepție a naturii, în cazul lui Baki Ymer 

elementele acesteia întregesc, desăvârșesc făptura 

iubitei. Aceasta, „ca boarea de ușoară”, coboară „pe 

așternuturi de vânt”, buzele (încărcate de polen și 

nectar) sunt fragi, scoica sânilor e „sfântă ca luna”, 

aplecându-se „ca un lan” (comparația are rol esențial în 

conturarea imaginilor poetice). Iubita, această ”floare 

tăcută”, când e un pui de căprioară, când se preface într-

o ciută prin crâng, trupul ei fiind ”setos” ca o plajă arsă 

de arșiță, buzele ei ”rumenite de vânt” sădind în aer 

miresme (Floare). Vitregiile naturii, tulbureala și 

răceala Dunării sunt anihilate de frumusețea și căldura 

femeii: ”Dunărea e foarte tulbure şi rece, Tu eşti foarte 

frumoasă şi caldă./ Dacă printre mâinile mele ai trece,/ 

Cămaşa mi-ar prinde să ardă” (Vechi cântec de 

dragoste). Pentru Camelia Ardelean, în schimb, 

elementele naturii, toamna, frunzele ofilite devin motive 

de zădărnicie, tristețe, singurătate. 

Dincolo de procesul lexical alambicat (adesea 

copleșitor) care constituie poemul Cameliei Ardelean, se 

remarcă și câteva constante. În primul rând, metaforele 

vegetale, ale arborelui pentru propria ființă: ”Îmi ţin în 

palme inima, o frunză/ Desprinsă din copacul care sunt” 

(Îmi țin în palme versurile), ”Din colţ de anotimp îmi 

cresc copaci,/ Dansând febril cu ramurile pline” (Eliptic, 

mă descătușez din mine), dar și în alte poeme ca Ascult 

cum înflorește un cais, Sub scânteierea florii de gutui, 

E-nghesuită-n mine-atâta toamnă, Se tânguie natura, 

Port crivățul pe umeri etc.  

Spre deosebire de Baki Ymer, ale cărui trăiri, 

dorințe sunt prin excelență pământene, sentimentul 
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cosmic, dorința zborului spre aștri este o permanență în 

cazul poetei. De la râvna curcubeului, influența stelelor 

și a lunii asupra ființei poetei și dorința evadării spre 

alte galaxii, descoperim o adevărată obsesie pentru 

componenta astrală, în poeme ca Prin stele cu 

gondola..., Iarba dintre stele, Ostatică-ntre vid şi Carul 

Mare, Se-ncovoaie-n mine pacea lunii și altele. 

În ceea ce privește discursul poetic, Camelia 

Ardelean preferă jocul lingvistic experimental (și 

cerebral), râvnind perfecțiunea versificației și a rostirii, 

tinzând spre abstractizare în defavoarea, uneori, a 

semnificației (vedeți-mi cuvintele, spunea Roland 

Barthes, sunt limbaj; vedeți-mi sensurile, sunt 

literatură). În schimb, Baki Ymer e clasic în discurs, dar 

modern în simțire, în ineditul și prospețimea imaginilor, 

în inocența și iscusința scenariilor în care apar 

îndrăgostiții. Folosește adesea versul preluat din doina 

populară, scurt, ritmat și rimat, netemându-se de 

simplitatea și naivitatea imaginilor (numeroasele titluri 

ale poemelor amintesc de foclor, considerate de poet 

”cântece”: Cântec popular, Cântec naiv, Cântec uitat, 

Cântec de dragoste.  

Descoperim o simplitate plăcută a discursului 

în cazul său, spontaneitate, naturalețe. Poetul nu-și 

culege cuvintele de prin dicționare, fiindu-i deajuns 

sinceritatea ideii, puritatea trăirii. Nu un poem artificial, 

cerebralizat, ci unul sincer, încărcat de emoție și 

semnificații, poemul jucăuș, așa cum e mintea și sufletul 

celui îndrăgostit perpetuu (Baki Ymer nu se satură să 

preaslăvească femeia, n-o părăsește niciodată, singura sa 

suferință izvorând din neostoita sa dorință, din nevoia de 

a o iubi iar și iar).  

În paralel, Camelia Ardelean e adepta 

sintagmelor pretențioase, cu rezonanță șocantă, ca într-o 

beție lexicală, amintind de Macedonski și direcția 

simbolistă inițiată de acesta, cu inversiuni gen falnic 

univers, ubicuul astru, ubicua silfidă, cromatică alee, 

indolentul oracul, atavice misive, atavică Lactee, dar și 

epitetele cu aceeași rezonanță: astru ahasveric, trup 

venust, lacrimi însurite. Poeta se simte strivită de un 

chin cvasiacut, asumându-și destinul beligerant, 

regretu-i e plăviu, plonjează în amoc (boală mintală 

tropicală cauzată de abuzul de stupefiante), pentru ea 

ploile au iz de arnăut (mercenar albanez din garda 

domnească din Țările Române), iar simțămintele ei sunt 

în carantină. 

În concluzie, poezia lui Baki e un cult al 

adorației femeii, a frumuseții ei, a iubirii și a dorinței 

bărbătești de a cuceri, de a face dragoste, fără nici o 

urmă ori nuanță de misogism, femeia fiind ridicată la 

rang de zeiță, divinizată (trimiterile la Rai nu sunt 

întâmplătoare), necesară; lirica poetului e o religie a 

cuvintelor simple, rotunde, sănătoase, cuvintele noastre 

cele de toate zilele, lipsite de abstracțiuni, de sensuri 

absconse, poemul său fiind sensibilitate, sinceritate și 

semnificație prin excelență.  

La celălalt pol, poezia Cameliei Ardelean e o 

demonstrație a descumpănirii, a lipsei de orizont, a 

suferinței, aducând o influență apăsătoare și 

experimentală asupra limbajului, asupra cuvintelor, întru 

respectarea cu strictețe a rimei și măsurii, predilecția 

pentru sintagme rare, o îndepărtare voită de cuvântul 

obișnuit, sensibil, cald, uman; poemul ei este unul al 

efectelor lexicale și nu atât pliat pe natura omului, pe 

esența alcătuirii sale lăuntrice, tinzând să devină o 

grafică abstractă, mai degrabă experiment de limbaj, 

decât unul existențial.  

Din însoțirea celor doi a rezultat un volum 

interesant, provocator, o lectură prilejuind mirare și 

încântare, lucrare fragmentată din păcate de date 

biobibliografice în exces (ale poetei, de pildă, 

cuprinzând colaborări, premii și referințe critice, 

întinzându-se pe douăzeci și ceva de pagini din cele 

optzeci ale lucrării, chiar la începutul cărții). Sunt 

aspecte care derutează și descurajeză lectura, putând fi 

evitate (consider că o pagină, două, la final de carte, 

sunt suficiente pentru prezentarea oricărui autor).    
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Monica Manolachi  

 

 
 

Luminițe de Crăciun pe Podul Pantelimon 

 
Am uitat cuvântul german pentru licurici. 

Am uitat cuvântul românesc pentru Glanz. 

 

Am uitat cuvântul slovac pentru candelabru. 

Am uitat cuvântul românesc pentru sviečka. 

 
Am uitat cuvântul maghiar pentru rază. 

Am uitat cuvântul românesc pentru csillag. 

 
Am uitat cuvântul romani pentru soare. 

Am uitat cuvântul românesc pentru yog. 

 
Am uitat cuvântul croat pentru bec. 

Am uitat cuvântul românesc pentru munja. 

 
Am uitat cuvântul sârbesc pentru licăr. 

Am uitat cuvântul românesc pentru svetlo. 

 
Am uitat cuvântul bulgăresc pentru curcubeu. 

Am uitat cuvântul românesc pentru фар. 

 
Am uitat cuvântul românesc pentru hearth. 

Am uitat cuvântul englezesc pentru chibrit. 

 

Trebuie să ți le aduci aminte, chica. 

Sau ți-au furat limba frontierele? 

 

Relaxare pe malul fluviului 

 

În vara anului 2016, 

am vorbit la Universitatea din Viena 

despre funcțiile culturale ale limbajului 

hibrid în poezia contemporană românească. 

Eram doar trei persoane în sală: 

Philadelphia, București și Hong Kong. 

Am aflat de alfabetul lui Juan Pablo Bonet, 

cu ilustrații de litere create cu degetele, 

folosit pentru a-i învăța pe mudos să vorbească. 

 

Următorul panel a umplut un amfiteatru 

și noi stăteam pe ultimul rând 

ca o portocală tăiată în două pe un platou. 

De data aceasta era doar o vorbitoare. 

Ceilalți doi pierduseră avionul. 

Tema era Traducerea McFericirii, 

de la Richmond la Moscova, 

de la clienți grași, obraznici și nefericiți 

la alimente sănătoase din surse locale 

și restaurante cosmopolite curate, 

cu un serviciu civilizat și cinstit. 

 

O, dar asta-i fericirea? m-am întrebat, 

cu gândul la Steinhardt și la Nirvana, 

în timp ce ieșeam din sală pe ușa din spate. 

Apoi am sărit într-un vagon de metrou 

care ne-a dus la stația Alte Donau. 

Ne-am jucat o vreme cu un cârd de lebede, 

așezați pe mal, cu picioarele în apă, 

tăifăsuind despre extaz și bucurie. 

 

Kertmozi 

 

Ca Insula Margareta, 

ești în inima Dunării, 

unde se recreează lumea 

și ușile spectrale duc 

spre fântâni muzicale și zoo. 

 
Ca un codicil deschis 

într-o chilie de mănăstire, 

plutești pe râul timpului, 

aruncând coroanele primite 

spre sufletele din apă. 

 
Undeva lângă satul Grindu 

 
Era o dimineață de septembrie cu ceață 

când nuntașii se întorceau acasă. 
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Imediat ce au observat ciocnirea la distanță, 

paznicii au sărit într-o șalupă. 

Când s-au apropiat de vaporul naufragiat, 

tu stăteai în picioare pe punte: 

un băiat de patru ani amuțit și speriat, 

ținând în mână bidonul de plastic alb și gol 

pe care ți-l dăduse tati. 

Cei mai mulți urlau, prefăcându-se în pești. 

Crap. Sturion. Somn. Știucă. 

 
O insuportabilă mutație la sfârșitul unei epoci. 

 
Căpitanul te-a luat în cabină 

și te-a așezat pe o băncuță îngustă, 

ți-a acoperit trupușorul cu o pătură 

și a chemat salvarea imediat. 

Nu avea cuvinte să te întrebe cum te cheamă. 

Nu bănuia că vă veți reîntâlni peste ani. 

Pe trotuarul acesta, medica te-a luat în brațe 

ca pe o păpușă înfășată în zdrențe. 

Acum vorbești cu peștii jucăuși 

care se apropie de malul apei 

și speră să-i hrănești, gata de orice. 

 
Podul Varadin 

 
Există cântece pentru orice, 

nu doar cântece de dragoste și durere. 

Orice = natură și obiecte, 

hrană și băutură, muncă și somn, 

istoria mare și istorii mici, 

concepte precum adresabilitate 

ori sateliții lui Jupiter. 

 
Poezia e și cântecul războaielor nevăzute. 

 
Ne aflăm acum lângă acest pod 

bombardat, luat de ape, distrus, 

numit, renumit și reclădit. 

Podul e un vers întins peste râu, 

dar podul rămâne mut. 

Hoinărim pe lângă el. 

Ne împrietenim și îl auzim. 

 
Strada Dayka Gábor 

 
M-am trezit la etajul al treilea, 

într-un bloc cu zece niveluri din campus, 

cu multe vizualizări pe net 

și studenți din toate colțurile lumii, 

undeva pe malul tău stâng, 

și mi-am șoptit dintr-o bătaie de inimă 

Jó reggelt, Budapest! 

și am râs ușor, pe înfundate, 

la marginea dantelată a visului din zori, 

în care încropeam versuri nostalgice. 

 

Despre tine, despre noi: o femeie și un râu. 

 

Acum, după ani și ani, 

când te văd asaltată de pescăruși, 

din tramvaiul care huruie pe Podul Elisabeta, 

încerc să rezolv acest puzzle misterios, 

un puzzle al vieții noastre împreună 

în contextul unei tinereți învolburate 

cu unele piese pierdute, ca și cum 

râurile ar putea fi oameni, cu suflet 

și destin, iar oamenii ar putea fi râuri, 

cu suflet și destin. 

 

Decembrie la Belgrad 

 

Ninge pe cabluri. 

