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Isabella Cotelin Cotelin 

 

 

Pierdut majusculă, găsitorului recompensă 

 

 

În marea grădină a regulilor gramaticale, unde nu mai 

plivește nimeni buruienile de ceva vreme, lăsându-le să se 

dezvolte într-un libertinaj dăunător pe alocuri, o floricică 

de câmp, cuminte și aparte, ce creștea nestingherită, pare 

să fie călcată în picioare de orice vânt postmodernist și să 

ajungă pe cale de dispariție: majuscula.  

Dacă ar fi fost doar atât, ca un individ oarecare, cu un 

profil oarecare pe o rețea virtuală oarecare să n-o mai 

utilizeze, n-ar fi fost bai, faptul putând fi pus cu ușurință în 

cârca lenei de a apăsa o tastă în plus sau, de ce nu, a deja 

clasicului analfabetism funcțional. Dar este vorba despre 

ne(mai)folosirea majusculei la case mai mari din literatura 

modernă. 

Deși nu se mai scrie „ca la carte” pe niciunde, în 

ciuda înmulțirii exponențiale a cursurilor intensive de 

scriere creativă, voi încerca un eseu clasic în apărarea sus-

numitei.  

Așadar, introducerea propriu-zisă constă în observația 

mea, și nu numai, asupra teribilismului – aș avansa chiar 

termenul de exhibiționism – unor autori contemporani de a 

spulbera regulile clasice ale limbii în care își înșiră pe ață 

mărgelele primite de la muze. Și, pentru că nu am găsit 

nicăieri o explicație coerentă sau pertinentă a acestui 

fenomen, îmi permit să avansez eu una: dorința de a ieși 

din tipar(e) pe ușa din dos a artei scrisului, uitată deschisă, 

unde poliția gramaticii a renunțat să mai stea la pândă, din 

lipsă de suficient personal calificat, ea fiind oricum 

depășită de numărul de fărădelegi. Pe de altă parte, faptul 

îmi evocă strigătul metaforic al sinucigașului, care, urlând 

că-și va lua viața, va impresiona pe oricine, în afară de 

oamenii de specialitate – recte psihologii, care știu, 

datorită pregătirii și experienței profesionale, că un 

sinucigaș care își anunță intențiile o face, de regulă, pentru 

a capta atenția, și nu neapărat pentru a-și duce la 

îndeplinire amenințarea. 

În cuprinsul apărării mele va fi vorba despre 

majuscula în sine, mai precis despre ilegalitatea teoretică și 

răspândirea practică a renunțării la aceasta, care, dacă în 

poezie mai e cum e, în proză produce, chiar și după cel mai 

blând Grammar Nazi, un genocid cultural și olfactiv. 

Amintesc în treacăt și inutil, deoarece învățăm din clasele 

primare, că locul ei este prestabilit: la începutul oricărei 

propoziții, oricărui titlu, nume de persoană, țară, oraș 

ș.a.m.d.  

Gândul, stârnit de tot felul de comparații, îmi fuge o 

clipă la un joc vechi, care implică automat acest caracter 

de literă: TOMAPANT. Cei care au crescut cu majuscula 

la orele de română îl țin minte, cu siguranță. Am văzut 

astăzi prin librării ediții noi și impecabil colorate, cu table 

magnetice chiar, și m-am bucurat mult. Pentru noi, însă, 

copiii ocazionali ai comunismului, care n-am avut jocuri 

făcute de-a gata, trebuind să ni le inventăm sau 

confecționăm singuri, cartoanele lucioase de azi nu vor 

avea niciodată farmecul liniilor trase strâmb pe o foaie 

ruptă din caiet, pe sub bancă, în orele la care ne plictiseam. 

Dar, cum spuneam, m-am bucurat să-l regăsesc. De ce, 

oare, n-am păstrat sau nu vrem să regăsim și nostalgia 

primelor lecții de limbă natală...?  

„Vina”, cu ghilimele categorice, a acestei aberații, 

fără ghilimele, a lipsei generalizate a majusculei, în speță, 

ar putea fi a poeziei. Poezia, ca artă, este atât de permisivă, 

încât acceptă, dovedit, orice. Sac fără fund al 

manifestărilor artistice de tot felul – reușite sau nu, nu are 

relevanță aici –, poezia a primit cu brațele deschise și 

această nouă siluire, pe care a luat-o drept experiment.  

Avem, deci, poezia, atât de maleabilă ca formă, 

căreia, deși i s-au retras treptat multe alte semne 

ortografice, i se lăsaseră, cu urme de bun-simț literar, cele 

două majuscule importante: cea din titlu și cea din primul 

vers. Până la anihilarea lor a fost doar un pas, care nu s-a 

mai numărat în epoci și curente, ci s-a petrecut peste 

noapte, „ca hoții”. Invenția în versificație merge uneori 

până la a pune silabele unui cuvânt în două versuri diferite, 

ca să nu mai zic de onomatopee care de care mai 

ininteligibile, iar punctul final dispare și el cu desăvârșire. 
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Fapt firesc, de altfel, căci nu se poate termina ceea ce, în 

fapt, nu a început. 

Dar nu despre dorul de versurile cuminți, care sunt 

ortografiate corect și al căror farmec stă în idee sau/și fior 

transmis, nicidecum în vreun „nichitism” bizar, dar atât de 

în vogă, mi-am propus să scriu astăzi, ci strict despre 

majusculă. Adică despre absența ei de la locul ce i se 

cuvine în proză. 

Povestea aceasta, a majusculelor în epic, capătă 

accente dramatice, ca să nu spun penibile. Înainte de a ne 

ocupa de lipsa majusculei, e interesant să trecem sumar în 

revistă și procesul de hipermajusculizare prin care a trecut 

la un moment dat biata noastră limbă. A fost o perioadă în 

care, imitând nejustificat modele străine, îndeosebi cele 

venite din țara lui Shakespeare, majusculele erau folosite 

obsedant, la tot pasul. Astfel, de pildă, Don Quijote nu mai 

lupta cu morile de vânt, ci cu Morile de Vânt, la micul-

dejun serveam o Cafeluță asortată cu Prăjitură cu Mere și 

așa mai departe. O personificare a mediului înconjurător 

cel puțin stranie. Dar a trecut, ca orice modă, și, cu patima 

care ne caracterizează, pare că ne-am aruncat cu capul 

înainte în reversul ei. 

Au fost și aici variate încercări la nivel mondial și 

local: combinații și variante noi în vechea structură epică, 

uneori reușite, dar de cele mai multe ori nu, cum ar fi 

inedita, la vremea ei, tehnică a frazei fără sfârșit (d.e., 

Marcel Proust, care voia să „prindă” fluxul gândirii în timp 

real, iar Gabriel Garcia Marquez – absurditatea 

„patriarhalității”, ambii ilustrând delirurile respective într-

o formă literară considerată adecvată). Însă diferența o fac, 

ca întotdeauna, detaliile. Marii scriitori (exemplele sunt 

aleatorii) și-au menținut, prin urmare, semnele de 

punctuație în acești „coloși sintactici”, cum le spune Paul 

Zarifopol în „Încercări de precizie literară”, pe când 

epigonii le-au scos de tot, lansând pe hârtia tipărită doar 

texte haotice, demne eventual de o carte a recordurilor în 

ceea ce privește lungimea lor fizică. Însă de la aceste 

încercări la limita artisticului (nu pot să nu-l consemnez 

aici și pe Camilo Jose Cela, cu al său roman dintr-o 

singură frază de trei sute de pagini, „Cristos versus 

Arizona”, pentru care a primit Premiul Nobel în 1989), 

până la a scrie tot conținutul cărții dintre două coperte, 

inclusiv pe acestea, cu literă mică e un pas mare și, totuși, 

nejustificat. Cât despre Camilo Jose Cela, e foarte posibil 

ca premiul să-i fi fost decernat pentru ideile teribile care-l 

caracterizează, nicidecum strict pentru forma acestora, 

declarat experimentală. 

Suntem rebeli și spargem tipare (desigur, nu 

poligrafice!) – și de unde să pornească revoluția spirituală, 

noul, altceva-ul, dacă nu de la intelectual? Pentru că s-a 

văzut cât de rău e să pornească, de pildă, dintr-o mină. Or, 

tocmai acest intelectual (care e oricum azi, corupt, laș, 

mincinos, dezinteresat, numai incult – nu) stabilește 

regulile limbii nației sale, prin norme și instituții. Din 

păcate, însă, acestea nu mai au caracteristica de odinioară, 

aceea de punct viabil și solid de reper. Când ele, 

instituțiile, nu mai pun niciun picior în prag și limba nației 

sucombă în școli, în emisiuni, în presă, pe rețelele de 

socializare, în manele, în viața de zi cu zi, ce mai rămâne, 

într-un târziu, dacă-i dărâmăm și ultimul bastion – 

literatura? Un sat fără câini, o țară a nimănui, pe care, în 

acest ritm, curând va trebui s-o reconstituim de la zero, 

dacă o mai vrem de sine stătătoare. Incluzând în 

distrugerea ei și numărul masiv de neologisme omologate 

deja, în momentul în care vom declara, cu emfaza bine 

știută și cu hashtag, I love you, Romania, o vom putea 

deconecta liniștiți de la orice aparat. 

... Dar să revenim. În altă ordine de idei, ce visează, în 

măsura în care suntem cinstiți cu noi înșine, orice autor 

care publică, fie și o singură clipă dintr-o carieră literară? 

Orice autor visează, așadar, să scrie – ați ghicit, probabil, 

deja – o capodoperă. Sau măcar să fie remarcat că scrie 

bine. N-are rost să ne ascundem după deget, pentru că 

altfel ne-am păstra scrierile în sertare... Dar, privind în 

urmă la istoria capodoperelor literare, nu-mi amintesc de 

vreuna care să nu respecte limba în care a fost concepută, 

deoarece genialitatea niciuneia nu constă în forma în care a 

fost expusă sau în curentul artistic al epocii respective, ci 

tocmai în puterea ei de a atinge, prin combinații unice de 

cuvinte comune, subconștientul uman, mai precis o 

universalitate perpetuă a acestuia, contactul cu spiritul 

cititorului făcând-o să dăinuie veacuri la rând. Cu alte 

cuvinte, este vorba despre mesaj, iar întâmplarea (sau 

nu...?) face ca mesajul oricărei capodopere de până acum 

să fi fost transmis într-o formă cât se poate de clasică. E un 

fapt dovedit de timp și de istoria literară, nu de mine.  

Sunt eu prea conservatoare, într-o lume tot mai 

deschisă oricăror lucruri neîncercate încă? Sunt alții atât de 

altruiști, încât să dăruie lumii inovații fără cap și coadă 

(pentru că asta este senzația predominantă pe care mi-o 

lasă o carte scrisă integral cu litere mici), doar de dragul 

noului în sine? Întrebarea mea este, ca și altele, tot mai 

dese în ultimul timp, retorică. Același timp însă, deloc 

patetic, ci doar implacabil, va cerne tot ce lăsăm în urmă. 
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Să mai facem un exercițiu de imaginație și să vedem 

cu ochii minții o editură care primește un manuscris de la 

un necunoscut. Teoretic, orice editură care se respectă va 

elimina de facto manuscrisele fără diacritice sau cu greșeli 

elementare – la urma urmei, și-n primă, și-n ultimă 

instanță, lipsa majusculei este, orice-am invoca noi, o 

banală greșeală gramaticală. Desigur, autorul va trimite și 

un e-mail însoțitor, care, aș băga mâna în foc, e scris corect 

(nu e, în acest caz, curată ipocrizie din partea autorului 

respectiv?) editurii respective, în care își precizează 

opțiunea ca „opera” să-i fie publicată așa cum e. Nu mai 

continui cu imaginația, căci de aici încolo devine realitate. 

Dacă-i dă mâna, editura cu pricina va refuza manuscrisul 

sau va trata cu autorul aspectele în neregulă. Dacă are 

nevoie de bani, va ceda dorinței autorului (clientul nostru, 

stăpânul nostru...!), dând astfel actului creației iz de comerț 

și transformând arta în afacere. Scenariul este, de altfel, 

dincolo de orice imaginație, la ordinea zilei și a devenit 

posibil din cauza neimplicării în nimic a instituțiilor 

abilitate să o facă. 

Drept încheiere, voi lăsa la o parte statutul personal 

de scriitor, având în vedere cât de controversat e azi 

termenul în sine, și voi apela la acela de filolog: stimat 

confrate într-ale artei scrisului, nu te mai minimaliza atât 

(asta, ce-i drept, ar zice psihologul pomenit într-un 

paragraf anterior). Nu știu unde și cum ți-ai rătăcit stima 

de sine, semnându-te și scriind cu literă mică totul, dar e, 

indiscutabil, mai indicat să fii original în conținut, trecând 

pe curat așa cum trebuie ideile tale. Cu încredere. 