Vaporul taie fluviul. 

Vrăbii pe maluri. 

 

Ne plimbăm singuri 

într-o lume alb-negru – 

Vântul ne cântă. 

 

Soarele iernii 

face baie în apă 

și topește tot. 

 

O noapte în Győr 

 

Ne mișcăm pe apă 

în timp ce planeta vâslește prin univers. 

Râul este așa de întunecat, iar tu, 

ca un far printre miriadele de stele, 

nu te poți opri din râs. 
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Mihai Victor Afilom 

 

Epistolă despre cărți, poezie și cuvinte 

 

Pe piața de carte se cer manualele de matematică 

Și studiile de sociologie... 

Mi-am pus pe tarabă biblioteca, 

Nu e o metaforă, 

Oricum eu nu am copii, 

Nu am cui să las sutele de cărți... 

Azi am trecut și pe la librărie; 

Versurile mele nu prea au căutare, 

Așa că am cumpărat eu cartea domnului profesor; 

Ehehe cine mai citește poezie în ziua de azi... 

Or mai fi vreo doi trei mohicani, 

Am putea să ne alcătuim o societate secretă, 

elitistă , 

S-ar putea numi Adoratorii Euterpei sau 

Templierii 

Metaforei de Aur, 

Oricum sunt la modă societățile astea discrete, 

masonice cu loje si grade. 

Prietene! 

Nu prea am inspirație, 

Nu-mi place să scriu poeme pe bandă rulantă, 

Mă și minunez 

Cum unii au o imaginație atât de colorată, 

Și un ritm de imprimantă laser; 

Eu... sunt mai sărac cu duhul, 

Am nevoie de acea stare de spirit specială, 

Ce precede înmulțirea pâinilor, 

Ori despărțirea mării, 

Am nevoie de cuvântul magic, 

Cheia de boltă, 

Semnul de pe fruntea golemului, 

E musai să mă raportez 

La șoapta daimonului, 

Și dacă tot veni vorba de Aristotel, 

Acum citesc un sofist elen - Alcifron: 

"Scrisori din vechea Heladă". 

Cam atât despre cărți, 

Acesta sunt eu negustor si trubadur, 

Vând și cumpăr cuvinte, 

Citesc și scriu. 

În rest aceleași lucruri prozaice ca noi toți, 

Iubesc, uneori cu patimă, 

Alteori mocnit, în tempo lent, 

Merg zi de zi la serviciu, 

Urmăresc aceleași talk showuri, 

În special știrile sunt un somnifer excelent, 

Cât despre politică, mai ceva decât diazepamul; 

Uneori merg la mall să văd ultima producție 

hollywoodiană, 

Am fost și la Tiff anul trecut... 

Ce să mai... sunt un om comun, 

A trecut vremea bizarului, 

Sunt înregimentat perfect în zeitgeistul actual . 

Stiu, Prietene, o să te întrebi unde naiba este 

poezia în 

toată insiruirea asta monotonă, 

Ei bine, poezie începe cu senzația de iscodire, 

Cand dintr-o dată realitatea se destramă 

Ca un voal de mătase biodegradabilă 

Și cuvintele strălucesc alternativ 

Sunt ca niște cărămizi de lut roșu, 

Stratificate in fundația unui edificiu, 

Arse in focul inimii, 

Piese de domino din jad verde, 

Nestemate ce strălucesc intermitent 

În portalul imaginatiei noastre . 

Atunci, temător, le alegi cu grijă, 

Pios ca intr-o mantră ori rugăciune, 

Și îți construiești propriul templu 

Pe al cărui altar ai așezat Cuvântul, 

Sfințit prin Iubire. 

 

Rage against the machine 

 

Lumea e atinsă de o maladie ascunsă, 

Un spirit bolnav a pus stăpânire, 

Pe burgul acesta, pe teritorii, pe omenire, 

E ceva misterios, ocult, 

O vrajă întunecată, o miasmă verde în cetate, 

O neliniște ne alimentează spaimele, 

Cele șapte frici, în fond teama de moarte, 

Exploatată de fratele cel mare, 

O patologică stare de neastâmpăr, 

Ca un râu tulbure ce a rupt albia, 
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Ca un torent ce ne poartă haotic, 

Frunze fără clorofilă căzute din arborele vieții, 

Fără vlagă, ne supunem orbește, 

Zilnic în închisoarea cu ferestre opace, 

Cu panouri mari pe care scrie: 

Supune-te! Ascultă! Cumpără! Votează! 

Nu gândi! Toarnă-ți aproapele! Trădează! 

Cu toții suntem sclavi pe galera aceasta, 

Vâslași sub biciul convențiilor sociale, 

În ritmul tobelor ce anunță nevăzutul război, 

Înainte! Tot înainte, vrednici pionieri! 

Spre coloniile Noii Lumi, 

Spre plantațiile de bumbac și trestie de zahăr, 

În dictatura soft a Noii Ere, 

Robot-oameni cu cravată și cip, 

Cu simțirile mecanizate 

În această epocă post industrială, 

Cu ochi electronici de Argus resuscitat, 

Din panoplia mistică a noii mitologii, 

Bine ai venit în Noua Eladă,Noua Romă, 

Leapădă-ți fărâma de uman - scrie 

Pe frontispiciul lagărului în care ne-am născut. 

La naiba cu toată această magistrală minciună! 

În curând am să evadez din batalionul disciplinar, 

Spre munți, spre cer, spre infinit, 

E noapte acum, ne vedem mâine dimineață, 

Am un gust amar de mătrăgună, 

E noapte acum în lume, 

Eu m-am trezit, 

Neboisa, 

Nu te teme! 

Nu te teme! 

 

Mitul eternei reîntoarceri 

 

Mărturie 

Pe o foaie albă de hârtie: 

Viața: fluviu tumultos, 

Minunatul Orinoco, 

Sedus de fructele terestre ale realității, 

Prea puțin m-am mai jucat de-a poezia, 

Născut în semnul eteric al Gemenilor, 

Glisez între profanul, 

Pâinea noastră cea de toate zilele 

Și lirica albastră 

În care evadez în pauza dintre respirații. 

Ce să vă povestesc? 

Despre anosta mea existență cu licitații publice, 

Vizite prin spitale, malluri, catedrale, 

Voiaje prin capitală la năucitoare târguri de carte, 

arte... 

Sau automobilul personal care-și dă duhul 

Când ți-e lumea mai dragă, 

Facturi, rate, credite, debite, salarii, fluturasi 

Și .... o portie de papanași, 

Sau despre ce am mai citit: nimic, 

Ce am mai visat: insomnii. 

Ce am mai scris: caiete de sarcini. 

Uite: am regăsit răgazul necesar, 

Ascult muzica aceea sacadată, 

Încerc să prind frecvența corectă 

Pe care ceva/cineva emite 

Lirica fluidă... 

Habar nu am cine e: Sinele meu sau Dumnezeu? 

Vreun înger rătăcit? O anomalie din cerebel? 

Nu cred că au aflat asta nici antenele programului 

SETI, 

Nici Patriarhul ori Papa. nici cercetătorii englezi, 

nici, nici... 

Mulțumesc Doamne că încă sunt lucid 

Azi am văzut la știri supermeni pe autostradă, 

Episcopi ținând slujbe din nacela macaralei... 

Soarele din cuptor 

Își înfinge ușor colții de vampir 

În asfalt și în corpurile noastre, 

Mai rezistente, mai sensibile... 

Vorbesc din nou cerșetorii cu arhanghelii pe 

străzi, 

Mor bunicii noștri subit, 

A început isteria vacanțelor pe litoral, 

Se ”muncește” în țara lui Manole, 

Se asfaltează, se votează, 

Guvernele se răstoarnă, se toarnă, 

Se construiesc, se zidesc 

(templele, piramidele, Grădinile Semiramidei, 

Autostrăzile ... să circule cirezile – agreste). 

Curg banii electronici, 

Sângele economiei duduie , bubuie 
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Furtuni de vară, 

Tornade a la Kansas, 

Vrăjitorii din OZ, 

Pinnochio și Alice în Țara Minunilor, 

Patria Nebunilor, 

Toată salata asta cu conspirații, 

Șoferi de taxi fără decorații, 

Lanuri de secară, prin țară, 

Sperietori de ciori, 

Rachete antigrindină ... de decor, 

Ineficiente instrumente, 

Încălzire globală, 

Societate tribală, 

Fructe otrăvite cu pesticide, 

Listeria și E-coli 

Și moartea ca o albină... 

Zumzăie, 

Teroarea istoriei, 

Oamenii, vremurile, 

Iată, Dayane! 

Se apropie Sânzienele, 

Se vor deschide Cerurile, 

Uite cum dănțuie ielele 

Și se leagă vrăjile... 

Pieton 

Azi am mers la pas pe străzile orașului, 

Mă vegheau arhanghelii acoperișului, 

Lumii... prea năpădită de egoism și ură, 

Ca într-o cubistă pictură, 

Prea gol mi-era, prea năpădit de frici, 

Orașul meu cu mulți bunici, 

Am intrat într-un magazin de haine vechi, 

Aveam masca agățată de urechi, 

Eram atât de caraghios, 

Posibil contagios, 

Aveam mănuși bleu, de nitril, 

Mediul era atât de steril, 

Se zvonea că au pulverizat substanțe, 

Că au tăiat sute de chitanțe, 

Cu amenzi, pentru răspândire de boli, 

Pentru că ar fi noii discipoli, 

Ai veacului de foc ce va să vie, 

Ce ne va elibera din dulcea sclavie, 

En fine, am cumpărat o cămașă albastră, 

O perdea pentru fereastră, 

Am găsit și o carte în limba lui Moliere, 

Perfecta pentru acest secol de fier, 

Valpurgic, 

Era un ceas liturgic, 

Doamna din second hand asculta la casetofon, 

Muzică din alt veac, din alt eon, 

Balade folk, cântece de drumeție, 

De când mai exista în lume omenie, 

Am plecat mai departe pe aleea Lipscani, 

Fără liniște, fără bani, 

Am intrat într-o farmacie, 

M-au privit ca pe un suspect, 

Aveam rețetă și-un prospect, 

Eram bănuit de anarhie, 

Aveam stigmă de nebunie, 

Un simplu individ, 

Potențial purtător de covid, 

Mai departe, până în piață, 

Niște mere de la o precupeață, 

M-au primit cu un suspin, 

Părinții izolați în al nostru cămin, 

Blestemată pandemie, afurisită boală, 

Ne-ai picurat în suflet îndoiala, 

Din odaia mea de la parter, 

Emit frecvențe stranii în eter, 

Mă pândesc ochi de meduză, 

În sinea lor ei mă acuză, 

De erezie, 

De prea multă fantezie. 

False alarme, 

Nu vezi că lumea doarme? 

Eu scriu manifestul meu futurist, 

Afară plânge un înger trist, 

Din difuzor, o melodie indigo, 

Pe hârtie un alter ego, 

Umbre pe pereți, 

Psalmi de profeți, 

Hipice, 

Criptice, 

Pandemie, 

Elegie? 
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Simion Cozmescu 

 

Pământul, ultima trezie 

 

Ninge negru pe orașe chircite și amare 

Bolnavii din ele rânjesc scurși în izolare 

Arme cresc din pământ, nu arbori sau flori, 

Au petale și dinți care-omoară culori 

 

Hălci din pământul nostru, piatră și glod 

Aruncate lupilor, mâncători de sud și nord 

Șuieră seceta în ochi de delfini murdari 

Mările cad în cer și delirează-n marinari 

 

Am stins luminile în cearcăn și atom 

Apropie-mi Doamne, Luna, s-o dorm. 

Un Soare să cânt. Cum să iubesc un Pământ? 

Aici, nici Tu nu mai ești Cel veșnic și sfânt 

 

Se sufocă iubirile, urlă orbii-n oase 

Noi mai ucidem o frunză și râdem în case 

Fumegă pământul, arde vița de vie - 

Mor și bețiile, ce ultimă trezie 

 

Războiul 

 

interviuri pe străzi 

în căruciorul cu rotile 

întrebări privind jertfa, damnarea și căldura 

ochi scormonind în ochi 

măști, ucideri de fetus, om și clădiri 

 

micul reporter de război 

fata cu baloane umplute cu aerul cald 

strâns din suflul bombelor 

baloane legate de mânerele căruciorului 

(acolo ar fi trebuit să fie agățate două suflete) 

se înălță spre cer 

după alte răspunsuri 

 

pământul rămase jos privind-o 

fumega știrb 

uitase să întrebe de la ce post de televiziune 

era fetița de nouă ani din 

căruciorul cu rotile 

 

Ecou al meu 

 

Întotdeauna mai există 

o părere, o umbră, o îndoială. 