Majuscula nu mușcă. Din contra, induce stabilitatea și 

continuitatea limbii noastre, căreia e frumos să-i dovedim 

iubirea și prin fapte, nu doar prin vorbele goale cu care o 

împodobim de ziua ei. 

A mic de mână, A mare de tipar... Parcă aud, prin 

ceața anilor scurși, glasul cald al învățătoarei de care am 

avut noroc și simt încă tremurul peniței timide conturând 

primele litere.  

Unde-i româna de-altădată...?  

cum era probabil de așteptat închei scurta dar 

intensa mea pledoarie pentru majusculă cu exemple așa 

cum îi stă bine cuiva care argumentează o idee prin 

urmare iată un exercițiu de gramatică elementară din 

clasele primare de care tocmai mi-am amintit și în care se 

dă un șir de cuvinte asemănător acestuia iar elevul trebuie 

să reconstituie frazele arătând astfel că a înțeles lecția 

curentă  

 

Gheorghe Sion 

 

 

 
Limba românească 

 

Mult e dulce și frumoasă 

Limba ce-o vorbim, 

Altă limbă-armonioasă 

Ca ea nu găsim. 

 

Saltă inima-n plăcere 

Când o ascultăm, 

Și pe buze-aduce miere 

Când o cuvântăm. 

 

Românașul o iubește 

Ca sufletul său, 

Vorbiți, scrieți românește, 

Pentru Dumnezeu. 

 

Frați ce-n dulcea Românie 

Nașteți și muriți 

Și-n lumina ei cea vie 

Dulce vietuiți! 

 

De ce limba românească 

Să n-o cultivăm? 

Au voiți ca să roșească 

Țărna ce călcăm? 

 

Limba, țara, vorbe sfinte 

La strămoși erau; 

Vorbiți, scrieți românește, 

Pentru Dumnezeu! 
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Cronici literare 

 

Ioan Holban 

 

Istoria între legendă și adevăr 

 

 Dacă Andrei Breabăn şi-ar fi scris romanele, studiile, 

legendele şi "întîmplările adevărate" despre epoca şi 

personalitatea lui Ştefan cel Mare şi Sfînt, la începutul 

secolului trecut, cînd N. Iorga, care domina cîmpul cultural 

după retragerea în politică a lui T. Maiorescu şi cînd E. 

Lovinescu era încă tînăr, iar G. Ibrăileanu era (prea)ocupat 

cu revista "Viaţa Româneasca", ar fi oferit cel mai bun şi 

consistent răspuns la "somaţia" marelui istoric: prozatorii 

şi dramaturgii să scrie despre domnitorii eroi ai Evului 

mediu românesc. Atunci, s-a scris o destul de 

cuprinzătoare maculatură - nuvele, romane, piese de teatru 

-, pe care, prin 1920, E. Lovinescu o califica drept o 

"literatură cu haiduci": nici mai mult, dar nici mai puţin 

decît atît, cu vorba sa. Pe firul unei tradiţii foarte robuste, 

însă, (re)confirmată, cu romanele lui Mihail Sadoveanu, de 

exemplu, Andrei Breabăn scrie o sumă de eseuri, romane, 

şi "culege" legende istorice despre epoca lui Ștefan cel 

Mare în Regatul Muşatinilor, Vitejii Măriei Sale, Visul 

Măriei Sale şi, acum, în urmă, în Ștefan Cel Mare al 

Moldovei. Eseuri şi legende româneşti, respectînd, parcă, 

întocmai, proiectul lui N. Iorga. Cu romanele sale, Andrei 

Breabăn vesteşte, poate, resetarea speciei romanului 

istoric, spuneam altădată, o specie ce părea compromisă, 

azi, după atîtea eşecuri şi atît de puţine izbînzi (Dana 

Dumitriu, Ştefan Agopian). Masivul volum apărut acum, 

Ștefan Cel Mare al Moldovei, se adaugă unei bibliografii 

impresionante;  

 Pivotul cărţii lui Andrei Breabăn este vremea lui Ştefan 

Vodă, cuprinzînd majoritatea textelor din sumar, cărora 

autorul le spune întîmplări adevărate şi legende istorice; 

Andrei Breabăn explorează teme foarte diverse şi 

pasionante, multe necunoscute sau aflate sub semnul de 

întrebare al ipotezelor de tot felul: legătura "misterioasă" a 

lui Ștefan cu Mănăstirea Zografu de la Muntele Athos, 

unde va fi vrut să se călugărească, "stagiul" în Italia, la 

îndemnul lui Iancu de Hunedoara, la condotieri, pentru a 

învăţa, meşteşugul armelor şi strategiile de luptă, demon-

tează povestea mincinoasă despre Vlad Țepeş, contestînd 

un mit comercial contemporan (jocurile "murdare" ale 

Coroanei maghiare, cîteva cărţi "denigratoare" ale unor 

cărturari ruşi, răspîndite în toată lumea creştină şi un film 

"făcut de un american" au dat o "palmă ruşinoasă" 

românilor care nu au protestat "cum ar fi fost normal, ba 

chiar au acceptat palma adusă eroului nostru, inventînd aşa 

zise Castele ale lui Dracula cu care acum suntem renumiţi 

în toată lumea. Cea mai mare minciună, care ne 

dezonorează ca naţiune şi așază o pată nemeritată pe 

numele de român. Pentru cine nu ştie adevărul, numele 

Drago, atribuit în chip stîlcit acestui mare erou al neamului 

nostru, vine de la omagiul adus de popor tatălui său, numit 

în vremea lui Vlad Drago, fiindcă a fost singurul român 

care a făcut parte din Ordinul Dragonilor fondat de Regele 

Sigismund de Luxemburg, avînd ca principal obiectiv 

apărarea creştinătăţii de pericolul otoman, statut socotit a fi 

o mare onoare la acea vreme. Numele i-a fost preluat de 

urmaşi, devenind Draculea după accepţiunea românească a 

termenului de Dragon care nu are nimic de-a face nici cu 

diavolii de care vorbesc cărţile biblice şi nici cu vîrcolacii 

plăsmuiţi de unii"), introducînd întîmplările adevărate prin 

sintagma se spune, luîndu-şi, în acest fel, o marjă de 

siguranţă în fața istoricilor, adesea, preaputernici. O 

contribuţie documentară foarte valoroasă este aceea la 

biografia lui Alexandru Voievod, fiul lui Ştefan, uitat, 

ignorat: stabileşte arborele genealogic, fixînd faptul că 

mama sa este Marușca şi nu Evdochia de Kiev, cum cred 

nu puţini istorici atestaţi ca atare (argumentul este găsit în 

Pomelnicul de la Mănăstirea Bistrița, unde se pomeneşte 

"Maruşca, mama lui Alexandru"), desface ceea ce numeşte 

"o enigmă a istoriei", urmărind asocierea, în 1474, la 

domnie, prin studiul "unor documente emise după această 

dată", Alexandru fiind "locţiitor al Domnului Țării", un 

adevărat "guvernator  în Ţinutul de Jos al Moldovei", ctitor 

al curţii domneşti de la Bacău şi al Mănăstirii Grigoriu de 

la Muntele Athos, lămureşte data privind naşterea şi 

identitatea mamei fiului celui mare al lui Ştefan. Andrei 

Breabăn abordează o discretă polemică, atent cordială, cu 

Ştefan S. Gorovei, pînă la cauzele morţii care au rămas 

"tăinuite cu grijă în epocă", ascunse, astfel, posterităţii. 

Andrei Breabăn susţine, în această privinţă, ipoteza 

asasinatului politic; Alexandru e o victimă a pierderii 

izvoarelor arhivistice, "o parte dispărute în focul 

jefuitorilor, altele şterpelite, iar unele chiar măsluite sau 

încărcate cu venin ucigător". Andrei Breabăn realizează o 
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adevărată monografie a vieţii fiului celui mare al lui 

Ştefan, moştenitor al coroanei bizantine prin căsătoria cu 

Maria de Mangop, iar argumentele pe care autorul le 

descoperă, în analiza epitrahilului aflat la Mănăstirea 

Putna, cu cele două portrete - Ștefan şi Alexandru - sînt de 

nerefuzat: "Cel care ar fi urmat Soarelui Moldovei şi i-ar fi 

dus lumina mai departe, continuînd s-o cîrmuiască cu 

aceeaşi vrednicie şi înţelepciune a sfîrşit din viaţă în mod 

fulgerător, înainte de a împlini patru decenii. Din motive 

care nu au ajuns pînă la noi, moartea prinţului a fost 

tăinuită, cu grijă în hăţişurile unor interese obscure, fie din 

nevoia de a acoperi pe cineva, fie pentru că nu s-a ştiut 

adevărul, ucigașii pierind sau făcîndu-se nevăzuţi. 

Singurele dovezi care fac referire la acest moment tragic 

din istoria neamului nostru sunt pe piatra pusă pe 

mormîntul de la Bistriţa, pe care s-au consemnat cuvintele: 

«Alexandru voievod, fiul lui Ştefan voievod, care a murit 

în oaste». Ce s-ar putea ascunde în spatele acestor cuvinte 

simple, menite parcă anume să ne tulbure gîndurile şi să ne 

facă să ne punem întrebări? La fel ca inscripţia de pe piatra 

de mormînt şi Letopiseţul anonim al Moldovei redă la fel 

de vag evenimentul, cronicarul mulţunindu-se să 

consemneze: «în anul 7004 (l496), luna iulie, 26, a 

răposat robul lui Dumnezeu, Alexandru Voievod, fiul lui 

Ștefan Voievod, care a fost îngropat lîngă străbunicul lui 

Alexandru Voievod, în Mănăstirea Bistriţa». Letopiseţul 

de la Putna reia aproape identic cele scrise mai sus: «În 

anul 7004 (1496), a răposat robul lui Dumnezeu 

Alexandru voievod, fiul lui Ștefan voievod și l-au îngropat 

la mănăstirea Bistriţa, lîngă străbunicul său, Alexandru 

voievod». Ce s-ar putea înţelege din aceste cuvinte? Ce 

mare taină a dus cu el în mormînt prințul Alexandru?". 

În sfîrşit, Andrei Breabăn reconstituie documentar bătăliile 

de la care l-a adus pe scaunul Moldovei pe tatăl lui Ştefan, 

de la Crasna, la 1450, a lui Bogdan al II-lea cu Regatul 

Poloniei, prima luptă la care participă Ștefan însuşi, de la 

Baia, Vaslui, Războieni, Codrii Cosminului, cu o 

percutantă analiză a contextului geo-politic, asasinatul de 

la Reuseni și pribegia lui Ştefan - şase ani care "lipsesc" 

din biografia consemnată în tratatele şi manualele 

istoricilor pentru că nu s-au păstrat documente de atunci: 

Andrei Breabăn reconstituie acești șase ani, prin invenţia 

romanescă din Visul Măriei Sale, un roman care precede 

apariţia acestei cărţi, pentru că faptele au cerut participarea 

fanteziei autorului, a imaginarului său fastuos, bine 

temperat, însă, dînd, iată, credibilitate demersului istoric 

prin intervenţia pactului ficţional: totul începe într-un 

ascunziş de unde Ştefan vede asasinarea lui Petru Aron, 

comisă la Reuseni: "Tînărul prinţ al Moldovei se afla 

dincolo de gard, unde era o pădure ce dăinuie şi în zilele 

noastre. Cu greu s-a abţinut să nu sară în ajutorul tatălui 

său, dar, înţelegînd că orice strădanie ar fi fost fără rost, a 

fugit avînd multe peripeții pe drum în lunga pribegie care 

avea să-i poarte paşii la casa părintească de la Borzeşti, iar 

de aici, împreună cu mama sa Oltea şi unchiul său, boierul 

Vlaicul, au plecat în Transilvania, la Iancu de Hunedoara. 

Sunt multe legende cu privire la peripeţiile copilului care a 

reuşit să scape cu greu de urmăritorii trimişi de Petru Aron 

să-l găsească şi să-i ia viaţa. Din nefericire, din acea 

perioadă nu s-au păstrat documente, la fel cum nu s-au 

păstrat nici date concrete cu privire la anul şi locul naşterii 

viitorului Voievod al Moldovei. La fel cum Moldova în 

acei ani a traversat o perioadă extrem de confuză, marcată 

de necontenitele bătălii duse între oamenii lui Petru Aron 

şi cei ai lui Alexandru Vodă, despre care s-au păstrat prea 

puţine scrieri, nici despre viaţa Marelui Voievod nu au 

rămas documente care să ne ajute să desluşim drumul pe 

care l-a urmat după acel asasinat odios care avea să-i 

schimbe radical cursul vieţii, îndepărtîndu-l de liniştea pe 

care o trăia la Suceava, alături de părinţi şi de cei apropiaţi. 

Rămas dintr-o dată singur în hăţişurile sălbatice ale vieţii, 

destinul său avea să se schimbe radical, purtîndu-l spre 

înălţimile unice pe care avea să le urce după cîţiva ani de 

pribegie". Sînt pagini de invenţie epică - stagiul la 

Mănăstirea Zografu de la Athos, discuțiile cu stareţul 

acesteia, participarea la întronizarea primului patriarh, de 

la Constantinopol, după cucerirea de către turci a cetăţii lui 

Constantin - care, iată, trebuie trecute în sumarul 

întîmplărilor adevărate, deşi ele par a creşte din ficţiunea 

autorului.  

 Capitolul legendelor din vremea lui Ştefan este, cu 

adevărat, unul prodigios. Andrei Breabăn abordează figura 

lui Ştefan în chip de erou popular, adăugînd celor trei-

patru legende vehiculate în manuale şi "cărţi pentru copii" 

(Stejarul din Borzești, Legendele Vrîncioaiei, Daniil 

Sihastrul), mulţime de legende culese din folclor şi din 

antologiile de gen (Ştefan cel Mare şi lupii, culeasă din 

zona Trotuşului, Ştefan cel Mare, copil, Fagul lui Vodă, 

Dreptatea lui Vodă, Judecata lui Ştefan cînd era copil, 

Ştefan cel Mare și bătrînul răzeş, Legenda Cotnarilor 

și legenda satului Caşvana, Căpriana, Ştefan cel Mare 

și Matei Corvin, Legenda bisericii  Albe de la Baia, 

Legenda Movileştilor, Legendele Voronețului, Ştefan 

cel Mare şi familia, demontînd poveştile, basnele, cum le 
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spunea cronicarul, despre soțiile şi amantele domnitorului, 

Povestea frumoasei ţarine Elena, fiica lui Ştefan, 

prinţesă de Moldova şi ţarină a Rusiei etc.). Andrei 

Breabăn este, cred, cel mai în măsură să facă o antologie 

atoatecuprinzătoare a acestor texte care creează ceea ce se 

poate numi portretul domnitorului de legendă din memoria 

colectivă, un simbol al naţiunii într-un timp nu tocmai 

prietenos cu bietul om sub vremi. 

 Între procedeele epice de mare acurateţe, remarcabile 

rămîn portretele, iar cele ale lui Ştefan şi Alexandru de pe 

epitrahilul din tezaurul Mănăstirii Putna sînt, într-adevăr, 

de manual, dar şi descrierile cinematografice ale luptelor, 

mai ales, de la Baia şi Vaslui; legendele populare sînt 

convocate pentru lămurirea unor evenimente încă neclare 

din biografia lui Ștefan, la fel cum o vastă bibliografie 

susţine demersul istoricului, cu multe acolade în 

actualitate. Andrei Breabăn primeşte "umbrele trecutului", 

cu care tăifăsuieşte, avînd, alături, certitudinile istoricului 

şi, înlăuntru, forţa imaginarului unui prozator cu totul 

remarcabil. 

 

Mihaela Merahei 

 

 
 

Bucățile de puzzle ale memoriei 

 

 

 Plină de sinceritate și dinamism este vocea epică a 

Angelei Dumbravă, prozatoare tulceancă, membră a 

Cercului Literar de la Cluj, grupare înființată, în urmă cu 

șase ani, de către scriitoarea Emilia Poenaru Moldovan, 

membră a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, cea care se 

ocupă și de editarea volumelor de poezie, proză, eseu, a 

Colecției Cercul literar de la Cluj patronată de Editurii 

Colorama, din care face parte și noul volum de povestiri al 

autoarei: „Acrobați pe firul vieții”. Cartea, însoțită de o 

ilustrație a copertei semnată de artista Claudia Grigore, 

profesoară de arte plastice, la Liceul de Arte „George 

Georgescu” din Tulcea și dedicată fiicei autoarei, Iuliana-

Ioana, este compusă din trei părți: I. Căsuța dintre ape și 

poveștile lu’ Tanti Maria, II. Povești ținute în buzunarul de 

la piept, III. Pe urmele timpului, fiecare dintre aceste 

secțiuni conținând alte subcapitole cu nume sui-generis 

prin prisma povestirii pe care o conține.  

 Istorisirile din „Acrobați pe firul vieții” sunt crâmpeie 

de amintiri surprinse cu peniță scriitoricească și adunate 

într-un album al memoriilor de către autoare, încadrate 

într-un areal geografic exclusiv, Dunărea și Delta ei, 

despre oameni, locuri și întâmplări, care foarte ușor pot 

deveni arhetipale, având în vedere unicitatea lor ca 

existență.  

 Prozatoarea Angela Dumbravă ne destăinuie, în prima 

parte a volumului, cum ne sugerează și titlul, povești de 

demult cu „iz de Dunăre și baltă, de mâl, izmă, de bunici, 

unchi, mătuși, vecine, verișori și hărmălaie”, mărturisite de 

„tanti Maria, cum îi spune toată lumea, o doamnă tare 

plăcută care își duce vârsta pe umeri cu demnitate [și care] 

te plimbă cu imaginația de zici că este aievea prin toate 

locurile pe unde a trecut ea…” Astfel, aflăm de căsuța 

dintre ape, locul unde are loc confesiunea literară, „o 

căsuța de la Mila 26, aproape de Vulturul, pe malul 

canalului aflată printre sălciile înalte și pletoase, dacă te 

uitai mai bine nici nu se zărea. Doar iarna îți dădeai seama 

că acolo locuia cineva, după fumul care ieșea prin hornul 

casei.” De aici ne sunt prezentați actanții povestirilor, ei 

fiind oameni simpli dar cu spirit civic ridicat și credință 

ardentă, care își duc viețile conduși de o moralitate bazată 

pe simplitatea vieții de la țară, dar și pe cutumele, tradițiile 

și obiceiurile de la sat.  

 Demnă de remarcat este căldura aparte a scrierilor 

Angelei Dumbravă, vocea sa epică fiind plină de iubire 

pentru locurile natale și ale copilăriei, prezența in 

memoriam a tatălui, mamei, fraților, surorilor, bunicilor, 

prietenilor din vremurile inocenței și întâmplările pline de 

frumos, recreează o realitate veridică, textul apropiindu-se 

de ficţiune doar prin folosirea modurilor de expunere, 

atmosfera fiind plină de autenticitate și empatie. 

Prozatoarea nu are doar capacitatea de a reda cu acuratețe 

locurile unde s-au petrecut experiențele, în marea lor 

majoritate personale, ci și de a creiona cu har personaje 

autentice, scoțând în evidență atât trăsăturile lor morale și 

spirituale, dar și punctând trăirile, emoțiile și sentimentele 

acestora. 
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 Avem un tablou complet al satului românesc din Delta 

Dunării cu tradiții, obiceiuri, îndeletniciri, încadrate în 

circumstanțele fiecărui anotimp, revelatoare unor 

frumuseți unice ca și cadru geofizic. „În baltă apele 

creșteau văzând cu ochii, mai ales primăvara când se 

topeau zăpezile și apele veneau din susul Dunării pornind 

de acolo de unde se vărsau. Cuiburile din baltă erau în 

pericol, dacă nu se găsea o inimă bună să le salveze. Tata 

iubea toate păsările și le salva pe unele mutându-le 

cuibarele pe locuri mai înalte. Un cuib de turturele l-a 

mutat cu toți puii în salcia pletoasă din fundul grădinii 

noastre. (…) Dar în salcia aceea era și locul nostru de 

joacă, acolo ne făceam leagănele și ne dădeam pe rând 

visând că ajungeam până la nori și tot acolo ne ascundeam 

când eram supărați și plângeam ca să nu ne vadă nimeni.”  

Cu alte cuvinte, copilul va privi lumea cu ochii angelici ai 

sufletului, problemele sociale, neajunsurile de ordin 

material sau economic fiind mai puțin relevante. Angela 

Dumbravă reușește să releve această lume plină de magie 

prin amintirile copilului din inimă păstrat cu sacralitate. 

Poate de aceea „acolo la baltă, viața era ușoară și în 

grădină aveam tot ce ne trebuia: legume, cartofi, pepeni, 

roșii, ardei, iar ouă de toate culorile și mărimile”, iar dacă 

masa trebuia să devină cu totul copioasă și specială „intrau 

în joc băieții, care aruncau un pripon în baltă cu o ață 

lungă pe care aveau agățate mai multe cârlige. Lăsau 

priponul în apă și nici nu ne învârteam bine prin grădină 

sau făceam o tură de alergătură de-a lungul canalului, că 

imediat băieții scoteau nerăbdători pripoanele și gata, 

peștele era scos și strălucea în reflexele apei de la razele pe 

care le trimitea soarele în apa limpede ca de cristal.” 

 Minunat acest cadru festiv și intim pe care instanța îl 

recreează din bucățile de puzzle ale memoriei, eroii 

narațiunilor, acei acrobați pe firul vieții, de unde și titlul 

cărții, fiind oamenii marcanți ai acelei perioade din viață: 

mama, tata, bunicul, bunica, dar și cei care devin adevărate 

fresce ale sufletului, dăinuitoare în timp, alături de mulți 

alți protagoniști secundari: vecini, mătuși, unchi, oameni ai 

satului, la fel de bine definiți în amintirile din copilărie. 

Prozatoarea Angela Dumbravă scrie cu sensibilitatea 

copilului care a fost odată, emoția fiind evidentă, 

acoperind în mod suav atmosfera și așa plină de 

romantism, de unde, pe alocuri, ușoara influență naivă a 

textului. Legăturile ancestrale cu părinții sunt revelatorii, 

dovadă fiind și cele două povestiri aflate cumva în 

simbioză, „Ospățul mamei cu dichis și taifas” și „O 

poveste mai altfel” ambele surprinzând portretele celor 

două ființe iconice din inima autoarei. Și dacă despre tată 

am mai adus exemple, mama rămâne de o frumusețe 

solară, o unicitate pe care orice cititor o va resimți ca fiind 

a propriei mame: „mama care lumina în jurul ei totul cu 

bunătatea, frumusețea, veselia și râsul hohotit care 

îndemna la veselie pe fiecare din cei prezenți. Roiau în 

jurul ei oamenii, chiar și noi, copiii, de zici că avea lipici. 

Povestea tot felul de pozne din copilărie, din tinerețe și 

chiar despre nepriceperile ei de tânără soție și mamă.” 

 Și dacă în prima parte accentul epic a fost pus pe 

atmosfera copilăriei, actanții principali fiind mama și tata, 

în cea de-a doua parte, instanța scoate din buzunarul de la 

piept, portretele bunicilor, povestiri și întâmplări genuine 

legate de aceștia și extinde trama aducând sentimente noi, 

în prim plan, cum ar fi dragostea, legătura căsătoriei, 

intimitatea și devotamentul iubirii. Rămânem în același 

cadru pastoral cuprins între ape, patronat de o vegetație 

specifică și o faună tipică regiunii, cu pești, vulpi, toată 

gama de păsări călătoare, broscuțe și alte vietăți aproape 

magice prin aerul de basm pe care îl creează autoarea. 

Totul se petrece în mod firesc, naturalețea cu care Angela 

Dumbravă își pune amintirile pe hârtie, fiind asemănătoare 

cu a unei confesiuni către sine însăși.  

 Remarcabilă sinceritatea textului, și modul în care 

Angela Dumbravă ne descrie parte din obiceiurile și 

datinile specifice din Delta Dunării, de la nunta 

românească, la naștere și la ceremonia de înmormântare, 

multele amănunte și explicitări făcând din acestea 

verosimile fotografii epice, cărora autoarea le aduce un 

praf de realism magic. „Eram în curtea bunicii și parcă mă 

vedeam copila de-atunci. Mi-am aruncat ochii spre drum și 

am văzut cum veneau în grupuri vecinii, prietenii și rudele 

îndoliate ca să-l conducă pe ultimul drum pe unchiul 

nostru, fratele, tatăl verișorilor noștri și bunicul nepoților. 