Vara asta ce se întinde pe rănile șarpelui. 

Nălucă aburind oglinzi - 

palate ale neadormiților regi 

răsunând în închipuiri și peregrinări 

de aripă, frică și condei. 

Vom mai trăi, vom respira încă o toamnă. 

Pasărea va mai bate cu 

ciocul în gonguri de mătase. 

Dar, cândva, voi trece singur 

din această iubire albă, 

cu linii zvelte și capitole nescrise, 

într-o improbabilă iarnă, 

cu ninsori consemnate la cer. 

 

Tu, un răstimp, rămâi. 

Vei fi 

ecoul meu. 

 

O obsesie sănătoasă 

 

voiam să te fac frumoasă 

erai un ghimpe și doi struguri 

prea îngustă și prea lată 

mă gândeam obsesiv la tine 

în fiecare clipă de conștiență 

(un termen relativ, prins cu ghilimele din bere și 

coniac 

pe tâmpla unui rac 

66 sus și 

99 jos) 

căutam semnele schimbării 

(curiozitatea celui care face un experiment in 

silico în incinte deschise 

publicului larg sau îngust) 

dar nu, 

rămâneai la fel de banală 

o aluniță zgândărită 
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cu fiecare gând chinuit fals-compulsiv 

 

nu ai mai avut răbdare 

sper să găsești 

în viitorul apropiat și depărtat 

bărbatul sau femeia 

care să dezvolte o obsesie sănătoasă pentru tine 

fantasma miraculoasă a unei iubiri nemeritate 

 

vei deveni frumoasă și pentru mine? 

 

Ceva străveziu și foșnitor 

 

nu mă aștepta 

rătăcesc pe coapsa altei zile 

spre culcușuri molcome 

din poieni albastre 

cu gene care știu 

să mintă așa cum tu nu știi 

 

am lăsat pe caldarâm 

sub preșul de la intrare 

două monede 

să cumperi ceva străveziu 

și foșnitor 

dacă vei vrea să minți pe cineva 

 

nu mă aștepta 

 

Vis, cioburi și sărut 

 

luna a spart ferestrele lumii 

în case au pătruns zâne și monștri 

flori din alte tărâmuri 

visele altor copii 

valuri cu pești de lumină 

și umbre eliberate de tulpină, de algă sau zid 

 

luna a spart și lumea s-a umplut de cioburi 

(clipocesc săruturi și surâsuri 

înoată liniștea din marmură spre 

îmbrățișările cuvântului) 

 

luna a spart ferestrele și străzile au năvălit 

lăsând gălăgia și noroiul pe pervaze 

nimeni nu a mai ieșit din casele 

unde străzile se plimbau fumând în voie 

prin dormitoare, bucătării și livinguri 

prin trupuri, artere și ochi 
 

apoi luna a părăsit pământul 

și nimeni nu a plâns cu lacrimi, cioburi sau sărut 

casele au împietrit 

goale 

sfidând așteptări și deșteptări 

depărtări și apropieri unite 

în zâmbetul unui somn 

care se cațără iederă 

pe glezna proaspăt răsărită 

a copacului 

a frunzei și dorului 

din pieptul meu 

unde luna s-a adăpostit  

 

A.T.I. 

 

Nu mai sunați. 

Greu vă răspund, respirația 

îmi ajunge doar să vă iubesc. 

Și timpul asistentei, e cel mai prețios 

lucru 

în 

încă viața mea. 

Inima s-a răsucit în corp, doare 

și bate înspre patul umed. 

Genunchii îmi plâng, 

ar dori să se poată îndoi înspre rugăciune. 

 

Simt o umbră 

în amintiri. 

Dar respir încă. 

 

Nu mai sunați. 

 

Risc minim de iubire 

 

tandrețea 

iubirea 

încărcătura emoțională 

diluată inexistentă 

zilele astea 

nu e nevoie de mască 

împotriva lor 

în niciun spațiu 

public 

 

oricât de aglomerat, 

și viu, 

s-ar preface 
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Violeta Deminescu 

 

jihad de duminică 

 

am învățat pe de rost dezamăgirea 

cum pe vremuri reciteam la nesfârșit cartea 

cireșarilor 

privirile s-au refugiat 

printre arborii cu aripile întinse rășchirat 

pe cer 

așteptând pe-o dragoste oarbă 

degetele lui Cristos 

 

peste drum clopotele bat 

cu o disperare divină 

ca-ntr-un jihad împotriva duminicii 

n-am să te mai las să-ți dezgheți oasele 

de inima mea 

 

la grumazul iubirii 

un șirag negru 

dar noaptea este bine să crezi în lumină 

 

și fiul meu 

la cea mai frumoasă dragoste 

 

 

ultima șansă 

 

iubirea 

singurul demon 

pe care mereu mi-l permit 

și vina 

poate-ai să mă vezi 

ca-ntr-o perfuzie cu infinit 

cea adevărată prin care trece lumina 

 

pe-o tipsie de cântec 

mereu îți aduc maci din lună 

ca dintr-o grădină secretă 

îți cresc universuri 

în gând 

să mă citești ca pe-o rună 

 

în liniștea de după furtună 

scutur iar fața de masă 

pe care zeii au jucat zaruri 

cu viața 

 

a câta oară 

valuri 

în apa insomniei 

cât o noapte polară 

lebedele își spală veșmintele de doliu 

și fața 

 

ochii dospesc a mirare 

cum de mă găsești diamant 

abia după ce mă faci 

pulbere 

 

apoi iar sărbătoare 

 

între noi pe viață 

 

pentru că tu 

întâiul cuvânt al sferei 

dintre toate secundele universului 

mi te-ai dăruit mie 

 

pentru că nu m-ai deszidit 

când te duream 

cât pentru două inimi 

 

pentru că tu 

chiar dacă ai măsluit 

cărțile jocului de-a iubirea 

nu mi-ai cerut înapoi inelul de logodnă 

cu visul 

 

pentru că recunoști 

cea mai frumoasă poezie 

ai fost tu 

inima mea 

de fiecare dată când m-ai scris 

așa ca de la primăvară la primăvară 
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regăsire 

 

cândva 

a împrăștiat poezia în lume 

precum cioburile unei oglinzi 

aruncate din traistele vântului 

mii de fărâme 

găsind cu precizia gravitației 

ochiul în care să ardă 

 

de atunci ne căutăm 

rimă cu rimă 

rimă cu rimă 

cum am reface pe suprafața mării 

fiecare sclipire la locul ei 

 

dar marea! 

mereu în vibrație 

mereu furând soarelui 

câte-un surâs 

de pe față 

 

între ape 

 

timpul 

și-a luat tâmplele în mâini 

un înger căzut pe gânduri 

își descoperă ochiul 

 

ivorieee unde ești 

 

aici 

unde toarta ulciorului 

prăvălit peste spini 

s-a rupt 

 

undeee 

 

aici 

unde am degustat 

întâiul vin din podgoria cerului 

iar creanga toamnei 

rescrie blând o poveste 

de-o vară 

 

în loja vremii 

pod peste ape 

 

cântecul deșerturilor 

 

în brațele tale moartea 

are ochii albaștri 

și poartă rochii de catifea 

își pune cireșe la urechi 

și mănâncă înghețată cu gust de vanilie 

nisipurile cântă 

și toate fetele morgana 

aduc bomboane de ciocolată cu lichior 

 

dragostea asta mai puternică decât mine 

taie pariul nisipului cu piatra 

mă vei iubi mă vei iubi 

o mantră repetată obsesiv 

îmbracă de sărbătoare deșertul 

 

apoi pleci 

abstinent la iubire 

 

cristelniță 

 

 

mai norocoasă decât luna 

aripi mi-au crescut 

ca o lumină pe umărul vremii 

 

pentru a scrie în cartea vieții 

nu trebuie să stai la rând 

și piatra își are îngerul ei 

 

mă botezi atât de iubire 

încât mă visez înspre desăvârșit infinit 

mă privești ca și când am bătut 

 

s-a deschis și 

desculți 

de mână 

intrăm 

 

între noi o bucată de soare 

și viața 

exercițiu natural de înțelepciune 
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Sonete 
 

Simion Felix Marțian 

 
 

Sonet cavaleresc 

 

Sunt gata de o nouă cavalcadă, 

Ținând în frâu cuvântul înșeuat, 

Și-având ținută de la Împărat, 

Port coif și scut, port suliță și spadă. 

 

Mi-e cântul de potcoave cadențat, 

Urcând prin constelații în cascadă, 

Și pe sub a netimpului arcadă 

Îmi torn ofranda într-un imn curat. 

 

Știu, Doamne, doar cu foc un cânt e viu, 

Și are-n sevă irizări divine 

Când flăcării din vers mă circumscriu. 

 

De-aceea vreau, fiind încins de Tine, 

Să ard pe-altarul Tău atunci când scriu, 

Poet și vers, arzând, să Ți se-nchine. 

 

Sonet la poarta veșniciei 

 

Nechează caii-n iureșul furtunii, 

Purtând în coame bezne despletite; 

Primejdia-nflorește sub copite 

Și-n vatra urii ard mocnit cărbunii. 

 

Mai fulgeră prognoze profețite, 

Dar veghea lumii pare strânsă-n funii; 

Istoria-i pe marginea genunii 

Cu erele-nghițite de clipite. 

 

E gata hăul veșnic să se caște, 

Cum Tu ai hotărât din veac, Divine, 

Punând în bob puterea de-a renaște. 

 

E groază-n jur, dar eu privesc spre Tine, 

Știind că sunt imunizat cu Paște, 

Și port altoi de înviere-n mine. 

 

Sonetul armoniei 

 

Cu zori de aur sărutând corole 

În cântece părând prin pomi fluide, 

Cu-apusuri stacojii țesând hlamide 

Și nopți punând creației etole, 

 

Vii armonii se împleteau candide 

În oameni și-ale lor aureole. 

Dar, în Eden, seninele cupole 

S-au înnorat de uneltiri perfide. 

 

A fost tragismul ruperii de Tine, 

Dar, Doamne, vei reface armonia 

Prin împletire de frumos și bine. 

 

De-aceea, când va-ncepe simfonia, 

Aș vrea să simt că-s acordat, Divine, 

Și am ca partitură... veșnicia! 

 

Sonetul căutării 

 

Cu gândul cocoțat a năzuință 

Și răsucit pe-al întrebării semn, 

Dam pinteni tainelor, semeț și demn, 

În vechi retorte distilând știință. 

 

Vream miezul vieții, într-un nimb solemn, 

Trofeu sculptat de propria-mi dorință, 

Dar am văzut că astea-s cu putință 

Doar... sus pe deal, sub crucea grea de lemn. 

 

Mi-e căutarea azi doar amintire, 

Căci am găsit, etern și glorios, 

Tezaurul ce-l am ca moștenire. 

 

Și-n pace-nfășurat, stau radios 

Într-un hamac țesut din mulțumire, 

Iar la-ntrebări îmi dă răspuns... Christos! 
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Sonetul însetării 

Te doare amiaza, e albă și-ncinsă 

Și calci pe pământul crăpat ca pe jar; 

Alergi după umbre, dar ele dispar 

În focul de patimi din vatra aprinsă. 

Cu buze uscate sorbi foc din pahar 

Căci setea, ea însăși, te fierbe nestinsă; 

Văzduhul e-n clocot pe zarea întinsă, 

Ah, unde e apa? O gură, măcar! 

Și vezi cum un deal, purtând crucea pe frunte, 

Tresare în verde, zvâcnind într-o oază, 

Și-aruncă spre tine a crezului punte. 

Se-mbracă-n răcoare cumplita amiază 

Și-auzi, susurând ca izvorul din munte: 

„Să vină la Mine acel ce-nsetează!” 

Sonetul răsăritului 

Scâncește bezna dând în cenușiu 

Și-și strânge bâjbâielile mioape, 

Când zorii-și pun rubine grele-n pleoape, 

Scriind pe orizont cu stacojiu. 

Lumina curge caldă pe prisloape 

Și-oceanul de culoare pare viu, 

Iar drumul – iată! - nu mai e pustiu 

Spre ținta care-i parcă mai aproape. 

Răspântiile gândului tresar 

Când orizontul vieții se încinge 

Și-un veșnic răsărit primim în dar. 