(…) În camera unde se pregăteau cele trebuincioase pentru 

înmormântare, am văzut într-un cui atârnat bastonul 

bunicii pe care-l folosea și unchiul, dar numai prin curte, 

atunci când nu era văzut de nimeni pentru  că nu-i plăcea 

să știe lumea că este nevolnic. Parcă trăiam un vis! Eram 

între oameni, dar nu eram acolo… zumzetul, poveștile din 

viața și copilăria unchiului… Dusă pe gânduri ascultam și 

cu ochii vedeam întâmplări de atunci și chiar nu știu de 

unde și până unde mi-a venit această amintire, mă gândesc 

că poate moartea unchiului a făcut legătura cu moartea 

bunicii.” Cum era de așteptat, multe alte datini creștine 

cuprinde autoarea în acest capitol, cunoscătoare fidelă a lor 

și a oamenilor de la sate, plini de evlavie, datinile 
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religioase dăinuind și în zilele noastre. „Fiind un sat așezat 

pe malul Dunării, agheasma mare era importantă pentru 

sat. Atunci se făcea o slujbă pentru protecția celor care 

erau tot timpul pe ape, pescarii, dar și pentru cei care erau 

luați de duhul rău al Dunării și duși în adâncuri… Și atunci 

ca întotdeauna după slujba de liniștire a Dunării, trupul 

mătușii a ieșit la suprafață aproape de mal chiar lângă casa 

ei. Probabil îi veghea pe cei din casă de acolo… Știam de 

această legendă din copilărie și că atunci când i se face 

Dunării o slujbă, cei înecați ies la suprafață… o auzeam pe 

mama că atunci când nu se găsea câte un om care se 

înecase, iese întotdeauna la Bobotează. Boboteaza se serba 

în satul nostru cu mare cinste.” 

 Printre „poveștile ținute în buzunarul de la piept” se află 

și istorii interesante despre prietenii scriitori ai autoarei, 

întâmplări și întâlniri pline de bucurie petrecute în aceleași 

locuri fermecătoare ale apelor Dunării, cum a fost „tabăra 

de creație organizată în Dunăvățul de Jos, jud. Tulcea”, 

unde cuvântul și dragostea pentru scris a legat prietenii 

autentice; dar și momentul pandemiei, viața plină de 

frustrări și temeri pe care am trăit-o cu toții, oriunde am 

locuit, orice profesii am avut, imensa spaimă de a nu fi 

infectați cu virusul ucigaș, care nu a ținut cont nici de 

vârstă, nici de o igienă maximizată exagerat. Dumnezeu a 

avut, se pare, alte planuri și totul a ținut mai mult de o 

schimbare interioară și a întregii noastre vieți, pe care a 

trebuit până la urmă să ne-o asumăm. „M-am trezit în 

dimineața aceasta în starea aceea de „care pe care” până la 

ultima picătură de vlagă din mine. Și da, o să lupt cu toată 

puterea din mine pentru viața mea și a alor mei. Dacă 

gândurile mele ajută și pe altcineva, înseamnă că am făcut 

ceva pentru acei oameni care au nevoie de ajutor ca și noi. 

Pe mine și pe fiica noastră ne-au ajutat să ne ascuțim 

mintea ca un brici și să mergem mai departe cu toată 

limpezimea și forța pe care o mai aveam în noi.” 

 În ultima parte a memoriilor, scriitoarea Angela 

Dumbravă continuă să ne surprindă cu aptitudinile sale 

evocative, atingând noi valențe ale uzanțelor românești, 

care au la bază înțelesuri profunde, despre relațiile 

interumane și despre relațiile oamenilor cu natura, 

povestirile îmbinând în mod salutar întâmplări 

surprinzătoare, morți subite, suferințe epatante, cu diverse 

obiceiuri tradiționale românești care au ca și modalități de 

exprimare: muzica, coregrafia, gestica sau mimica. Aceste 

fapte culturale complexe, sunt menite înainte de toate, 

să organizeze viața oamenilor, în narațiunea de față, fiind 

marcant legate de întâmplări mai puțin plăcute și voi 

exemplifica tocmai prima narațiune, „Un zbor frânt la 

întâlnirea cu destinul”, în care printr-o tramă subtilă 

autoarea leagă hora – cel mai vechi şi cel mai răspândit 

dans popular românesc, circularitatea ei amintindu-ne de 

faptul că cercul, ca formulă cosmică, este un univers 

închis, la fel ca nașterea via moartea (care este, conform 

uzanțelor, tot o nuntă pentru cei necăsătoriți) –, de plecarea 

bruscă dintre noi a unui tânăr, legătura ontică dintre 

sufletul acestuia și al mamei sale, fiind exprimată prin 

starea premonitorie pe care o are femeia înainte să afle de 

moartea copilului ei. „Te rog, Coană Moașă, ajută-mă să 

arunc bolovanul din inimă care mă frige tare. De două zile 

nu-mi mai dau pace niște vise și nu știu cum să scap de ele 

și chiar dacă mă lasă un pic, iar încep peste puțin timp. 

După mine nu-s a bună aceste vise. Spre dimineață s-au 

dus cu toții să îl caute și l-au găsit chiar în pădurice 

aproape de dormitoarele lor. Acolo au găsit tractorul 

răsturnat și sub el era băiatul tău. Ca mamă îți înțeleg 

durerea, dar acum e bine să strângi din dinți cât poți, ca să 

poți trece mai departe și să-i faci rânduielile așa cum știi tu 

mai bine, Fănica. E nunta lui acum și tu ești mamă de 

mire.” 

 „Acrobați pe firul vieții” este un volum amplu cu 

nenumărate trimiteri la obiceiuri și tradiții românești, cu 

descrieri pitorești ale Deltei Dunării, satelor și locuitorilor 

tărâmului dintre ape. Cartea poate fi privită și ca o frescă a 

acestei zone geografice atât de fascinantă, unde viața se 

desfășoară având ca fond emoțional legăturile dintre 

oameni și locurile de baștină, la care se adaugă credința și 

multe alte uzanțe. Scriitoarea Angela Dumbravă 

rememorând timpuri trecute, încadrează în ele nu doar 

copilăria și viața sa, dar și creează personaje arhetipale pe 

care fiecare lector le poate regăsi în timpurile propriei 

copilării, cu atât mai mult cu cât, sentimentele revelatorii 

se bazează pe trăsăturile profunde ale moralității românești 

care s-a născut la sat și care, încă este palpabilă în mediul 

rural. Rolul de povestitor pe care și-l asumă Angela 

Dumbravă este justificativ și în lumina celor patru cărți de 

povești pentru copii pe care le semnează: „O altfel de 

copilărie, dar este a mea”, 2017; „Prin ochii mei”, 2018; 

„Șlefuitorul de perle”, 2020; „Rucsi, mai mult decât o 

carte cu povești”, 2020, toate apărute la Editura Aegyssus, 

Tulcea; dar și a meseriei pe care a practicat-o, aceea de 

educator, contactul cu copiii, cunoașterea mentalului naiv, 

dragostea pentru sufletul copilului optimizând valoarea 

povestirilor. 
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Proză 

 

Andrei Breabăn 

 

Povestiri pentru copii 

 

 

Părinții lui Ștefan cel Mare 

 

 A fost odată o țară frumoasă, cu munți înalți și câmpii 

mănoase, cu dealuri bogate în vii și pomi roditori, cu ape 

repezi și limpezi care își taie drum spre Dunărea cea largă 

și primitoare, ca de aici să se reverse în marea cea mare 

unde își găsesc tihnă și adăpost. 

 În afară de nenumăratele ei frumuseți și bogății această 

țară are și o istorie străveche, a cărei izvoare se pierd în 

negurile timpului, o istorie plină de fapte de glorie și mai 

ales de nenumărate jertfe date de oamenii acestor locuri 

pentru apărarea gliei străbune. În luptele duse cu cei care 

au râvnit la pământul nostru strămoșesc s-au remarcat eroi 

și viteji care au intrat în nemurire prin faptele lor mărețe. 

Unul dintre ei a fost Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei, 

cel mai mare erou al românilor din toate timpurile, care și-

a pus viața în slujba poporului său, pentru apărarea țării, a 

limbii și credinței. 

 La fel ca toți oamenii și Ștefan a fost copil, de mic fiind 

alăptat de mama sa care îl ținea grijulie la sân ca nu cumva 

băiețelul ei iubit să pățească ceva. Doamna Oltea a fost o 

mamă protectoare care i-a purtat de grijă fiului ei din 

ceasul în care l-a născut până în ultimele ei zile de viață.  

 Ștefan nu s-a născut în palate sau case domnești ci într-o 

casă modestă din satul Borzești care acum face parte din 

orașul Onești, jud. Bacău, unde Ștefan a locuit cu mama și 

cei cinci frați mai mari, tatăl său fiind mai mult plecat, să-

și facă datoria de comandant de oști. Nimeni nu știa că acel 

copilaș zglobiu și isteț era un prinț al Moldovei, de aceea 

nici nu s-a păstrat o dată exactă a nașterii sale. Am putea 

presupune că viitorul erou al românilor și al creștinătății s-

a născut în anul 1434 dacă ne referim la documentul din 

februarie 1451 când pentru prima oara numele său era 

consemnat alături de cel al tatălui său, ca voievod al Țării 

Moldovei. Se știe că asocierea la tron se putea face la 

împlinirea vârstei de 15 ani, practică folosită de mai mulți 

voievozi ai Moldovei începând cu Alexandru cel Bun.  

 Doamna Oltea a mai avut un soț, un preot din Borzești 

cu care s-a măritat la o vârstă fragedă. În vremurile acelea 

fetele se măritau la 14 – 16 ani, așa explicându-se faptul că 

fiind doborât de o boală nemiloasă soțul ei a lăsat în urmă 

o văduvă încă tânără și frumoasă cu cinci copii mici de 

crescut, Ioachim, Ion, Cârstea, Maria și Sora, care mai de 

care mai frumoși, având în vedere și strălucirea mamei, 

care, deși slăbită de multele nașteri pe care le-a avut, nu se 

lăsa copleșită de greutăți. Oltea nu era omul care să dea bir 

cu fugiții ori să nu facă față noii situații. Era o femeie 

puternică și aprigă, muncind zi și noapte să-și crească 

copiii care erau lumina ochilor ei, fiind mai degrabă 

dispusă să-și dea viața decât să nu le asigure ce aveau 

nevoie. Tocmai de aceea se spune că după ce și-a îngropat 

bărbatul a jurat să-și dăruiască viața copiilor săi și să nu se 

mai mărite niciodată. Asta până a văzut o trupă de panțâri 

care treceau țanțoși pe ulița satului Borzești în care trăia 

Oltea. Călăreții erau conduși de un tânăr frumos și chipeș 

care a fermecat-o cu ochii săi albaștri ca niște tăciuni 

aprinși în noapte cu care a străpuns-o până ce flacăra lor i-

a ajuns până în adâncul inimii. Deși mărunt la trup, 

Bogdan era un bărbat puternic, care atrăgea atenția prin 

prestanța sa, Oltea fiind atrasă de el ca de un magnet. A 

fost de ajuns să-i arunce o privire de pe șaua calului cu 

care trecea mândru prin sat că lovită ca de o săgeata Oltea 

îi iese înainte și îl poftește la horă, în acea zi fiind hramul 

satului. Hora terminându-se în ceas târziu de noapte Oltea 

s-a oferit să-l găzduiască la ea, oricât era de modestă casa 

în care trăia avea mai multe odăi.  

Iar după acea noapte de neuitat cei doi s-au tot întâlnit și 

au rămas împreună… 

 Dacă Bogdan era un bărbat chipeș nici Oltea nu era mai 

prejos. Chiar văduvă fiind era o femeie plăcută la chip, cu 

obrajii ușor rotunjiți, înveliți în plete lungi și blonde care îi 

curgeau mătăsoase până la subsuori. Avea ochii mari și 

verzi, cu care îi sfredelea pe cei spre care își arunca 

privirile, contrastând cu albastrul strident al ochilor soțului 

ei, care avea obrajii ceva mai ovali, o mustață subțire ce îi 

acoperea buza de sus, iar pletele castanii îi ajungeau pe 
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umeri, învelindu-i gâtul mic și gros. Trăsăturile fine ale 

văduvei îi dădeau acesteia o frumusețe aparte, iar, dacă nu 

ți-ar fi spus când s-a născut, nu i-ai fi dat mai mult de 

douăzeci de ani. În realitate avea încă jumătate pe 

deasupra, iar viața, ca a tuturor femeile din vremea aceea, 

nu i-a fost ușoară.  

 Cu câțiva ani mai mare decât soțul ei, la scurt timp după 

ce l-a cunoscut,  Oltea i-a dăruit un copil. Și nu era unul 

oarecare ci un băiețel de o frumusețe aparte care se 

remarca încă de mic copil făcându-se iubit nu numai de 

părinți ci și de toți cei din jur. Crescând, a devenit un 

băiețel îndesat și bine făcut, cu umerii puternici și gâtul 

gros și vânjos. Sprâncenele ușor arcuite, care se încheiau 

deasupra nasului scurt și drept, lăsau să se întrevadă o 

frunte lată, învelită în parte de aceleași plete de aur ca 

acelea lăsate pe spate după ce mama sa le-a lăsat să 

crească. Obrajii, perfect rotunzi, asemenea infinitului care 

se scălda în ei, încadrau pomeții veseli și frumos colorați 

de soare și de vânt, care scoteau în evidență aerul sănătos 

al copilului. Ochii, de un albastru intens și extrem de 

pătrunzători, te făceau să te afunzi în adâncul lor ca într-o 

apă adâncă, de unde să te întorci schimbat după ce ai fost 

mângâiat de culorile purpurii ale flăcărilor care mocnesc în 

inima caldă a acestui copil, așteptând să prindă viață și să 

se reverse asupra întregii Țări a Moldovei. 

 Deși mărunt la trup ca tatăl său Ștefan își făcea cu 

ușurință prieteni făcându-se repede remarcat de ceilalți 

copii din sat cu care ieșea mai zilnic la joacă. Cei mai 

apropiați prieteni erau frații lui și vărul său Duma, feciorul 

lui Vlaicul (fratele doamnei Oltea), dar și ceilalți copii din 

Borzești, cu care se întâlnea zilnic într-o poiană de la 

marginea satului.   

 De obicei, când se adunau, băieții se organizau în cete și 

se luau la întrecere între ei. Fie se întreceau la trasul cu 

arcul, fie la aruncat sulița – în realitate niște bețe – fie se 

băteau de-a războiul, o ceată fiind moldovenii conduși de 

Ștefan, cealaltă, tătarii conduși de alt fecior din sat. Iar așa 

timpul trecea cu ușurință, fiind împărțit între ceasurile 

îndelungi de învățătură cu mama sa și preotul din sat, joaca 

cu copiii și poveștile pe care i le spuneau bunicii care 

trăiau tot în Borzești. 

 Tatăl său, Bogdan, era feciorul înțeleptului voievod 

Alexandru cel Bun care a  întregit Moldova care în timpul 

lui a ajuns cu hotarele până la Dunăre și mare primind 

Chilia și Cetatea Albă de la prietenul său, Mircea cel 

Bătrân, care era voievod în Țara Românească. Cum era 

fecior din flori, Bogdan nu a trăit la Curtea Domnească de 

la Suceava, dar tata s-a îngrijit de el asigurându-i dascăli 

dintre cei mai buni iar mamei, tot ce avea nevoie să-l 

crească și să nu le lipsească nimic. Când a împlinit 15 ani a 

intrat la oaste unde a deprins mânuirea armelor și a învățat 

cum se duc războaiele, la 20 de ani fiind pus comandantul 

oștilor domnești de la hotarele de răsărit ale Moldovei, 

care își aveau tabăra în apropiere de Bacău, destul de  

aproape de locul unde a cunoscut-o pe Oltea.  

 Ștefan a crescut între dragostea părinților și cea a 

bunicilor care îi spuneau povești și legende de demult, l-au 

învățat de mic ce înseamnă dragostea de țară și i-au vorbit 

de marii eroi din vechime, de faptele lor de luptă și de 

jertfă pentru apărarea gliei străbune. Încă de mic copil 

Ștefan era fascinat de nume ilustre cum erau Burebista sau 

Decebal, visând să ajungă asemenea lor, să țină piept 

dușmanilor care ar îndrăzni să-i calce țara în picioare. Un 

alt mare erou păstrat în inima micuțului prinț a fost bunicul 

său, Alexandru cel Bun, un adevărat idol pentru el, a cărui 

exemplu de chibzuință și înțelepciune îl va urma în lunga 

sa domnie.  

 Dar nu numai bunicii îi povesteau astfel de legende ci și 

mama sa care îl supraveghea cu mare grijă urmărind să 

aibă o educație aleasă, folosind ea însăși cărțile moștenite 

de la primul soț cât și prietenii acestuia între preoții din 

regiune la care la dus pe micuțul Ștefan să deprindă tainele 

învățăturii pentru că pe atunci nu erau școli, biserica fiind 

lăcașul de educație și locul unde puteau găsi cărți. Așa a 

deprins scrierea și tot felul de învățături, dar mai ales 

credința nestrămutată în Dumnezeu, credință care îi va sta 

tovarăș în cârmuirea Moldovei și în luptă, de care nu se va 

dezice niciodată, cu toate încercările prin care a trecut. 

 Oltea avea un frate pe nume Vlaicul care cu timpul i-a 

devenit lui Ștefan ca un părinte, având chiar să-i ia locul 

tatălui său după ce acesta a fost omorât mișelește la 

Reuseni, chiar de fratele său, Petru Aron. Între Ștefan și 

Vlaicul s-a cimentat o legătură trainică care avea să țină 

toată viața, Vlaicul devenind boier și mare dregător al 

Moldovei  în timpul lui Ștefan cel Mare. 

 Familia a avut un rol important în viața Marelui 

Voievod, ea fiind cea l-a format după ce i-a dat viață și l-a 

crescut în credința față de Dumnezeu și de țară care îl vor 

marca atât de mult încât nu le va uita niciodată, fiind linia 

directoare după care se va călăuzi toată viața, o adevărată 

coloană vertebrală a faptelor sale mărețe. 

Ştefan cel Mare şi lupii 

 Prin zona Trotușului circulă mai multe legende cu privire 

la copilăria lui Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei, 
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oamenii locului lăudându-se și azi că Marele Voievod este 

de loc „de pe la noi, de prin Borzești, că aici s-a născut și 

a copilărit, fiind crescut de bunicii din partea mamei”. Se 

spune că, pe când era mic, ca orice copil la vârsta lui, a 

făcut numeroase pozne care s-au păstrat și au ajuns până la 

noi prin numeroasele povești, legende și cântece populare 

care circulă și azi prin aceste locuri. Deși mai mic de 

statură față de băieții care erau de o samă cu el, Ștefan se 

distingea încă de mic copil de ceilalți copii ai satului 

Borzești unde a copilărit mai ales prin mintea sa 

sclipitoare, care îl ajuta să iasă ușor din toate încurcăturile, 

dar și să găsească soluții la tot felul de probleme, ceea ce i-

a câștigat încrederea și simpatia prietenilor de joacă care îl 

socoteau un lider al lor fără să știe că într-o zi va ajunge 

Stăpânul Moldovei și cel mai mare erou al neamului său. 

 Se spune că, încă de mic, Ștefan era voinic și făcea multe 

pozne și ghidușii. Bătrânii povestesc și azi că nu era băiat 

din sat cu care să se ia la trântă și să nu-l dea la pământ, nu 

numai cei de vârsta lui ci și cu cei mai mari în ani. Iar, așa 

după cum se știe, în acea vreme tatăl său nu era încă 

Voievod al Moldovei pentru ca astfel copiii din sat să se 

teamă de el sau să urmărească alte foloase. Sătenii nu știau 

nici faptul că tatăl său, Bogdan, era fecior al marelui 

Voievod Alexandru cel Bun, care a făcut din Moldova o 

țară înfloritoare și respectată în lume. Pentru a se feri de 

răutățile lumii, atât mama sa cât și bunicii au ales să 

păstreze doar pentru ei această taină, vrând să nu-l expună 

pe copil intrigilor boierilor hrăpăreți care voiau să se pună 

bine cu cei aflați în fruntea Moldovei.  

 Fiind copil de flori, prea puțini îi cunoșteau obârșia. Cât 

despre mama sa, doamna Oltea, se spune că în tinerețe a 

fost măritată cu un preot. Când a murit, acesta a lăsat-o cu 

cinci copii de crescut, trei băieți și două fete, și cu puțină 

avere. Fiind o femeie destoinică și mai ales foarte 

credincioasă, Oltea se descurca singură și nu se plângea la 

nimeni din cauza asta. Nici când a cunoscut-o Bogdan, 

viața ei nu avea să se schimbe prea mult. Fire modestă, a 

continuat să trăiască rânduindu-și cu chibzuință 

agoniseala, fără să se laude sau să profite de obârșia 

voievodală a soțului ei. 

 Venirea pe lume a micuțului Ștefan a fost un dar divin și 

o binecuvântare pentru doamna Oltea. O legătură tainică o 

lega de copilul ei cel mai mic, mai ales că după câte se 

spune îi semăna în multe privințe, avea același păr bălai și 

ochi albaștri, statura scundă și obrajii rotunji, dar mai ales 

o istețime ieșită din comun, care a ieșit la lumină încă din 

primii ani de viață. Pesemne și asta a determinat-o pe 

doamna Oltea să se dedice întru totul educației fiului ei 

mai mic. Zilnic îi spunea povești și legende despre 

strămoșii daci care au trăit în vechime, despre înțeleptul 

rege Dromichete și marele rege Decebal, ca apoi să treacă 

la vremurile apropiate și să-i povestească despre străbunii 

lui, Mușatini. Dar mai ales îl creștea în credință, în 

dragoste și în frică de Dumnezeu. 

 Poporul a creat și a dus mai departe multe legende 

despre Marele Voievod. Unele dintre ele îi scot în evidență 

atât istețimea cât și forța fizică pe care o avea de mic copil, 

și care i-a fost călită prin o temeinică pregătire pe care a 

primit-o sub îndrumarea atentă a mamei sale. Se spune că 

pe când avea zece ani micuțul Ștefan s-a luat la trântă cu 

un urs cu care s-a întâlnit întâmplător într-o pădure din 

apropierea casei bunicilor săi, iar bietul stăpân al pădurii a 

trebuit să se dea bătut. Alte legende au în prim plan 

motivul lupilor, animalul sacru la vechii daci. Una dintre 

cele mai cunoscute este cea a lupoaicei, pe care o  găsim în 

mai multe variante, prin care poporul încearcă să facă 

legătura atât cu totemul dacic al Marelui Lup Alb, cât și cu 

legenda lui Romulus și Remus, întemeietorii Cetății Roma. 

Potrivit unei legende, în una din zile, micuțul Ștefan care 

abia împlinise doi anișori a mers cu bunicii într-o pădure 

din apropiere să adune vreascuri, să aibă cu ce să aprindă 

focul. Era o zi frumoasă de început de mai când natura a 

înviat la viață, păsările s-au întors din țările călătoare și 

acum se pregăteau să-și înmulțească familia, iarba era 

verde și plină de o mulțime de flori de primăvară, care mai 

de care mai frumoase și mai îmbietoare pentru albine și 

fluturi.  

 Pe drum, micuțul Ștefan se ținea de mână cu  bunicul, 

fiindu-i teamă să nu se rătăcească. La un moment dat se 

opresc într-un loc unde bunicii știau că se găsesc vreascuri 

uscate, numai bune pentru aprins focul. Îi spun nepotului 

să-i aștepte puțin pe cărarea aflată pe marginea pădurii, 

apoi ei intră în adâncul codrului pentru a aduna vreascurile 

de care aveau nevoie.  

 După ce a rămas singur, curios ca orice copil, Ștefan 

urmărește un fluture care zbura zglobiu din floare în floare. 

Dă să pună mâna pe el, dar fluturele fuge mai departe, 

strecurându-se printre arborii groși din acea pădure, că un 

om nu îi putea cuprinde în brațe... Tot mergând așa să pună 

mâna pe fluture, băiețelul cu părul scăldat în razele 

îmbietoare ale soarelui de primăvară uită că s-a afundat în 

codru și, fără să-și dea seama, se rătăcește. S-a îndepărtat 

de locul unde l-au lăsat bunicii. Văzându-se singur, se 

sperie și disperat începe să plângă. Numai bine îl aude o 
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lupoaică care își avea culcușul în apropiere. Lupoaica se 

apropie să afle cine plânge și cum dă de micuțul  Ștefan se 

apropie de el și îl miroase, așa cum au obiceiul lupii. 

Simțindu-i mirosul plăcut de copil, îl prinde cu botul de 

hăinuța care o avea pe el și îl trage unde își avea culcușul. 

Aici mai avea vreo trei pui care o așteptau să vină. 