Simțim atunci cum Cerul ne atinge 

Cu raza luminoasă din Calvar, 

Iar veșnicia-n suflet se prelinge. 

Sonetul stridenței 

Meniul zilei, pâine cu nevroză, 

Rămâne-n capul listei, persistent, 

Servit cu sos de decibeli, strident, 

Și urlete sălbatice la doză. 

În toate-i parcă trendul violent 

Ca-ntr-o nefericită simbioză, 

Iar liniștea apare în prognoză 

Absentă pe pământul corigent. 

Vacarm sonor, stridențe vizuale, 

La care ne-adaptăm mereu, mereu, 

Uitând că mai e zumzet și-s petale. 

Haideți să facem, pentru Dumnezeu 

Și blândul susur al prezenței Sale, 

În inimă un colț de Empireu! 

Sonetul umbrei 

Pășesc pe jadul care țese-n iarbă 

Covor bătut cu raze din înalt 

Și, fascinat de tot ce văd, tresalt 

Cu viu entuziasm ce dă să fiarbă. 

Târâș, însă, e-n față... celălalt, 

E umbra mea ce mă-nsoțește oarbă, 

Și parc-aș vrea, cumva, să se resoarbă, 

Să văd doar flori sub cerul de cobalt. 

Mă-nnegurez deodată, răzvrătit, 

Și murmur: Doamne, pentru care vină 

Împing de umbră ca un osândit? 

Răspunsul n-a întărziat să vină: 

De vrei să vezi frumosul neumbrit, 

Întoarce-te cu fața spre... Lumină! 
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Proză 

Angela Dumbravă 

 

Povești de ieri și de azi cu berze și copii 

 

O să vă povestesc despre cel mai prețios dar pe 

care l-am primit de la familia de berze din cuibul de pe 

casa noastră! 

Aveam cam nouă ani și trăiam fericită în 

căsuța noastră mică de pe malul Dunării alături de 

părinții care mă iubeau ca „pe lumina ochilor”, printre 

vecini de treabă și prietenii cu care mă jucam de 

dimineață până seara în păduricea din spatele caselor. 

Nici prin cap nu-mi trecea că o să primesc cel mai 

minunat dar de la barza care-și făcuse cuibul pe 

acoperișul casei noastre! 

Asta se întâmpla într-o zi de toamnă caldă cu 

arome de gutui, de must, de miere de pepene, când tot 

satul se pregătea să sărbătorească Ziua Crucii. Și familia 

noastră o sărbătoream pe mama, care împlinea anii de 

naștere. Cu o săptămână înainte mama începea să 

pregătească mâncăruri și tot felul de dulciuri pentru 

oaspeți. Eu de-abia așteptam acest moment de 

sărbătoare în familie… verișori, vecini, daruri, joacă, 

hărmălae. 

Dar, cu o zi în urmă, am văzut că mama nu 

prea era în apele ei, nu se bucura la fel de mult ca 

altădată, se muta de pe un scaun pe altul, începea ceva și 

nu termina și chiar s-a așezat în pat. Eu eram tare 

speriată pentru că nu o mai am văzusem niciodată pe 

mama să nu termine ceva ce a început. M-a chemat la ea 

și mi-a zis să mă duc la bunica și să-i spun să vină 

degrabă la noi acasă. 

Am trecut Dunărea cu Moș Cartoafă care nu 

punea niciodată întrebări și chiar dacă afla ceva, era 

mut. Nimeni nu știa ce i se întâmplase lui cutare, își 

câștigase încrederea tuturor, era un bun ascultător. I-am 

spus bunicii că mama o așteaptă acasă, dar bunica nici 

nu mă băga în seamă, era îngrijorată. Își pregătea atentă 

într-o bocceluță tot felul de lucruri, leacuri, busuioc de 

la icoană, agheasmă și mi-a spus că o să rămân cu 

mătușile și unchii mei și că voi merge la film cu ei. 

Tocmai venise caravana în sat. Faptul că mergeam la 

film m-a făcut să uit de mama și de pregătirile bunicii. 

Rămăsesem cu unchii și mătușile mele. Abia așteptam 

să se însereze, dar până atunci, împreună cu prietenii 

mei, Dumitraș și Valerica, am dat o fugă să vedem ce se 

mai întâmplă la caravană. ce fac, cum se pregătesc, dacă 

au așezat scaunele și neapărat trebuia să apucăm locuri 

în față ca să vedem mai de aproape filmul.  

Se însera, ocupasem locurile și-i așteptam pe-ai mei. Pe 

ecran rula un film de dragoste indian. Mătușile mele, 

gătite cu bluze și fuste colorate, cu cozile strânse în coc 

la spate și în păr cu flori de toamnă, erau tare frumoase 

și unchii erau tare arătoși, și eu între ei, dar mai mult îmi 

plăcea cu bunica. În brațele ei mă puteam ascunde 

atunci când mă temeam că toți actorii de pe ecran vin 

spre mine. 

A fost o seară frumoasă și în noaptea aceea am 

dormit cu mătușile mele. Dimineața m-au trezit niște 

voci vesele. Ce să fie, mă gândeam! Venise tata și 

adusese o veste pe care ei o așteptau, dar pe mine m-a 

luat pe nepregătite. Mie mi-a zis bucuros că am o 

surioară mică. Dar cine a adus-o am întrebat eu? Iar tata 

mi-a zis că barza din cuibul de pe casa noastră, care se 

pregătea să-și ia la revedere de la sat și de la cuibul în 

care și-a crescut puii toată vara. A lăsat din cioc în 

cuibul din care tocmai pleca o fetiță micuță „care să fie 

surioara ta”. Pluteam de fericire! Și barza de ce nu a 

așteptat să fiu și eu acasă când mi-a lăsat surioara? Am 

lăsat întrebările în mintea mea de copil și am plecat 

repede eu, tata, unchii și mătușile să vedem darul pe 

care mi l-a lăsat barza în cuib. Nerăbdătoare am intrat în 

casă, mama pe pat și în brațele ei, un boț mic alb, înfășat 

în scutece dantelate. M-am apropiat timidă, rușinată, 

uimită, fericită și mi-am văzut surioara. A fost dragoste 

la prima vedere! Am simțit o bucurie pe care nu o pot 

descrie! Surioara mea era darul lăsat de barză pentru 

mine!  

Și din acea clipă am fost sora mare! O iubeam 

nespus, o legănam în brațe, pe picioare și eram tot 

timpul cu ochii pe ea, dar mai ales pe mama. Totuși 

mama îi dădea lăptic să sugă de la pieptul ei și mă 

gândeam “de ce mama și nu eu?”, că doar era sora mea! 

Barza mie mi-a dăruit-o, nu mamei. Cred că începusem 

să fiu geloasă. Mama s-a prins și a început să o lase mai 

mult în grija mea, dar sub atenția ei. O schimbam, o 

înfășam și începusem să o hrănesc cu biberonul. Știam 

de la bunica și de la mama că cei mici trebuie apărați de 

deochi, aveam mare grijă întotdeauna să o descânt. Cum 

venea cineva la noi în casă, puneam un deget pe călcâi, 

fără să mă vadă persoana, apoi punem degetul pe 

fruntea surioarei mele și spuneam în gând: „Când s-o 

deochea călcâiul meu, atunci să se deoache și surioara 

mea!” Nu am scos-o din curte până după botez, când a 

primit numele Lenuța. Pentru că era atât de mică îi 

spuneam Ilenuța. Era tare firavă, micuță, blondă și cu 

ochii verzi. Am început s-o scot cu mine la joacă, să o 

cunoască și prietenii mei, o lăsam pe o pătură și noi ne 

jucam, dar cu ochii eram tot timpul după ea, să nu se 

apropie nimeni, era doar a mea. Surioara mea, dăruită 

doar mie de barza de pe casa noastră! 
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În primăvara următoare, când s-au întors 

berzele la cuib, le-am mulțumit pentru darul minunat pe 

care mi l-au lăsat într-o zi de mare sărbătoare. Chiar și 

acum, când se întorc berzele la cuibul lor, parcă mai 

caut cu ochii barza care mi-a adus cel mai minunat dar 

în copilăria mea! 

Mă întorc în timp peste mulți ani. Eram educatoare la o 

grădiniță în oraș, într-un cartier de case unde poveștile 

erau aceleași ca cele din copilăria mea. 

Ce povestesc acum se întâmpla într-o 

primăvară când abia ieșisem din iarnă. Se topiseră și 

ultimele urme de zăpadă, iar prin locurile mai adăpostite 

apăruseră primii ghiocei și câteva fire firave de iarbă. 

Fumul de la case se vedea din ce în ce mai puțin, iar 

vânticelul de primăvară trimitea adieri plăcute și înfiora 

de bucurie și preaplin toată suflarea, după iarna care 

trecuse. 

Încă de dimineață curtea grădiniței se umplea 

de veselie, culoare și nerăbdare. Fiecare se bucura de 

timpul frumos, iar copiii veneau să se întâlnească cu 

primăvara în curtea grădiniței. Cu greu îi mai puteai ține 

în clasă. Stăteau tot timpul cu ochii pe geam sau își 

făceau drum să iasă afară găsind tot felul de motive. 

Recreația era așteptată cu nerăbdare. Mergeam cu ei și 

câte întrebări nu se puneau: „Doamna, unde a dormit 

buburuza, dar furnicuțele? Doamna, de unde se întorc 

păsările? A, doamna, vino repede! Uite, un melc și-a 

scos cornițele la soare.” Făceam aceste descoperiri în 

grădina grădiniței unde fiecare educatoare și învățătoare 

aveam împărțită o mică parcelă pe care o lucram 

împreună cu copiii. Plantam câte un pomișor, semănam 

semințe de flori și observam tot ce se întâmpla acolo. În 

grădină aveam și pomi fructiferi, deci urmăream pe viu, 

cum s-ar spune, venirea și plecarea anotimpurilor. 

În fața școlii pe un stâlp de telegraf era un cuib 

de berze și de câte ori ieșeam prin curte, ne aruncam 

ochii acolo, poate prindem momentul când se întorceau 

acasă. Întruna din dimineți, când am ieșit în curte în 

recreația mare, am văzut că berzele s-au întors pe stâlpul 

din fața grădiniței. Cum toți copiii erau în curte, au vrut 

să-și facă simțită venirea făcând un mic show. Și unde 

se potrivea mai bine reprezentația dacă nu într-o 

școală?! S-au rotit deasupra curții scăpând dinadins câte 

o pană, care în zbor lin cădea ușor spre mâinile ridicate 

ale copiilor, fiecare dorind s-o prindă primul. S-au mai 

învârtit deasupra școlii, apoi s-au dus spre mahalaua cu 

case. 

– Uitați-vă, au ceva în cioc, spunea o fetiță cu mâinile 

streașină la ochi. Cred că are o cocuță! Știu, știu, se 

îndreaptă spre casa lui tanti Maria, vecina noastră, și 

bătea din palme fericită. 

Berzele însă, după câteva zboruri rotate 

deasupra școlii, se așezau ostenite de drum în cuibul lor. 

Și după aceea să te ții muncă pe ele: zburau când ea, 

când el prin împrejurimi și se întorceau în cioc cu paie, 

frunze, crenguțe, pământ. Le așezau în cuib și lucrau 

fără odihnă până era cuibul gata. Observam cum cloceau 

ouăle, cum ieșeau puii, cum erau hrăniți și cum puii cu 

ciocurile deschise păcăneau și-și așteptau părinții care 

aduceau în cioc o râmă, un pui de broscuță, un gândăcel, 

un pui de șarpe și-l băgau direct în gurile puilor, însă 

având grijă să-i hrănească pe toți. Cuibul de barză cu 

berzele și puii lor erau în atenția noastră din primăvară 

până când intram în vacanța de vară. Se termina vacanța 

și copiii se întorceau la școală toamna, dornici să se 

întâlnească din nou. Acum vântul răscolea frunzele 

galbene și le învârtea în cercuri prin curtea grădiniței 

într-o ploaie de culori galbene, arămii, roșii. Culorile 

frunzelor, ale florilor și hăinuțele copiilor se împleteau 

într-un amestec minunat, pictând un decor de poveste. 

În acest decor berzele le dădeau ultimele lecții puilor 

despre drumul lung pe care îl au de făcut, despre orașele 

mari pe care o să le vadă, despre ape, oceane, munți.Ca 

și ele, și eu le dădeam lecții copiilor despre anotimpuri, 

păsări, ape, gâze, când eram asaltată de tot felul de 

întrebări: 

– De ce pleacă berzele, doamna? 