Lupoaica îi linge și apoi se așază într-o rână să le dea voie 

să sugă lapte de la pieptul el primitor și darnic, cum sunt 

de obicei mamele cu copii lor. Când puii ei termină de 

mâncat îl trage și pe micuțul Ștefan la pieptul ei. Cum 

venise seara și era flămând, copilul suge cu lăcomie laptele 

lupoaicei, apoi se întinde și adoarme în culcuș alături de 

lupoaică și de puii ei.  

 Disperați că nu-și găsesc nepotul, bunicii trimit slugile 

să-l caute, ba chiar se adună tot satul și  cercetează prin 

toată pădurea. Cei care l-au găsit după vreo trei zile au dat 

de băiat în culcușul lupoaicei. Ștefan era vesel și fericit, 

tocmai juca cu puii lupoaicei, iar, în timp ce ei schelălăiau 

fericiți, copilul râdea cu gura până la urechi. Văzându-și 

bunicii alarmați de sătenii care l-au găsit, micuțul se ridică 

și cu zâmbetul pe buze le spune: 

- Oare nu voi mi-ați povestit de atâtea ori  că mama noastră 

a tuturor a fost Marele Lup Alb? Uitați-vă mai bine la ea, 

este leit cu aceea de care mi-ați spus.   

Legenda mai spune că, după ce au recuperat copilul din 

culcuș, lupoaica i-a luat urma și în nopțile următoare 

urletul ei prelung ce semăna a plânset de mamă putea fi 

auzit de băiat pe când dormea în casă. Într-una din nopți 

micuțul a vrut să iasă s-o vadă, dar bunicii nu i-au dat voie. 

Multă vreme urletele disperate ale lupoaicei au continuat 

să spargă noapte de noapte liniștea tainică a căsuței 

părintești din Borzești unde trăia Ștefan cu mama și bunicii 

săi… 

* 

 O altă întâmplare narată de popor ni-l aduce pe prinț la 

vârsta de vreo cinci anișori. De astă dată a mers singur în 

codru, a vrut să mai ogoiască oboseala bunicilor și să 

aducă în locul lor ceva uscături de foc acasă. La prânz, 

mama îl strigă la masă, cum făcea de obicei când termina 

de pregătit. Dar băiatul nu răspunde, nici urmă de el. 

- Ștefan! Ștefan!, strigă disperată Oltea, căutându-l peste 

tot. Pe unde ești, dragul meu? Hai, ieși odată că am pus 

masa, nu te mai ascunde că nu știu unde să te caut! 

Văzând că nu-l găsește și nici nu apare singur cum făcea 

de obicei după o joacă de-a va-ți ascunselea, doamna Oltea 

a mers să-l caute și în valea unde știa că Ștefănel al ei se 

joacă cu băieții satului, dar nici urmă de el. Necăjită tare, 

crezând că s-a pierdut, mama începe să plângă, Când colo, 

ce să vezi? Micuțul Ștefan tocmai iese din codru ținând în 

mâini doi lupi mari cum nu s-au mai văzut.  

- Ce faci cu ei, băiete? Vezi că ăștia te mănâncă, nu sunt 

niște cățeluși cuminți de curte. 

- Nu-ți fă grijă, mamă. Nu vezi cât sunt de mici? Mâine o 

să prind și o să-ți aduc alții și mai mari, nu ca aceștia, care 

abia de sunt ca niște șoricei... Hai să-i luăm acasă să mai 

crească, poate îi punem să păzească în ogradă să nu vină 

vulpea la găini. De mine ꞌor să asculte, că nu au ce face. 

 

* 

 O altă legendă populară îl aduce în prim plan pe micuțul 

Ștefan când avea vreo zece anișori. Într-o zi frumoasă de 

vară, pe când mergea de la Suceava la Siret, băiatul oprește 

la umbra unui stejar falnic care își înălța coroana bogată 

spre cer undeva  pe marginea drumului pe unde a mers, 

cum mai sunt și acum pe la noi, obicei pe care l-am 

moștenit de la strămoșii noștri. Pesemne că tocmai acesta a 

fost rostul lor, să aibă unde să se adăpostească ziua 

călătorii pentru a se feri de arșița soarelui de vară sau de 

ploile abundente care veneau pe neașteptate. Cei care 

mergeau călări sau cu trăsura își legau caii de trunchiul 

gros al arborilor și apoi trăgeau un pui de somn la umbra 

lor, în timp ce credincioasele animale își făceau plinul cu 

iarba grasă ce creștea pe sub copaci. 

 Fiind obosit, iar pe deasupra era și o zi caniculară, 

copilul se așază la umbra stejarului să mănânce ceva și să 

facă amiaza. Se trezește după vreun ceas, se scoală în 

picioare și, în timp ce era îndreptat cu privirile spre acel 

stejar falnic, ce să vezi? Din coroana încărcată a arborelui 

iese o nălucă. Deodată afară se întunecă de nu se mai 

vedea nimic, iar cerul este brăzdat de fulgere și de trăsnete 

ciudate. În loc să se sperie, Ștefan pune mâna pe arc, ia o 

săgeată și trage. Nimerește năluca drept în inimă. Vede 

cum aceasta se destramă și în locul ei se face deodată 

lumină. Cerul se înseninează la loc, iar curcubeul atârnat 

pe cer zâmbește radios la soare. 

 Numai bine nu se dezmeticește din visare că iată se 

apropie de el un moșneag, care avea în mână un toiag, iar 

barba și pletele albe îi curgeau până aproape de genunchi. 

- Bine te-am găsit, voinice. Am venit să-ți mulțumesc din 

partea Arhanghelului Mihail că l-ai nimerit pe duhul cel 

rău de care ne străduim să scăpăm de o bucată de vreme. 

Drept răsplată, vei primi o împărăție și vei fi un Voievod 

vrednic și cunoscut în toată lumea, iar îngerii cerului vor 

veghea asupra ta toată viața, ca, după ce îți vei găti 
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misiunea pe care o ai pe Pământ, să te ia cu ei la Cer unde 

să te slujească în veșnicie. 

 Numai ce a terminat de rostit aceste vorbe tainice că 

moșneagul a dispărut dinaintea lui. Fără să se sperie de 

arătările care i-au apărut, Ștefan se șterge bine la ochi să 

vadă dacă a visat sau a fost aievea. Sta în picioare, semn că 

era trezit din somn, iar soarele tocmai a prins să coboare 

spre asfințit, pregătindu-se să meargă la culcare. Era încă 

senin și cald, așa cum trebuie să fie într-o lună călduroasă 

de vară. Îngândurat de cele ce a văzut, se urcă pe calul care 

încă păștea la poalele stejarului falnic sub care s-a odihnit 

și își continuă drumul spre Siret, unde a auzit că vin mulți 

negustori străini. Voia să facă niște târguieli, că se apropia 

ziua mamei sale.  

 Poate că acolo i s-or fi intersectat prima oară pașii cu cei 

ai viitorului sihastru Daniil, pe atunci călugăr la o 

mănăstire din lemn de la Vicov, care obișnuia să meargă în 

târg la Siret să-și vândă lucrările frumos meșteșugite pe 

care le făcea din lemn. O fi cumpărat și el de la sihastru o 

lingură de lemn frumos meșteșugită, fără să-și dea seama 

că peste ani îi va deveni cel mai bun sfetnic și mai ales o 

punte de trecere între viitorul Voievod și Dumnezeu. 

* 

 După alte legende, Arhanghelul Mihail l-a trimis în 

ajutor pe Sfântul Gheorghe care a intervenit și l-a salvat pe 

tânărul Ștefan atunci când a fost acel odios asasinat de la 

Reuseni, când Petru Aron a venit de la Hotin cu o ceată de 

hânsari și i-a tăiat capul fratelui său, Voievodul Bogdan al 

II-lea. Arhanghelul i-a văzut pe asasini și l-a scos la timp 

pe micuț din sala de nuntă unde tatăl său și ceilalți oaspeți 

erau amețiți de la vin. Tot Arhanghelul l-a ascuns într-un 

nor negru ce a coborât în pădurea de la Mănăstioara, prin 

care Ștefan și căpitanul Mihail goneau pe caii lor ca niște 

năluci pentru a scăpa de urmăritori.  

 După ce a năvălit cu oștenii în curtea conacului boieresc 

din Reuseni unde era petrecerea de nuntă Petru Aron intră 

în casă urmat de mai mulți mercenari aduși cu el. Era 

trecut de miezul nopții, iar potrivit unora chiar mijeau 

zorii,  iar mesenii, cum era firesc, erau amețiți de la 

băuturile puse pe masă de gazdă. Petru Aron poruncește 

însoțitorilor săi să-l ia pe Bogdan și să-l scoată afară. Unul 

din mercenari îl prinde de barbă și îl trage târâș prin curtea 

conacului până la locul de tăiat găinile. Cerând mesenilor 

să-l urmeze, Petru Aron îi înconjoară cu oștenii , apoi dă 

poruncă să fie omorât fratele său, unul din hânsari 

punându-i capul pe butuc.   

 Se spune că după ce capul Voievodului Bogdan a căzut 

de pe butucul pe care a fost așezat și retezat cu sabia de 

acel hânsar, cerul s-a înnegurat dintr-o dată și a pornit o 

furtună năprasnică ajutându-l pe Ștefan să se îndepărteze 

de locul unde îl pândea moartea. Potrivit legendei, acel cal 

alb cu care s-a pierdut în desișurile pădurii din preajma 

conacului boieresc din Reuseni i-a aparținut Marelui 

Mucenic „Sf. Gheorghe” care călărea în spatele lui Ștefan. 

Iar tot Sfântul Gheorghe l-a întărit atunci când prințul 

Moldovei era ascuns într-un car încărcat cu fân, iar 

hânsarii, care îl căutau peste tot au înfipt de mai multe ori 

furca în fân. Unul din mercenari l-a nimerit în șold, din 

rană izvorând sângele care a prins a curge, picăturile 

prelinse sub car fiind spălate de ploaie și astfel nu au fost 

văzute de asasini. Deși a suportat o durere cumplită 

micuțul nu a scos nici un scâncet și astfel oștenii aduși de 

ucigaș l-au lăsat în pace pe moșneagul care își ducea fânul 

acasă profitând de răcoarea dimineții. Oare câți copii ar fi 

suportat o asemenea durere fără să răcnească din răsputeri? 

Este motivul pentru care Ștefan a intrat în legendă, poporul 

atribuindu-i puteri nepământești încă din vremea când era 

copil. 

 După ce a reușit să scape cu viață din acel asasinat 

fratricid de la Reuseni când Petru Aron i-a lua viața tatălui 

său, micuțul Ștefan, care abia trecuse de 15 ani, a reușit să 

se strecoare prin munți și să scape teafăr de urmăritorii 

puși pe urmele sale de ucigaș. Ajunge la Bacău, de unde îl 

ia pe boierul Vlaicul, frate cu mama sa, apoi merg 

împreună la Borzești unde se afla doamna Oltea și 

împreună trec în Transilvania fără a se opri din drum până 

nu ajung la Iancu de Hunedoara, care îi primește cu brațele 

deschise. Iancu îl va ajuta să se pregătească pentru a lua 

tronul Moldovei.  

 Profund afectat de întâmplarea din noaptea de 16/17 

octombrie 1451, Ștefan a fost trimis să se refacă la niște 

prieteni de-ai lui Iancu de la Genova și Milano, unde a 

mers însoțit de unchiul său. Drumul pribegiei îi va purta 

pașii și în alte Republici italiene. Acolo cunoaște 

condotieri renumiți, care îl vor învăța mânuirea armelor și 

strategiile de luptă din Apus. În cele din urmă a poposit pe 

Muntele Athos găsind adăpost la Mănăstirea Zografu. Va 

lega o trainică prietenie cu călugării de la această 

mănăstire, legătură ce va dura toată viața. Aici a învățat de 

la călugări limbile care se vorbeau pe atunci în Europa și a 

deprins multe învățături despre istorie, religie, geografie, 

astronomie, ba chiar și unele noțiuni de medicină care 

aveau să-i prindă bine când va deveni Voievodul 
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Moldovei. Tot aici a găsit cărți care îi confirmau legendele 

auzite de la bunici și de la mama sa cu privire la strămoșii 

noștri daci, și de atunci visa să fie și el ca marele rege 

Decebal. 