– Unde se duc? Și când se întorc? 

Și în ploaia de întrebări îl văd pe Petrișor cu mâna 

ridicată sus: 

– Spun eu, doamna, spun eu. 

– Bine, Petrișor, hai, spune! 

– Eu știu de ce pleacă bezele toamna de la noi. 

Mirată îi așteptam răspunsul. 

– Ca să se întoarcă primăvara cu cocuțe pentru mame. 

Și momentul plecării berzelor a fost la fel de spectaculos 

așa cum au venit. Cu zboruri rotate deasupra curții, unde 

copiii cu brațele pe sus le salutau și fiecare venea cu o 

dorință. 

– Vreau și eu o surioară! 

– Și eu un frățior! 

– Să-i aduci și vecinei un băiețel, ca să am cu cine să mă 

joc! 

– Și mie… 

Berzele, după câteva zboruri, au plecat în drumul lor, iar 

micuții mei spre drumul lor în marea cunoaștere a vieții 

și totuși așteptând primăvara iar și iar! 

Și atunci mi-am amintit cum și eu,  ca și ei, le 

așteptam cu nerăbdare în fiecare primăvară ,gândindu-

mă  cu îngrijorare dacă se mai întorc din nou ăn cuibul 

de pe casa noastră. Toată copilăria am urmărit venirea 

lor. Chiar și acum, cum vine primăvara îi întreb pe ai 

mei, parcă puțin speriată, dacă s-au întors berzele. 
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Simion Cozmescu 

 

Povestea Prințesei Sorina - partea I 

 

 Nașterea Prințesei Sorina era un secret de stat. Și ca 

orice secret de stat era foarte bine păzit. De fapt nu se 

știa nici măcar dacă va fi o prințesă, și nu un prinț, dar 

ca să ne împrietenim, eu vă spun de pe acum. Și dacă vă 

întrebați de ce povestea aceasta nu începe cu a fost 

odată ca niciodată, este pentru că povestea aceasta nu a 

fost, ea este acum, se întâmplă încă. Să revenim… 

 Se știa că evenimentul va avea loc la sfârșitul lunii 

iunie, dar data exactă nu se cunoștea. Nu se știa nici 

măcar cine este doctorul reginei. Unele voci 

remarcaseră totuși că drumurile Camionului Frigorific 

Regal de Înghețată la Castel erau mult mai dese, și 

coincideau nefiresc cu absențele doctorului Haus , cel 

mai bun doctor din Regatul Undarei, de la cabinet. Ba 

chiar niște voci mai răutăcioase povesteau cu 

amuzament că în ziua în care semaforul a rămas blocat 

pe roșu, iar Camionul Frigorific nu a putut să treacă mai 

departe, l-ar fi scos pe bietul doctor Haus aproape 

înghețat, pentru că îl ascundeau în spate să nu îl vadă 

nimeni… 

 Și totuși, în clipa când prințesa Sorina se năștea, era de 

față și un oaspete nepoftit, Vrabia Paparazzi, care din 

surse numai de ea știute aflase totul, și cocoțată la un 

geam care avea (oare din întâmplare?) draperia un pic 

trasă privea cu sufletul la cioc ceea ce se întâmpla în 

cameră. În clipa când Regina Mamă luă în brațe fetița , 

orbită de frumusețea printesei, vru să se îndepărteze si 

alunecă de pe pervaz; încercă ea să se redreseze, dar 

încă buimacă, dădu de trei ori din aripa dreaptă și numai 

o dată din cea stângă, ceea ce nu o ajută cu nimic. Totul 

se putea sfârși rău pentru Vrabia Paparazzi, dacă nu 

trecea pe acolo întâmplător Vântul de Bunăseara, care o 

ridică ușor, până își regăsi echilibrul și putu să zboare. 

-Vai , mulțumesc, Vântule de Bunăseara! Nu știu ce mă 

făceam fără tine… 

-Pentru nimic, Vrabie…Dar ce ai pățit? Unde îți zbura 

mintea? 

-Sunt emoționată, chiar acum s-a născut Prințesa și dacă 

ai ști ce frumoasă este... Mă duc repede la redacție, să o 

descriu Desenatorului-Sef, să nu uit vreun detaliu…Te 

las, să cumperi mâine ziarul, să vezi cât e de frumoasă ! 

Am zburat… 

- Bine, du-te... 

 Vântul rămas singur, curios să o vadă pe Prințesă și 

nemaiavând răbdare până a doua zi când apărea ziarul, 

se urcă și el la geamul de unde căzuse Vrabia, dar o 

mână grijulie trăsese draperia, și nu văzu nimic. Încercă 

el să sufle spre geam cu toată puterea, dar draperia nu se 

mișcă…în fața termopanelor nu se putea face nimic. 

Resemnat, plecă mâhnit, dar își reveni repede, dându-și 

seama că era primul care putea anunța în regatul 

Undarei vestea că aveau din clipa aceea o prințesă 

frumoasă. 

 Dimineața, Regele Sobrin, lua micul dejun, singur, 

Regina Aela încă se odihnea. Sorbind cafeaua, luă ziarul 

și rămase înmărmurit, văzând pe prima pagină poza 

Prințesei nou-născute. Imediat auzi în geam 

,,Cârr!Cârr!”. Primul Slujitor se duse să deschidă 

geamul și îl anunță: 

-Sire, aveți un Păsărifon de la Regele Balenis al 

Ardanului! 

- Bine, lasă-l să intre. 

 În acel moment intră în zbor un papagal viu colorat , 

plin de sine, arogant. Se așeză pe masă în fața Regelui 

Sobrin, și începu să vorbească țâfnos : 

-Felicitari pentru fetiță, vecine. 

 Înainte de a continua cred că trebuie să dau niște 

explicații. Știți ce este un Păsărifon? Dacă în acel 

moment te uitai pe geam vedeai un șir întreg de papagali 

așezați cam din 50 în 50 de metri , zburând pe loc și 

repetând cuvintele ce tocmai i-au fost adresate regelui 

Sobrin. Și acel sir se pierdea departe în zare, până la 

primul papagal, care stătea în fața Regelui Balenis al 

regatului vecin Ardan. Așa funcționa. Un savant, Alex 

Garambel, observase că păsările comunică foarte ușor 

una cu alta, că se înțeleg foarte bine când zboară în 

stoluri, ciripesc la fel, dacă una schimbă direcția, toate 

se mișcă după ea. Atunci se hotărâse să dreseze 

papagali, care și vorbesc, și gata Păsărifonul era 

inventat. Bineînțeles că nu toți aveau bani pentru așa 

ceva, dar regii aveau. Să revenim… 

- Mulțumesc, vecine, răspunse regele Sobrin. 

- Este sănătoasă ? Că de frumoasă, nu am ce spune, este, 

am văzut în ziarul vostru. 

- Da , da, sănătoasă, totul este bine. 
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-Nu cred că este la fel de frumoasă ca fetița mea, 

Prințesa Carmina, (aici papagalul zâmbi acru), dar 

oricum mă bucur pentru voi. Transmite-i Aelei 

felicitările mele. 

- Da, vecine, o să îi spun. 

 În acel moment , Primul Slujitor se apropie de Regele 

Sobrin și îi șopti ceva la ureche. Acesta dădu aprobator 

din cap și zise : 

-Rege Balenis, Primul Meu slujitor, ar vrea să îi transmit 

fratelui său, Nadiel, care vă este porcar că este sănătos și 

îi este dor de el. 

Auzind acestea, Papagalul Păsărifon, se înroși, se 

încruntă, și începu să țopăie, strigând : 

- Ce? Porcarului? Dar cine sunt eu? Văcarul? Te sun ca 

de la Rege la Rege, să te felicit, că ești tatăl unei 

prințese care nici măcar nu este așa frumoasă, și tu mă 

pui să transmit mesaje porcarului?! 

 Și o ținu așa aproape un minut. Regele Sobrin, cât era 

el de sobru, și cât se simțea de supărat la auzul acestor 

vorbe grele, la vederea Papagalului Păsărifon, care sărea 

într-un picior, se umfla, se răsucea, țipa, își rostogolea 

ochii, mimând tot ce făcea regele Balenis la zeci de 

kilometri distanță, nu se mai putu stăpâni și începu să 

râdă. Papagalul se opri brusc și începu și el să râdă… 

Toți Papagalii Păsărifoni începură să râdă, până la 

primul care râse în fața unui Rege Balenis stupefiat. 

- Da? Râzi ? Las că nu ai să mai râzi tu multă vreme! 

–Nu de tine râd, ci de papaga… 

Dar era prea târziu, Papagalul Păsărifon își luase deja 

zborul. Regele Balenis terminase apelul. 

Prim-Slujitorul, Dreian, se apropie de Rege și îi zise : 

-Îmi cer iertare, Sire.. 

-Nu e vina ta, Balenis este un om dificil, și e vina mea 

că am râs, dar, și aici regele nu putu să ascundă un 

surâs, ...papagalul era prea caraghios! 

Oftă și luând ziarul se îndreptă spre dormitorul Reginei 

Mamă , care tocmai alăpta fetița. La vederea lor, Regele 

zâmbi, o sărută pe frunte pe Regină și îi spuse arătându-i 

ziarul: 

-De ce ne era frică nu am scăpat... 

Ca să explicăm, trebuie să ne întoarcem în urmă cu un 

an , când înainte de căsătorie, fuseseră să vadă dacă sunt 

sănătoși la doctor ( la dr.Haus, bineînțeles), așa cum fac 

toți oamenii când se căsătoresc, dar trecuseră și pe la 

Vrăjitoarea Brigelia din Munții Hertezatului, munții 

veșnic înzăpeziți, pentru a încerca să afle dacă unirea lor 

va avea urmări fericite. Vrăjitoarea îi primise bine, le 

făcu o cafea, povestiră, și zațul cafelei băute de fiecare îl 

turnă în palmele lor și îi puse să își dea mâna. 

 Apoi le ghici viitorul prin cărările făcute de cafea și 

liniile palmelor. Le spuse că vor fi fericiți, regatul 

Undarei va prospera sub domnia lor, vor trăi până la 

adânci bătrânețe, vor avea copii sănătoși.. Singura lor 

problemă va fi cu primul lor nou-născut, o fată așa de 

frumoasă încât va stârni invidia vecinilor, și s-ar putea 

isca un război. Cei doi îi mulțumiră, au vrut să o 

răsplătească, dar ea le spuse : 

-Nimic din ce vreți să îmi dați nu îmi trebuie, și ce mi-ar 

trebui, nu mi-ați da niciodată... 

Ei plecaseră nedumeriți, și îngrijorați puțin de profeție. 

Iată de ce încercaseră să țină așa secretă nașterea 

prințesei. Dar să revenim.. 

Regele continuă : 

-Se pare că planul nostru de a o ține cât mai ferită de 

ochii lumii până ne vom gândi la altceva s-a dus pe apa 

sâmbetei ... 

-Într-un fel este mai bine, încet-încet și oamenii se vor 

obișnui cu ea și o vor iubi cu atât mai tare, spuse 

Regina. 

-Stai că nu ți-am spus tot. 

Și Regele îi povesti conversația avută prin Păsărifon cu 

Regele Balenis. 

-Nici nu știu dacă să îl mai chemăm la botez.. 

-Cheamă-l, spuse Regina, dacă vine bine, dacă nu, mai 

bine. Oricum , ar fi bine să dai de știre la hotare, să 

dubleze straja, și eventual să îi spui lui Dreian să trimită 

un mesaj fratelui său, dacă observă ceva ce ne-ar pune 

în pericol la curtea lui Balenis, să ne anunțe. 

-Bine te-ai gândit. Și frumoasă și deșteaptă. 

Regele le sărută pe amândouă pe frunte, și vru să plece. 

Se opri și spuse : 

-Te-ai hotarât ce nume să îi dăm ? 

- Da, spuse Regina, o să o numim Sorina, pentru că este 

frumoasă ca Soarele și ca Luna împreună. 

Regele nu înțelese la început, apoi zise 

-Aaa, Sori de la Soare, plus na de la Lu-na! Îmi place, 

așa să fie. 

 Plecă, gândindu-se încă o dată cât este de binecuvântat 

cu o așa nevastă, ,,nu știu ce m-aș face fără ea", își 

spuse. 

 Zilele treceau și ei se pregăteau de botez. Slujitorii se 

obișnuiseră cu frumusețea de fetiță, și nu se mai simțeau 
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stânjeniți în prezența ei, ținând din ce în ce mai mult la 

ea. 