 Ajuns la Mănăstirea Zografu, Ștefan a vrut să se 

călugărească. Motivul acestei hotărâri a fost luat în acel 

moment de supărare cauzat de asasinarea tatălui său. Oare 

ce copil de 15 ani ar mai rămâne teafăr la minte după ce a 

asistat la tăierea capului tatălui său? Oare ce om 

pământean nu și-ar ieși din minți dacă ar ajunge în situația 

să vadă cum niște călăi îi târăsc tatăl prin iarbă, cu mâinile 

legate fedeleș la spate, iar când au ajuns în capătul ogrăzii 

unul din ei i-a pus capul pe un butuc de tăiat păsări, iar 

altul i l-a retezat cu sabia, ca la o găină? Ce copil ar 

suporta priveliștea tatălui care i-a dată viață, al cărui cap se 

rostogolește până în gardul ce împrejmuia curtea, oprindu-

se aproape de locul unde se afla el, în timp ce trupul se 

zvârcolea, lovind cu cizmele iarba din jurul butucului? 

Oare cum s-a simțit Ștefan sub privirile pline de mânie ce 

izvorau din ochii ațintiți asupra lui dincolo de gardul care 

îi despărțea, care păreau să mai clipească încă, de parcă i-

ar fi cerut ceva? Cumplit moment, de nesuportat de către 

un om obișnuit. Numai că Ștefan nu a fost un om obișnuit, 

încă de mic el era cel care avea să devină Ștefan cel Mare 

și Sfânt al Moldovei. În acele momente de cruzime el era 

protejat de Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de 

biruință, care l-a ajutat să treacă peste ele și să se întoarcă 

spre destinul care i-a fost pregătit. Ajutat de starețul 

Mănăstirii Zografu, Ștefan își revine din starea în care a 

fost aruncat de moartea părintelui său, Bogdan Voievod. 

Se spune că tot Sfântul Gheorghe i-a apărut într-o noapte 

în vis și i-a adus aminte prințului Moldovei de datoria pe 

care o are față de țara și poporul său.   

 În altă legendă populară care a fost culeasă în 1903 de 

Gheorghe Teodorescu Kirileanu se spune că în copilărie 

Ștefan s-a rătăcit într-o pădure unde i s-a arătat o lumină 

„care ardea nemișcată sub ploaie și vânt”. Prințul atinge 

lumina și se trezește deodată într-o colibă ce semăna cu 

cele ale isihaștilor de pe Sfântul Munte unde, frânt de 

oboseală a adormit în timp ce lângă el se rugau doi 

călugări bătrâni care în rugile lor spuneau că acel copil 

când va crește mare va fi apărătorul credinței în lume. 

Dimineață, când s-a trezit, unul din pustnici l-au condus 

prin pădure până l-au scos la marginea unui cătun, unde 

bătrânul a dispărut de lângă el. Speriat, copilul se uită în 

toate părțile, dar văzând că este singur se îndreaptă spre sat 

și de aici este condus la bunicii săi din Borzești. Întrebând 

printre săteni despre cei doi pustnici aceștia îi spun că nu 

au auzit vreodată să trăiască niște pustnici în acea pădure.  

Luminat de Sfântul Gheorghe, Ștefan pleacă cu unchiul 

său boierul Vlaicul de pe Muntele Athos, pornind pe 

drumul ce duce spre casă, pe drumul destinului care i-a 

fost hărăzit de Dumnezeu. Se spune că a poposit și în 

Constantinopol, unde a ajuns la un an după ce a fost 

cucerit de turci. Aici a deprins multe și despre arta 

bizantină, care aveau să-i folosească atunci când a lăsat 

sabia și a luat în mână crucea, împrejmuind Moldova cu 

ziduri de nepătruns cu cele peste 40 de mănăstiri și biserici 

pe care le-a construit. Tot la Istanbul a aflat despre niște 

călugări care au fugit în Moldova după ce otomanii au 

pătruns în Cetate, călugări pricepuți nu numai la cele sfinte 

dar și la mânuirea armelor, fiind niște luptători de 

neînvins, asemenea cavalerilor din Apus. Ștefan a reușit 

să-i găsească pe acei călugări și să-i ia cu el la Iancu de 

Hunedoara, unde l-au ajutat să formeze o oaste de 

mercenari numită de Voievod Vitejii Măriei Sale. E vorba 

de acei Viteji pomeniți și în unele din cronicile vechi 

înaintea dregătorilor și boierilor Moldovei, care aveau să-l 

ajute pe Ștefan să ia scaunul tatălui său, iar mai târziu să-i 

aducă marile victorii cu care va impresiona lumea. Pe 

lângă cronici sunt balade populare și legende care vorbesc 

despre acei viteji luptători, dintre care mulți s-au jertfit 

pentru apărarea Moldovei și a libertății poporului ei. 
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Radu Scorojitu 

 

Viermele  din  măr 

 

 

     Doctorul Iosif Stroia se întoarce acasă pe jos, evitând, 

ca de obicei, aglomerația din tramvaie, troleie și metrou, la 

o oră de vârf. După o noapte de gardă la Spitalul 

Colentina, pare un efort de voință bizar să ignori 

mijloacele de transport în comun. 

     N-a fost o gardă prea grea, ar fi putut chiar ațipi câteva 

ore bune între ora zero și orele dimineții, când urma să-și 

scrie raportul, dar un eveniment cu care nu prea fusese 

obișnuit în cei peste treizeci de ani de spital, i-a creat o 

stare de disconfort psihic, după care i-a revenit obsesia 

acelui presentiment care-l măcina sufletește de ceva timp: 

vine o vreme, când... 

     Copil adus cu ambulanța la spital... O mamă isterică, 

refuzând să-și lase puștiul dezbrăcat și examinat: 

     „Nu e ce credeți dumneavoastră, striga, vreau un 

psihiatru. Sunt profesoară de biologie    și-mi dau seama 

ce-i trebuie copilului meu... Un psihiatru... Dacă  nu 

sunteți psihiatru, vă implor să nu puneți mâna pe băiat... 

Nu vreau un diagnostic greșit...” 

     Câteva clipe, doctorul Stroia rămăsese mască, nu i se 

mai întâmplase... iar femeia i se părea agresivă... Trebuia 

să facă ceva, s-o convingă... Ar fi urmat o examinare de 

rutină până la sosirea medicului implorat de mamă, abia a 

doua zi... În tot acest timp, copilul – aproape distrat, i se 

părea doctorului – își făcea de lucru cu un măr... 

     „E aproape nebun ! continuase mama să se agite... Dacă 

nu cumva a înnebunit de tot...” 

     Se repede la băiețaș și, cu gesturi energice, încearcă să-i 

smulgă mărul. Copilul începe să urle, se zbate, apărându-și 

fructul vârât preventiv sub pulover. Mama renunță și, 

iritată, se lasă greu pe un scaun. Doctorul Stroia asistă 

neputincios la scenă, evitând să intervină, neînțelegând ce 

s-a petrecut, de fapt: micuțul dăduse la iveală un măr pe 

care dorise probabil să-l mănânce, iar reacția mamei...,  nu 

putea pricepe doctorul: reacția nefirească a mamei. Când 

își revine, femeia îl lămurește, printre lacrimi: 

     „Asta face de o bună bucată de timp, spune. 

Scormonește în măr și scoate afurisitul de vierme. Se joacă 

cu el, îi vorbește, îi cântă. Pe urmă, îl ascunde în borcan, 

alături de alți afurisiți de viermi. Spurcăciunea, bineînțeles,  

moare și băiatul se pune pe plâns. Refuză să mănânce, să-

și facă lecțiile, să se mai ducă la școală. În clasă, copiii au 

început să râdă de el și nici învățătoarea nu-l menajează. 

Într-o zi, i-a smuls mărul din mână și l-a aruncat la lada de 

gunoi... Doamne !... Păi nu vă spun că băiatul s-a cățărat 

pe gunoieră, încercând să-și recupereze mărul !... 

Învățătoarea și omul de serviciu din curte abia au reușit să-

l smulgă     de-acolo și să-l bage în clasă... Băiatul a ținut-o 

tot într-un urlet până la sfârșitul programului... 

Învățătoarea ne-a spus să-l retragem fiindcă dumneaei nu-l 

mai primește în clasă. Colegii băiețelului par terorizați...” 

     Soluțiile propuse de doctor n-au liniștit-o pe mamă: 

     „Nu-i mai cumpărați mere. Sau alegeți fructele 

sănătoase, fără paraziți... Mi se pare simplu de rezolvat 

conflictul generat de dorința de-a se juca cu un vierme de 

măr...” 

     „Aiurea ! a reacționat din nou violent femeia. Sunteți 

un doctor bun, chiar celebru, am auzit... Dar nu și 

psihiatru... Eu asta vreau:  un psihiatru care să-mi vindece 

copilul de aceste apucături nebunești... Să te atragă un 

vierme... Doamne !...  Nu-mi pot lipsi băiatul de mere... Iar 

dacă n-au leziuni... E nenorocire... Urlă și le calcă în 

picioare... Nu, ceea ce spuneți dumneavoastră...” 

     Până la urmă, tot soluția doctorului Stroia s-a dovedit 

eficinentă. Bineînțeles, pentru moment: 

     „Lăsați-l acum să-și satisfacă plăcerea... Probabil, va fi 

ultimul măr viermănos... Mâine are să vină medicul 

psihiatru și-l va dezvăța pe micuț  de pasiunea pentru 

viermi. Nu e vorba de ceva chiar atât de grav... La un 

copil...” 

     În drum spre casă, doctorul Iosif Stroia intră în 

anticariatul pe care-l frecventează aproape zilnic. Printre 

cărțile expuse, își amintește că a văzut și masivul tom: 

Lumea animalelor, după Brehm. Îl răsfoiește câteva 

minute și-l achiziționează. Pare interesat de 

necuvântătoare, în general, sau de viermi ?... Întrebare 

retorică. Încă nu-i este clar ce l-a ispitit să cumpere 

cartea... 

     Acasă, se instalează comod la biroul său și răsfoiește 

volumul. Îl interesează, în mod special, viermii... Viermele 

mărului... Spre nemulțumirea sa, detaliile sunt pur 

științifice; seci. Dar la ce s-ar fi putut aștepta ?... Nu-și 

răspunde... Vâră tomul într-un raft și în zilele următoare 

uită de el... 

     Nu și de vierme... Ce l-a ispitit pe copilul acela la 

micuțul nevertebrat ?... Își răspunde că e o întrebare 

prostească. Te miri ce adoră copiii... Un vierme... Fie și un 

vierme...  
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     Totuși, curiozitatea nu-i dă doctorului pace. Iată-l în 

Piața Centrală căutând merele cele mai urâte. Omul care le 

vinde l-a recunoscut: 

     „Avem și mere frumoase, domnule doctor. Numai să 

deschid lădița...” 

     „De ce nu le-ai expus ?” întreabă curios doctorul. 

     „Sunt pentru o persoană specială, mărturisește 

precupețul: administratorul pieței, un vechi prieten. Râde: 

Fac comerț ilegal. Adică fără acte de proveniență, fără 

chirie la tarabă și alte daraveli... Un prieten... Și vreau să 

fiu și eu atent... Ce înseamnă pentru mine o lădiță cu  

fructe ?... I le-am ales pe cele mai sănătoase... Astăzi, însă 

lipsește din oraș, așa că le pun la vânzare... Câte kilograme 

doriți ?” 

     Doctorul Stroia se sucește, ezită. Răspunde ferm: 

     „Nu ! Le vreau pe cele din grămadă...” 

     „Vi le las la același preț...” 

     „Am spus nu... N-are rost să insiști... Dacă vrei totuși 

să-mi faci un hatâr, lasă-mă să le aleg eu...” 

     „Cum doriți...”, cedează precupețul. 

     Doctorul Iosif Stroia cercetează atent fructele înainte de 

a le pune în plasă. Sunt suficient de mari, dar prezintă 

urmele unor canale ascunse. Unele sunt mici ca niște 

puncte negre, altele de mărimea unui bob de mazăre. Le 

preferă pe acestea din urmă... 

     Acasă, tulburat și secționând cu atenție fructele, dă la 

iveală trei viermi mărișori, sănătoși și agresivi. Incomodați 

de lumină, se mișcă în derivă pe suprafața umedă a 

mărului, ignorând canalul, care nu le mai este de nicio 

folosință. Probabil, caută o altă intrare în fruct, bănuiește 

doctorul, reflectând la ceea ce urmează să facă în 

continuare... 

     Trei viermi bine dezvoltați din primele trei fructe 

secționate. Păstrează intacte alte șase mere. Le depune într-

o cutie mare din carton instalată în fereastra cea mai 

expusă la soare a biroului. Viermii extrași  sunt lăsați să se 

descurce , într-o cutie mai mică, printre merele deja 

mărunțite. 