 De Balenis, nu prea știau mare lucru, decât că acesta 

citea Cronica Undarei, privind noi și noi imagini cu 

Prințesa Sorina. Acum nu mai era nicio problemă pentru 

Vrabia Paparazzi să le obțină. Se știa de asemenea că 

zilnic o chema la el pe fata lui, Prințesa Carmina, care 

avea deja vreo 5 anișori și o compara îngândurat cu 

imaginile Prințesei Sorina...Era de asemenea îngrijorat 

că vânzările ziarului Cronica Undarei la el în regat, erau 

în continuă creștere. Cam astea erau mesajele primite de 

la Nadiel Porcarul. 

 Sosi și ziua botezului. Invitați din toate părțile lumii, 

regii multor țări răspunseră invitației Regelui Sobrin. Să 

fim sinceri, veniră mai ales cei ce aveau băieți, pentru că 

se gândeau și ei la viitorul acestora. Deși Regele Balenis 

fusese invitat (și avea și un băiețel, Prințul Alexis), încă 

nu apăruse. Nici după ce Părintele Adaria termină slujba 

botezului, nu apăru. Când nașa Prințesei Sorina, contesa 

Onna, o bună prietenă și fostă colegă a Reginei Aela la 

Academia Sânge Albastru apăru la ușa bisericii cu ea în 

brațe, tot poporul strâns acolo izbucni în urale și strigă 

,,Vivat Prințesa Sorina! Vivat cea mai frumoasă Prințesă 

din lume!”. Câțiva din cei care își aruncară cu entuziasm 

căciulile în sus, ridicând privirea văzură foarte mirați, la 

mare înălțime, un lanț de Păsărifon, care se pare că 

transmitea tot ce se întâmplă acolo..Oare ghiciți cine era 

la capătul celălalt al Păsărifonului? Așa e, ați ghicit, 

regele Balenis. În sfârșit, totul continuă cum nu se poate 

mai bine, Desenatorul-Sef nu mai prididea să facă 

portrete invitaților cu Prințesa Sorina; deși fiecare când 

o vedea la început rămânea surprins de frumusețea ei, 

toți se obișnuiau și o luau în brațe cu drag. Începu și 

ospățul, muzica și dansul. Numai locul Regelui 

Ardanului rămânea neocupat.. 

 Când toată sărbătoarea era în toi, Dreian, Primul 

Slujitor veni și îi șopti Regelui Sobrin: 

- Maiestate, se pare că se apropie Caleașca Automobil a 

regelui Balenis... 

-Nu se poate!, spuse acesta. 

 Bucuros, se ridică de la masă să iasă în întâmpinarea 

lui Balenis. Când ajunse afară, Caleașca Automobil 

tocmai se oprise. Ușa acesteia se deschise, și un om fu 

aruncat din ea. Caleașca Automobil demară apoi grăbită. 

Regele împreună cu Dreian se apropiară de omul căzut 

la pământ, care gemea de durere. Dreian îl recunoscu: 

era Nadiel! Fratele lui! Îl chemară repede pe doctorul 

Haus (invitat și el la petrecere bineînțeles). Acesta îi 

acordă primul ajutor, îi făcu o injecție și Nadiel își 

reveni. 

Îi spuse Regelui Sobrin 

-Sire, am fost descoperit! Tocmai când vă scriam un 

raport și îl agățam la piciorul Porumbelului Poștaș( oare 

v-am spus că așa țineau legătură? Un fel de SMS, cum 

ar veni), când a intrat peste mine Primul Străjer al lui 

Balenis..Cred că mă urmărea de ceva vreme...M-au 

bătut, și mi-au spus că dacă vorbiți cu Porcarul lui și nu 

cu el, atunci pe Porcar trebuia să îl invitați. 

Regele Sobrin îl întrebă cum se simte și dacă poate să 

vină la masă. 

-Sire, nu aș îndrăzni... 

- Lasă asta…Ești destul de bine sau vrei să mergi la 

spital, să îți facem injecții, analize, eventual să te punem 

în ghips? Mi se pare mie sau gâtul ți-e cam strâmb? 

- Nu, nu, Sire nu am nimic, și gâtul meu este perfect 

drept, zise speriat Nadiel, încercând să își ascundă 

durerea când își îndreptă gâtul cu o pocnitură. 

Și Regele îl puse lângă el la masă, având grijă să îl 

servească cu mâna lui cu cele mai bune bucate și 

băuturi. 

 Trecură anii, Prințesa Sorina avea deja 6 anișori. 

Crescuse, bineînțeles, frumoasă, dar și deșteaptă, era 

iubita și răsfățata tuturor. Pe unde mergea, chipurile 

tuturor se iluminau zâmbitoare. Era un pic cam 

vorbăreață, dar spunea lucruri foarte înțelepte, 

surprinzătoare pentru vârsta ei. De cuminte, era 

cuminte, mai făcea ea și pozne ca orice copil, ca atunci 

când s-a ascuns în cușca lui Negro, câinele din fața 

Grajdurilor Imperiale, de au căutat-o toți speriați, iar în 

Cronica Undarei deja se specula răpirea ei și posibila 

implicare a regelui Balenis…De fapt ea se jucase cu 

Flufy, un cățeluș alb ca neaua, pe care Negro îl 

adoptase. Se jucase până a adormit alături de el în cușcă. 

S-a trezit abia pe seară, când disperați, Regele și Regina 

adunaseră oșteni cu torțe să plece să o caute prin 

Pădurea Haget, care se întindea în imediata apropiere a 

Parcului Regal. A ieșit nevinovată, în îmbulzeală nimeni 

nu a observat-o , așa că a ajuns pâna la Regina Aela și i-

a spus dulce : 

-Mami, mi-e foame… 

 Între timp , relațiile cu Regatul Ardan erau destul de 

reci, dar nu se ajunsese la acte de agresiune. De fapt, 
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regele Balensis avusese de gând să atace cu toată forța 

Undara, încă îi răsuna în minte râsul regelui Sobrin, dar 

soția lui, Regina Cyrensis (și ea prietenă și colegă la 

Academia Sânge Albastru cu Regina Aela, ), care era o 

femeie înțeleaptă, reușise să îl facă să renunțe. În plus, îi 

era și teamă, deoarece Regatul Undarei era puternic, cu 

oșteni viteji, iar Regele Sobrin era renumit pentru 

calitățile sale de conducător de oști. 

 Fata lui, Carmina, crescuse și ea, era un pic cam 

plinuță, dar era frumușică, vorbea mult și ea, cam fără 

rost, așa că toți râdeau de multe ori de ce zicea. De 

exemplu, odata, când așteptau un musafir de vază, 

mama ei ii spuse lui Balenis ,, Și ăsta, se crede buricul 

pământului..”, iar când musafirul ajunse la ei, Carmina, 

care auzise vorbele mamei ei, îi zise: 

-Dumneavoastra domnule, nu semănați cu un buric. 

Sunteți gras, dar nu semănați deloc cu un buric, mama 

așa crede, dar nu are dreptate. 

 Bineînțeles că toți au tăcut, apoi au râs stânjeniți. 

Altădată la școală, i-a spus învățătoarei că ea nu trebuie 

să învețe să citească, ea are slujitori care vor citi pentru 

ea… 

 Fratele ei, Alexis, un băiat de nouă ani, în schimb era 

cuminte, tăcut și silitor, fiind primul din clasa lui. Mai 

nou, se pare că rasfoia toate ziarele din Undara , după ce 

le citea tatăl său, uitându-se cu mare atenție la imaginile 

Prințesei Sorina… 

 Apoi, pe când Prințesa Sorina se juca alături de 

prietenele ei și de Flufy în Parcul Regal, iar Vrabia 

Paparazzi nu mai prididea cu transmisul de imagini, 

Regatul Ardan fu atacat de mohorâtul rege al Siimitului, 

Ximon, care în câteva ore fu la porțile castelului lui 

Balenis. Acesta abia apucă să se urce în Caleașca 

Automobil cu familia și să fugă. Vrând- nevrând, 

singura lui cale de scăpare era spre Undara, așa că 

ajunse la castel la Regele Sobrin, cerându-i adăpost. 

Când Regele Sobrin apăru, vru să îngenucheze în fața 

lui, dar acesta nu-l lăsă și-l ridică imediat. 

-Vecine, prietene, nu se cade să îngenunchezi în fața 

mea. 

 Balenis, plângând, îl rugă să îl ierte pentru vorbele și 

gândurile rele ce le-a avut de atâția ani față de el, de 

soția lui, și mai ales față de Prințesa Sorina. 

-Ce a fost, a fost, uitat să rămână, să ne gândim ce 

facem de acum. 

 Împreună plecară să hotărască ce puteau face în fața 

mohorâtului rege Ximon. 

Între timp, Regina Aela o întâmpină cu drag pe Regina 

Cyrensis și pe copiii acesteia. Carmina se uita un pic cu 

ciudă la Prințesa Sorina, care după un moment de 

timidate spuse: 

- Eu sunt Sorina. Tu cine ești? 

-Carmina, și să știi că sunt mai frumoasă că tine. 

-Cu frumusețea ta nu trebuie să te mândrești, numai 

măgarul a murit de foame admirându-se în apa lacului, 

așa mi-a spus bunica. Vrei să te joci cu mine? 

Ușor nedumerită, Carmina acceptă. În curând se jucau 

cu Flufy în Parcul Regal, aruncând cu o minge pe care 

el enervat o mușca, dar refuza să le-o aducă înapoi. 

Fratele Carminei, Alexis, care o privea tot timpul pe 

Sorina, se uita la ele, neîndrăznind să intre în joc. 

Prințesa Sorina observă, o întrebă pe Carmina cum îl 

cheamă și îl strigă: 

-Prințe Alexis, binevoiți să vă jucați de-a v-ați-

ascunselea cu noi? Și râse cristalin. 

Alexis zâmbi, și fugi spre ele. Se duse la un copac se 

întoarse cu spatele și numără până la zece. 

-Cine nu este gata, îl iau cu lopata! 

Și porni să le caute pe fete. 

 După câteva zile, Regele Sobrin adună o mare armată, 

chemând ajutor și de la regii Albanului, Veresinului, 

care îi erau buni prieteni. Într-o bătălie scurtă învinseră 

armata mohorâtului rege Ximon, izgonindu-l înapoi în 

regatul Siimit. 

 Regele Balenis se întoarse pe tronul Ardanului. De 

atunci a fost un rege mult mai bun pentru poporul lui. Îl 

chemă înapoi pe Nadiel, îi ceru iertare și îl făcu Prim 

Slujitorul lui. 

 Cu Regele Sobrin rămase bun prieten, făcându-și 

vizite unul altuia, împreună cu familiile lor. 

Când Prințesa Sorina împlini 7 ani, sosiră invitați din 

toate colțurile lumii, și Parcul Regal răsuna de chicoteli 

și cântecele vesele. Carmina însăși parcă se mai 

îmbunase, își dăduse seama că nu este ea cea mai 

frumoasă prințesa din lume. Poate că nici Sorina nu era 

cea mai frumoasă , dar pot să jur că pentru Alexis ea 

era. 

 Și am încălecat pe o șea și v-am spus povestea așa, dar 

cum am spus, ea va continua. 
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Traduceri 
 

 

 
 

Gregory Woods 

 

Povestea vieții 

 

1 

Găsește mănușa surorii 

printre urme de cizme 

pe zăpada de lângă pădure. 

 

2 

O ia cu el atunci când 

traversează munții pe jos, 

cerșind de-ale gurii de la străini. 

 

3 

O identitate nouă, 

pe care nu prea o acceptă, 

se familiarizează cu altele. 

 

4 

Se atașează de limbi străine  

ca de peisaje: în fiecare 

o ocupație, o fată, o întrebare. 

 

5 

Când traversează oceanul, 

urmărește cum pescărușii  

se întrec să-i capteze atenția. 

 

6 

Femeia care devine 

soția lui și îi naște fii 

(nu fiice) îi aduce noroc. 

 

7 

Cu mâinile ostenite 

de muncă încearcă  

un fel de tandrețe. 

 

8 

Nu-l interesează deloc 

politica, dar sportul 

îi ocupă orele de repaos. 

 

9 

Examinează un chip 

în oglindă, nu mai e 

frățiorul surorii. 

 

10 

Îi cântă nepoatei un cântec  

străin, dar se oprește 

când ea izbucnește în lacrimi. 

 

11 

Trezit de explozii 

la sfârșitul secolului, 

ia un somnifer.  

 

12 

Deși n-a mai rămas nimic 

din ce-și imagina vreodată, 

nu duce lipsă de nimic. 

 

Traducere de Adelina Wu 
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Mark Rawlins 

 

Asta 

 

Asta-i tirania, asta este frica.  

Asta e durerea de-a fi aicea încă. 

Asta este ura, războiul asta e. 

Nimic nu e sacru, nimic nu mai e. 

Asta este furia, acesta este chinul. 

Asta este foamea, nu jocul de-a destinul. 

Asta este molima, asta-i suferința. 

Nu vine peste tine decât umilința.  

Asta e corupția, flămânzii aceștia sunt. 

Toți refuzații de la pâine cu unt. 

Aceștia sunt copiii și pe orez se bat. 

Asta-i globalizarea și prețul s-a schimbat. 

Asta-i cea mai rea față a umanității. 

Asta-i nebunia, iar ei sunt blestemații. 

Crima și violul ajung tot mai aproape. 

Acesta este focul de care vor să scape. 

Aceasta este barca, acesta-i camionul.  

„Ne pare foarte rău, acesta-i numărul.“ 

Uite planul măreț de pază a țării. 

El e pruncul adus la țărm de apele mării. 

Asta-i putrefacția, în mai multe ediții. 

Oricine-ar fi Domnul, dă bir cu fugiții.  

Asta ți-e puterea, glorie ți-ai dorit.  

A venit ceasul, povestea s-a sfârșit. 

 

Traducere de Monica Manolachi 

 

Nasrin Parvaz 

 

Invadatoarea 

 

Fața ei micuță și drăguță încadrată de păr negru 

sclipește ca o perlă pe mal, 

privește cu ochi strălucind de groază, 

buzele ei de un albastru morbid, întredeschise. 

 

Valurile albastre și limpezi ale Mediteranei 

o scaldă pe micuța invadatoare. 

 

Traducere de Cosmina Iuliana Bratu 

 

Sheenagh Pugh 

 

Unde-i oare?  

 

Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, 

prin ea, i-au găzduit fără să ştie pe îngeri. Evrei 

13:2 

 

Unde e palatul, unde? 

Om bun, spune, te rugăm! 

S-a născut azi împăratul 

și ne ducem să-l vedem.  

 

„Despre ce împărat vorbiți? 

Nu-i niciun palat regesc. 

Sătenii noștri sunt săraci 

și la palate nu râvnesc.“ 

 

Unde-s casele bogate 

cu pământul îngrijit? 

Mergem să-l vedem pe Domnul. 

Acolo-i oare de găsit? 

 

„Nu-s case de bogați pe-aici, 

așa ceva nu se găsește. 

În gazdă la vreun om sărman 

al vostru Domn se odihnește.“ 

 

Unde oare o fi Domnul?  

În ce casă, în ce odaie? 

„Aici nu-i locul potrivit 

căci El nu stă într-o căsoaie, 

 

dar dacă mergeți după mine 

în grajd, la oi și la viței,  

acolo e Maria, soața,  

cu Pruncul Lui, dar și al ei.“ 

 

Traducere de Monica Manolachi 

 

* 

 

Din antologia Peste mări și țări: poezii pentru 

cine caută adăpost (CivicLeicester, 2022)   

 



Revista română pentru literatură și artă           Anul 2           Nr. 4           August 2022                   

  

 

32 

Între două extreme 
 

Lucian Blaga: „Eu nu mi-am scris 

filozofia pentru legionari” 

 

 
  

 Lucian Blaga, unul dintre cei mai importanți poeți 

români interbelici, a fost denunțat după 1990 ca fost 

legionar. Apartenența sa la Miscarea Legionară nu a 

fost însă confirmată niciodată de documente. 

 Dorli Blaga scrie în volumul documentar Blaga 

supravegheat de Securitate   ;(Biblioteca Apostrof, 

1999) că „singurul legionar care ne-a intrat în casa, în 

uniformă, a fost Vasile Bancilä“ (p. 15). Fiica 

scriitorului îşi amintește de asemenea că, la Sibiu, în 

septembrie 1940, A venit în vizită la tata Traian 

Herseni, însoțit de cineva şi trimiși ai guvernării 

legionare, dar n-au stat mult. Imediat după plecarea 

lor, tata ne-a povestit că aceștia veniseră să 

«tatoneze» o eventuală colaborare. El a refuzat 

categoric orice colaborare cu guvernarea legionară” 

(p. 14-15). 

 Într-un memoriu adresat de Blaga în anul 1959 

Comitetului Central al P.M.R., ca urmare a 

„ficțiunilor calomnioase“ ale lui Mihai Beniuc din Pe 

muche de cuțit, scriitorul răspunde acuzației că 

filosofia lui „ar fi devenit un fel de filozofie a 

oamenilor de «dreapta» și că legionarii o admirau ce 

pe-o operă de «geniu»“, în felul următor: 

 „Nu prea știu ce gândeau legionarii despre filozofia 

mea, dar dacă Beniuc ar fi făcut în vremea aceea un 

sondaj printre ei ar fi avut poate unele surprize. Se 

prea poate ca unii legionari să fi fost admiratori ai 

filozofiei mele. Pot să spun însă categoric un lucru: eu 

nu mi-am scris filozofia pentru legionari, ci pentru 

toți amatorii de filozofie din țară, indiferent de 

orientarea lor politică. 

 O întrebare: în toamna anului 1940, în cele câteva 

luni când legionarii au fost la «putere», am ocupat eu 

vreo slujbă, vreo situație, prin care să mă fi «angajat» 

în mișcare? Să se cerceteze odată presa acelor câtorva 

luni: se va vedea că tocmai atunci s-a produs o tăcere 

în jurul filozofiei şi a literaturii mele! Ce făceam eu în 

timpul acela? Am fost profesor de filozofia culturii la 

Sibiu şi atât. Profesor de filozofie, o meserie pentru 

care am părăsit de buna voie diplomație la 1 aprilie 

1939, cinci luni înainte de izbucnirea celui de al 

doilea război mondial“ (v. Mircea Zaciu, Lancea lui 

Ahile, Ed. Cartea Româneasca, 1980, p. 377). 

 

Lucian Blaga în dosarele Securității 

 

 Hotărârea de deschidere a dosarului de acțiune 

informativa individuala, redactata în 7 decembrie 

1955, la Cluj, şi semnată de șeful de birou locotenent 

major Chiorean Ion, stabilește ca obiective: 

„obținerea de materiale originale din lucrările lui cu 

conținut dușmănos la adresa regimului“, legăturile cu 

străinătatea şi persoanele din anturaj. 

 În dosarul de urmărire informativa se dă ca sigură, 

cu ajutorul surselor, apartenența lui Blaga la Partidul 

Naţional Creștin al lui Goga şi la Frontul Renașterii 

Naționale. 

 Ioan Boanta afirmă într-un interogatoriu din 

noiembrie 1958 că „Lucian Blaga nu şi-a manifestat 

simpatia faţa de activitatea legionară, deşi se vorbea 

despre acest lucru“ 

 O informație intens circulată după 1990 este legată 

de presupunerea că în personajul Avram Iancu, 

Lucian Blaga l-ar fi întruchipat în piesa sa pe 

Corneliu Zelea Codreanu, afirmație respinsă de către 

cel interogat. 

Daniel Lăcătuș 
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Noutăți editorial 
 

Editura Polirom publică volumul „Preda. 

Adevărul ca o pradă” de Bogdan Răileanu 

 

 
 La împlinirea a 100 de ani de la naşterea unuia dintre cei 

mai importanţi scriitori români, Marin Preda, Editura 

Polirom publică volumul „Preda. Adevărul ca o pradă” de 

Bogdan Răileanu, în îndrăgita colecţie „Biografii 

romanţate”. 

 „Marin contempla de pe băncuţa din curtea bisericii 

gândul acesta al iubirilor împrăştiate pe faţa Pământului 

care se învârtea prin spaţiu cu o viteză uriaşă, dar în acelaşi 

timp cu o delicateţe ce le-ar fi permis oamenilor să îşi ducă 

iubirile în linişte şi pace. Cu toate astea, oamenii îşi trăiau 

vieţile ca şi când nu ar fi fost pământeni, ci nişte dumnezei 

războinici care trăiesc la infinit. El însuşi avea această 

impresie despre sine că, în ciuda ipohondriei şi a 

anxietăţilor care se înmulţeau, se comporta ca un zeu 

războinic şi morocănos. Îi lipsea iubirea.” 

 Marin Preda (5 august 1922-16 mai 1980) s-a născut în 

comuna Siliştea-Gumeşti din Teleorman, în familia lui 

Tudor Călăraşu şi a Joiţei Preda (al cărei nume îl va purta). 

A arătat încă de copil dragoste de carte şi, după multe 

rugăminţi şi stăruinţe, i-a smuls mamei promisiunea că îl 

va convinge pe tatăl său să-l dea la „şcoala de învăţători”. 

În 1937, a părăsit satul natal pentru a-şi continua studiile la 

Şcoala Normală din Abrud, apoi la cea din Cristur-

Odorhei.  

 În urma Dictatului de la Viena, a fost repartizat la o 

şcoală similară din Bucureşti, unde a asistat în ianuarie 

1941 la rebeliunea legionară şi la reprimarea ei, pe care le 

va descrie mai târziu în „Delirul” şi „Viaţa ca o pradă”. Şi-

a găsit un post de corector la ziarul Timpul, unde a debutat 

în 1942 cu schiţa „Pârlitu’”. A luat parte la câteva şedinţe 

ale cenaclului Sburătorul, unde nuvela sa „Calul” a produs 

o vie impresie. Aceasta avea să fie inclusă în volumul său 

de debut, Întâlnirea din pământuri, apărut în 1948. 

 Primul volum al „Moromeţilor”, scris între 1949 şi 1955 

şi finisat împreună cu poeta Aurora Cornu (care va fi 

prima lui soţie), i-a adus consacrarea. În 1968 a devenit 

vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor, iar în 1970 director 

al Editurii Cartea Românească, pe care o va conduce până 

la moarte. În 1975 i-a apărut romanul „Delirul”, iar în 

1977 „Viaţa ca o pradă”, amplu roman autobiografic. 

Ultima sa carte, „Cel mai iubit dintre pământeni” (1980), a 

fost percepută imediat după apariţie ca o critică 

îndrăzneaţă la adresa regimului comunist şi retrasă din 

librării după câteva săptămâni. Pe 16 mai în acelaşi an, 

Preda a fost găsit fără viaţă în camera sa din vila de creaţie 

a scriitorilor de la Mogoşoaia. Dispariţia lui fulgerătoare a 

iscat multe controverse, una dintre ipotezele intens 

vehiculate în epocă fiind cea a crimei politice. 

 Bogdan Răileanu s-a născut pe 11 iunie 1980 la Buftea. 

A absolvit Facultatea de Jurnalism din cadrul Universităţii 

din Bucureşti. În 2014 a participat la o serie de cursuri de 

scriere creativă organizate de Revista de Povestiri, sub 

îndrumarea lui Florin Iaru şi Marius Chivu. În 2015 a 

debutat cu o povestire în revista Iocan. A publicat volumul 

de povestiri „Tot spaţiul dintre gândurile mele” (Polirom, 

2017), romanele „Dinţii ascuţiţi ai binelui” (2018) şi 

„Teoria apropierii” (2019), precum şi microromanul „Să 

nu laşi moartea să te găsească” (Polirom, 2021). 

 La finalul lunii iulie, în aceeaşi colecţie a apărut: 

„Marioara Voiculescu. Mareşala teatrului românesc” de 

Alina Nelega. Considerată o adevărată „divă” şi comparată 
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cu interpretele celebre ale scenei europene, precum 

Eleonora Duse sau Sarah Bernhardt, Marioara Voiculescu 

a dat viaţă unui număr mare de eroine, rămase în istoria 

teatrului nostru prin forţa şi dramatismul cu care le-a 

înzestrat şi impactul asupra spectatorilor. 

 Lansată acum trei ani, colecţia „Biografii romanţate” 

cuprinde în prezent 16 volume dedicate unora dintre cele 

mai marcante personalităţi culturale române: Constantin 

Brâncuşi, I.L. Caragiale, George Enescu, Maria Tănase, 

Eugen Ionescu, N. Steinhardt, Emil Cioran, Ştefan 

Luchian, Hortensia Papadat-Benghescu, Urmuz, Iosif 

Vulcan, Nichita Stănescu, Paul Celan, Nicolae Labiş, 

Marioara Voiculescu, Marin Preda. Volumele poartă 

semnătura unora dintre cei mai apreciaţi scriitori români 

contemporani: Moni Stănilă, Bogdan-Alexandru Stănescu, 

Dan Coman, Simona Antonescu, Liliana Corobca, Lavinia 

Bălulescu, Andrei Crăciun, Veronica D. Niculescu, Ana 

Maria Sandu, Alexandru Vakulovski, Mihai Buzea, 

Bogdan Creţu, Cristian Fulaş, Cosmin Perţa, Alina Nelega, 

Bogdan Răileanu. 

 Coordonată de Adrian Botez, colecţia „Biografii 

romanţate” este un proiect editorial ce se adresează tuturor 

celor interesaţi de vieţile marilor personalităţi culturale 

autohtone. Sculptori, pictori, compozitori, cântăreţi, 

dramaturgi, poeţi, prozatori ş.a. sunt protagoniştii acestor 

romane biografice, povestea fiecăruia dintre ei fiind spusă, 

în mod inedit, de reprezentanţi ai noii generaţii literare. 

Ineditul acestor volume este reprezentat de unghiul din 

care sunt scrise, iar la succesul colecţiei contribuie 

orginalitatea stilistică a fiecărui autor în parte. 

Câteva dintre viitoarele proiecte din cadrul seriei: Anton 

Pann, Sofia Nădejde, George Bacovia, Max Blecher, 

Theodor Pallady, Nicolae Filimon, Dimitrie Cantemir. 

 

Sărutul femeii-păianjen, un roman-cult al 

literaturii hispano-americane, în librăriile 

din România 

 

 Ediţia în limba română a romanului "Sărutul femeii-

păianjen", cea mai cunoscută carte a scriitorului 

argentinian Manuel Puig, publicată de Editura Pandora M 

în colecţia Anansi. World Fiction (traducere de Ilinca 

Ilian), se găseşte în librăriile din întreaga ţară. 

 Romanul a fost ecranizat cu succes în 1985, în regia lui 

Héctor Babenco, filmul aducându-i un Oscar actorului 

William Hurt, iar peliculei mai multe nominalizări, 

inclusiv pentru regie. În 1992, musicalul cu acelaşi nume a 

fost montat pe Broadway, piesa fiind recompensată cu 

Premiul Tony. 

„Opera lui Puig este cea mai originală creaţie a sfârşitului 

de secol XX”, spunea laureatul Nobelului literar Mario 

Vargas Llosa despre autorul romanului "Sărutul femeii-

păianjen", un romancier extrem de versatil: tehnici 

narative inovatoare, comedie neagră şi o preocupare pentru 

efectele culturii populare, în special ale filmului, asupra 

spiritului uman. 

 Plasând acţiunea în acel Buenos Aires pe care îl găseşti 

mai degrabă în cărţile scrise de Ernesto Sabato, Manuel 

Puig transformă o închisoare politică într-un spaţiu în care 

prietenia şi amintirile unor pasiuni din trecut îi salvează pe 

cei doi protagonisti de la tentaţia dezumanizării în slujba 

propriei supravieţuiri. 

 Luis Molina şi Valentín Arregui, doi bărbaţi care nu au 

nimic în comun sunt aduşi de soartă în aceeaşi celulă dintr-

o închisoare argentiniană şi, nevoiţi să îndure împreună 

greutăţile vieţii carcerale, ajung să se împrietească. Molina 

este un cinefil homosexual ajuns la jumătatea vieţii, iar 

plăcerea lui cea mai mare este să povestească filme. 

Valentín, tânăr şi impetuos, împărtăşeşte cu înflăcărare 

ideile revoluţiei marxiste şi îl respinge de la bun început pe 

Molina, căci i se pare efeminat şi lipsit de convingeri 

politice. Dar, povestindu-şi fărâme din propria viaţă, 

îngrijindu-se unul pe altul, căci otrava nopţilor petrecute 

dincolo de gratii nu este numai sufletească, trăind în umbra 

trădării şi a nesiguranţei, între cei doi protagonişti se leagă 

o prietenie care transgresează limitele fizice. 

 "Sărutul femeii-păianjen", un roman despre apărarea 

solidarităţii, despre tămăduirea prin forţa poveştilor ce 

amână groaza şi păstrează umanitatea şi, mai ales, despre 

acea rezistenţă a propriilor convingeri în situaţii extreme. 

Născut în 1932, în General Villegas, un orăşel de provincie 

argentinian, Manuel Puig a încercat să lase în urmă 

ariditatea originilor sale apelând la fanteziile 

Hollywoodului, pe care le urmărea aproape zilnic la un 

cinematograf local împreună cu mama sa. Şi-a făcut 
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studiile la Buenos Aires, unde a câştigat o bursă care-l va 

ajuta să studieze cinematografia la Roma, la Centro 

Sperimentale di Cinematografia. În 1963 se stabileşte la 

New York, unde trăieşte scriind scenarii.  

 Primul lui roman, La traición de Rita Hayworth 

(Trădarea Ritei Hayworth, 1968), l-a propulsat în rândul 

celor mai buni scriitori latinoamericani. Cel mai bine 

primit roman al lui este El beso de la mujer araña (Sărutul 

femeii-păianjen), ecranizat cu succes (filmul a câştigat şi 

un Oscar) şi adaptat pentru Broadway, piesa fiind 

recompensată cu Premiul Tony. A mai scris, printre altele, 

romanele Boquitas pintadas şi The Buenos Aires Affair. 

Pasiunea timpurie a lui Puig pentru filme este evidentă atât 

în stilul său narativ, care se bazează foarte mult pe dialog, 

cât şi în vieţile personajelor sale, în care lumea plină de 

farmec şi idealizată a filmelor serveşte drept contrapunct la 

propriile dezamăgiri. 

 „Manuel Puig este un scriitor realist experimentat care 

caută ceea ce el numeşte o nouă formă de literatură 

populară. Îi place mai ales să se folosească de reziduurile 

lumii: decupaje din reviste, albume fotografice, rapoarte de 

poliţie şi spital, scrisori, reclame, şlagăre, liste de 

cumpărături, şi pe toate acestea le lasă uneori să-şi spună 

propria istorie, fără să intervină.” (The New York Times) 

"Prima lună de război. Cronica 

evenimentelor. Discursurile preşedintelui 

Volodimir Zelenski" 

 

 Volumul este o cronică documentată a războiului de 

agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. O carte 

esenţială pentru înţelegerea evenimentelor tragice şi eroice 

din prima lună de război, în care ştirile zilnice, rapoartele 

din surse oficiale şi discursurile preşedintelui Ucrainei sunt 

prezentate cronologic. 

 Cunoscutul filozof şi scriitor francez Bernard Henri 

Lévy spunea, într-un interviu pentru Serviciul georgian al 

postului Radio Europa Liberă: „Încă din prima zi a 

invaziei, acest om a fost grozav, fără doar şi poate. Din 

prima zi, din primul ceas, a reuşit să se ridice la nivelul 

evenimentului. S-a dovedit a fi un erou peste noapte. Mi-

am reamintit de Churchill, în Londra anului 1940... N-am 

văzut niciodată în viaţa mea o asemenea metamorfoză la 

un şef de stat normal, neconfigurat pentru un destin tragic. 

Sentimentul meu este că Zelenski nu era pregătit pentru 

asta. Şi, totuşi, transformarea s-a petrecut peste noapte. El 

a întrupat rezistenţa poporului său şi a devenit un erou pur.  

 

Dacă există astăzi în Europa o imagine a eroismului, el 

este. Dacă există astăzi o întruchipare a vechilor valori 

europene ale cavalerismului, el este… Acest tânăr este 

astăzi unul dintre părinţii fondatori ai Europei. A refondat, 

într-un fel, Europa, cu curajul, cu spiritul de rezistenţă, cu 

angajamentul faţă de valorile Europei…“. 

 Această carte reaminteşte comunităţii internaţionale că 

războiul declanşat de Rusia continuă şi că ucrainenii apără 

prosperitatea şi pacea Europei cu arma în mână şi cu preţul 

vieţii celor mai buni dintre ei. Şi că, aşa cum o spune tot 

Bernard-Henri Lévy, „stabilitatea, arhitectura şi însăşi 

existenţa Uniunii Europene ca entitate politică“ sunt în joc 

dacă Ucraina pierde războiul. 

 În dimineaţa de 24 februarie 2022, ucrainenii s-au trezit 

din cauza exploziilor. Scopul inamicului era să cucerească 

Ucraina printr-un război-fulger, omorând civili şi 

distrugând oraşe. Ucrainenii au demonstrat o rezistenţă 

eroică, iar Kremlinul n-a reuşit să-şi pună în aplicare 

planul de a ocupa rapid ţara şi de a înlătura conducerea. 

Principalul obstacol în calea ocupanţilor ruşi a fost unitatea 

ucrainenilor şi a armatei ucrainene, care au luptat alături de 

celelalte forţe de apărare. Însă rezistenţa a fost plătită cu 

preţul vieţii a mii de civili. Dincolo de asta, milioane de 

ucraineni şi-au pierdut familiile, casele, traiul aşa cum îl 

ştiau înainte de război. 

 Cronica documentată a invaziei pe scară largă declanşată 

de Rusia împotriva Ucrainei îi va 

ajuta pe cititori să nu uite 

evenimentele tragice şi eroice din 

prima lună de război. Ştirile 

zilnice, rapoartele din sursele 

oficiale, discursurile preşedintelui 

Ucrainei, Volodimir Zelensky, 

sunt prezentate cronologic. 

 

 

 

Daniel Lăcătuș 
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CONCURS 

 Info Cultural și Revista română pentru 

literatură și artă organizează prima ediție a 

concursului național de creație „Călanul 

Cultural”.  

 Premiile, care constau în publicarea celor 

mai bune creații literare și eseuri în antologii 

ordonate pe secțiuni, poartă numele unor 

personalități născute și copilărite în orașul Călan 

din județul Hunedoara sau care au activat 

aici. Creațiile vor fi de asemenea publicate în 

Revista Română pentru literatură și artă.  

• Secțiunea Poezie. Se vor trimite maxim 10 

creații literare. 

• Secțiunea Poezie Creștină. Se vor trimite 

maxim 10 creații literare (poezie creștină). 

• Secțiunea Proză. Se vor trimite maxim 3 

creații literare.  

• Secțiunea eseu. Se vor trimite maxim 3 

eseuri, indiferent de temă.  

• Secțiunea eseu. Se vor trimite maxim 50 

de poezii traduse din română în orice altă 

limba de circulație sau poezii traduse din 

literatura universală contemporană în 

română.  

Textele vor fi expediate, într-un singur fișier, 

pe adresa concurs@infocultural.eu. Data limită 

de primire a creațiilor este 1 octombrie. 

Concursul se adresează tuturor categoriilor de 

vârstă, indiferent dacă au debutat sau nu 

editorial. La acest concurs pot participa toate 

persoanele fizice cu cetățenie română, indiferent 

de etnie, sex sau religie. 

Autorii pot participa cu texte la mai multe 

secțiuni. 

 

Pe cele 4 secțiuni vor fi acordate următoarele 

premii: 

Secțiunea poezie 

• Premiul pentru poezie „Ioan Gelu Crișan” 

• Premiul pentru poezie „Ionel Amăriuței” 

• Premiul pentru poezie „Harald Siegmund” 

• Premiul pentru poezie „Silvia Pop” 

Secțiunea poezie creștină 

• Premiul pentru poezie „Traian Dorz” 

• Premiul pentru poezie „Gheorghe 

Munteanu” 

Secțiunea proză 

• Premiul pentru proză „Ada Orleanu” 

Secțiunea eseu 

• Premiul pentru eseu „Romul Munteanu” 

• Premiul pentru eseu „Victor Isac” 

• Premiul pentru eseu „Nicolae Iordan” 

• Premiul pentru eseu „Petru Șinca” 

• Premiul pentru eseu „Ioan Opriș” 

• Premiul pentru eseu „Maria Șinca” 

Secțiunea traducere 

• Premiul pentru traducere „Ada Orleanu” 

Notă 

1) Premiul „Ioan Opriș” este destinat eseurile 

care au ca temă creștinismul, istoria religiei 

sau Oastea Domnului.  

2) Premiul „Maria Șinca” este destinat eseurile 

care au ca temă Feminismul.  

 

 

 

mailto:concurs@infocultural.eu
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