     Zilnic, la întoarcerea acasă de la spital, doctorul aruncă 

o privire fructelor rămase intacte Ce se petrece oare în 

captivitatea întunecoasă a mărului ?... Documentat, a aflat 

răspunsul: în final, din larvă se va dezvolta pupa, pe urmă 

un fluture care se va bucura un timp de lumină, va depune 

ouă; din ouă..., și așa mai departe... Asta a citit doctorul, 

revenind la cartea lui Brehm. Așteaptă, dar deocamdată 

minunea se amână... Indiscutabil, și micuțul însoțit de 

mamă la spital, așteaptă același eveniment: să se nască 

fluturele... Cum de nu mi-a căzut fisa ? își impută doctorul. 

Copiii iubesc fluturii, nu viermii. Probabil, la școală, la 

orele de științele naturii, învățătoarea le-a explicat copiilor 

cum se nasc fluturii mărului... Iar mama... Mama așteaptă 

să-i explice asta un psihiatru ! zâmbește ironic... Ceea ce 

n-a înțeles puștiul este că trebuia să mai aștepte; să nu 

strice mărul. Altfel... 

     Își urmărește viermii ajunși fără adăpost. Pe zi ce trece 

se mișcă mai leneș, le lipsește vioiciunea din prima zi. Cu 

siguranță, nu vor ajunge niciodată fluturi, reflectează 

doctorul.    I-a privat de șansa pe care natura le-ar fi oferit-

o... 

     Doctorul Stroia nu are familie; n-a avut niciodată. Nu 

și-apropus asta. Pur și simplu, a fost lipsit de șansă. Astăzi, 

singurătatea încă nu-l apasă, dar a devenit amenințătoare. 

O anticipează, pe măsură ce ultimii ani profesionali se 

scurg spre iminentul sfârșit. Pensionarea, cu siguranță, îl 

va afla nepregătit s-o trăiască... 

     După câteva zile, viermii scoși din fruct mor. Într-o 

dimineață, doctorul i-a aflat strânși colac între resturile de 

măr deja intrate în putrefacție. I-a aruncat cu cutie cu tot în 

căldarea menajeră. Moartea larvelor, previzibilă, nu-i 

produce nicio reacție. Brehm explică pe înțelesul 

profanilor că micuțele larve trebuiau lăsate să-și urmeze 

singure destinul: vor ieși din fruct, se vor transforma în 

pupe din care, la timpul potrivit, vor ieși fluturii, prea 

încrezători în lumina solară. La rândul lor... Dar nu mai 

contează. Se bucură de lumină. Habar n-au că nu aceasta 

semnifică viața adevărată, ci întunericul tenebrelor din 

miezul fructului... 

     Meditând la aceste lucruri seară de seară, doctorul Iosif 

Stroia are revelația omului-măr în care viermele-timp sapă 

galerii, facilitând involuția spiritului în materia carnală. În 

cele din urmă, îl va părăsi, fructul-gazdă degenerând și 

sfârșind într-o ladă menajeră... 

     Între știință, magie și revelație, doctorul preferă 

adevărul celei dintâi. Recitește Brehm... 

     În curtea casei, crește un măr tânăr, care, în anul acesta, 

a rodit întâia oară. L-a sădit în mica livadă, alături de alți 

pomi, un cireș, un cais, un păr, un gutui și chiar un nuc, 

întretimp uscat. Alege câteva ramuri de măr și le împrăștie 

printre fructele din cutia în care nimic nu s-a petrecut în 

cele câteva zile trecute. Folosindu-se de o lupă medicală, 

cercetează intrarea spre necunoscutul din interior. Cu 

siguranță, în alveolă, viața și moartea se îngemânează. 

Echilibrul este perfect un timp cât o clipă. Pe urmă, viața 

va ieși din trupul fructului, lăsând moartea să-și continue 
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lucrarea, ruinând mărul, predestinat unui gunoi inutil... Nu 

descoperă deocamdată nimic la suprafață. Paloarea culorii 

merelor nu i se pare relevantă. Poate fi numai urmarea 

unui joc de lumini înșelătoare. Răsturnat peste speteaza 

scaunului de birou, doctorul își mută gândul în altă parte... 

     Redevine obiectul propriilor reflecții. Transferul îl 

conduce spre ținte care îl tulbură: vârstele biologice te 

marchează, chiar dacă masca purtată peste chip te ispitește 

să crezi că este prea devreme să depășești linia de 

demarcație spre cea din urmă. Și totuși... 

     Doctorul Stroia își amintește că în iarna precedentă, o 

gripă rebelă l-a țintuit la pat două săptămâni. În alte două, 

a dus boala pe picioare. Cu zâmbetul pe buze, arborând un 

optimism robust față de colegi și pacienți, a reușit să-și 

îndepărteze propriile temeri; sau să le ascundă sub masca 

pe care și-a impus-o... 

     Toamna este un anotimp capricios, reflectă doctorul, 

atenuându-și cu medicamente revigorante și ceai de urzici 

starea de slăbiciune resimțită în corpul care parcă nu mai 

este al lui de o bună bucată de vreme. O presimțire vagă îl 

încearcă. Dacă... Refuză să insiste. Nu se poate să i se 

întâmple chiar lui. Duce o viață cumpătată, fără țigări, fără 

alcool. Hrană dietetică după sfatul unui coleg nutriționist. 

Și totuși... Dumnezeu știe ce se petrece în mine, revine la 

propriul trup, de la un timp mai înstrăinat, o povară... Este 

medic, dar refuză o investigație de specialitate și nici 

măcar o mărturisire făcută colegilor. Pântecul său poartă 

viermele în el – gândul îl sperie cu adevărat, dar speranța îi 

dă încă târcoale, deznădejdea este o stare de spirit 

necunoscută lui, un reputat medic cardiolog... 

     Recitește Brehm: larva se transformă în pupă și, în 

final, în fluture... Iubitor de lumină, de mișcare, de viață, 

adaugă doctorul, încrezător că ceea ce spune pacienților săi 

este adevărat: încrederea, optimismul sunt un adjuvant al 

medicamentației și grăbesc vindecarea... În schimb, el... 

Habar n-are ce se petrece în trupul său, se teme de 

necunoscut, nu se consultă cu nimeni fiindcă refuză ca 

bănuiala să devină certitudine... Viermele din măr..., scrie 

Brehm... 

     Doctorul Iosif Stroia tocmai se decisese să arunce 

merele fiindcă i se părea că încep să degaje un miros de 

stricăciune, când minunea se produse. Mare i-a fost 

surpriza când, apropiindu-și mâna de mlădițele de măr, 

câțiva fluturași argintii se ridică în aer... Straniu ! exclamă, 

invadat de un sentiment confuz. În clipa următoare, revine 

la știință: Brehm... Va mai trece un timp – nu prea mult – 

până când acești fluturi vor depune ouă pe fructele de măr , 

larvele vor săpa  galerii și... tot așa..., până la apariția 

noilor fluturi... Ce să însemne această reciclare justificată 

biologic ?... Mistic: expresia reîncarnării ?... Psihanaliza 

modernă  interpretează fluturele ca pe un simbol al 

renașterii... Doctorul Iosif Stroia ignoră orice asociere 

analogică a fluturelui cu expresii ale existenței pe care 

știința le neagă. În propriul corp se petrece ceva, viermele 

care-i roade măruntaiele se grăbește... Spre unde ?... Spre         

ce ?... Refuză să-și răspundă... 

     După un timp, starea fizică a doctorului se agravează 

brusc. Privirile colegilor devin tot mai suspicioase, buzele 

lui rămân în schimb mute, refuză să vorbească despre sine. 

A eliberat fluturii ce vor descoperi, cu siguranță, mărul din 

grădină, s-a debarasat de fructele stricate în cutiile 

hârbuite... Face un efort de voință și-și cere anticipat la 

spitalul în care a lucrat toată viața pensionarea... 

     În singurătatea refugiului său casnic, obsesiile devin 

iritante. Îi alungă somnul, nu se poate concentra la 

tribulațiile domestice. Se întreabă retoric: Cine a spus că 

viermele din măr este numai un simbol al tranziției de la 

întuneric la lumină, de la moarte la viață, de la starea 

larvară la zborul spiritual ?... Jung ?... Puțin probabil să 

aibă dreptate !... Ca medic, i-a ignorat teoriile deși l-a 

cultivat numai din curiozitate. Expresiile ezoterice despre 

moarte și viață nu   l-au impresionat în niciun fel. Totuși, 

una îi revine acum în minte fiindcă se potrivește, i se pare, 

universului biologic al viermelui din măr: mors ianua 

vitae, moartea poartă a vieții... 

     Își târăște pașii în grădina casei, la pomul încărcat cu 

fructe de măr. Sunt mari, grele de miez, cu pielița netedă 

peste care degetele doctorului se plimbă îndelung, 

fermecat de sănătatea lor. Descoperă și câteva porți în 

spatele cărora galerii săpate de vierme duc spre inima 

fructului. Și din nou îl răstălmăcește pe Brehm: o vreme va 

rămâne în pântecele mărului, consumându-i carnea și 

diminuându-i esența vitală. Pe urmă...  În sens invers, 

galeria va deveni un parcurs spre poarta unei alte vieți... În 

schimb, mărul ?... bâlguie doctorul Iosif Stroia, lipindu-și 

palmele de pântece. Au revenit durerile... Fluturele de măr 

dansează olimpian și vesel între ramurile pomului. E multă 

lumină în jur și multă speranță de viață. 

     Dar fructul ?... Gazda viermelui... Ce se va întâmpla cu 

fructul ?... Întrebare retorică. Răspunsul nu-i mai oferă 

nicio speranță... 
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Între rațiune și iubire 

 

 

 

  ,,-Nu judecați pe nimeni!”, le-am spus fetelor 

mele. Nu ați trecut prin ce a trecut persoana respectivă. 

Întâmplările în viață, depind de conjuncturi. În final, cred 

că toate sunt cu voia cerului. Am condamnat și eu multe și 

a venit vremea când am înțeles multe. Au rămas și 

nedezlegate o mulțime de lucruri.                                                                                                                           

   Privesc cu ușoară nostalgie peste umărul timpului. Parcă 

sunt ieșită din mine, mă privesc din exterior.    

O seceră dintr-o stemă, ne-a retezat cândva 

drumurile. Un ciocan a zdrobit visurile abia înmugurite. 

  Ai aruncat secera și ciocanul trecând de Poarta 

Brandenburg. 

   Până la zidul ce împărțea orașul în două, făcându-i pe 

unii oameni să trăiască în rai și pe ceilalți în iad, te-am mai 

zărit, dar apoi, ani de zile, ți-am pierdut urma. 

   Întrebam de tine pe toți cunoscuții care veneau din 

libertate, ca și când întrebam de un consătean plecat la 

oraș. Știam că invariabil, întrebarea mea era fără răspuns. 

   Mă gândeam cu groază la mâna lungă a celor ce ,,vedeau 

tot”, că ar putea trece prin zidul acela ce a despărțit un 

popor, poate chiar soră de frate, mame de copii... Vroiam 

să știu că exiști, că ești bine, că ești în siguranță. 

  Ne-am rătăcit prin lume, regăsindu-ne prin nevăzute 

unde, după o pauză lungă, cât o viață. 

   Îmi trimiți trei fotografii. Calculatorul refuză să le 

deschidă. Presupun, că sunt fotografii luate de pe net și 

vrei să-ți confirm că eu sunt cea imortalizată. Probabil, că 

nu mă mai recunoști. Îmi scapă un zâmbet înțelegător. 

   Da, cred că eu sunt, doar că port pe chip râurile 

tristeților, urmele zâmbetelor momentelor fericite și 

argintul mestecenilor scuturați pe păr. Mă întreb cu 

strângere de inimă, care dintre poze le-ai văzut și cât de 

evidente sunt liniile desenate de timp pe chipul meu? 

Oricum, față în față, nu o să ne mai întâlnim niciodată, 

cred. Deja ,,s-a înserat” pentru noi. 

 Mă gândesc la faptul că nevăzând niciunul dintre noi 

pozele de acum, rămânem în memorie cu imaginea de 

altădată, de tineri, mereu tineri. M-am transformat într-o 

filozoafă. Îmi vine să râd. Numai că și peste filozofi trece 

timpul, din păcate, chiar dacă unii spun că nu există timp și 

spațiu. Mă agăț zâmbind, de ce spunea Ralph Waldo 

Emerson, care susținea că ,,Vârsta unei femei nu înseamnă 

nimic. Cele mai frumoase melodii sunt cântate pe cele mai 

vechi viori”. Cât trebuie s-o fi iubit pe acea femeie pentru 

care a spus aceste cuvinte! Îmi plac, deși, nu prea cred în 

ele, sunt realistă.  

   Îmi amintesc cu mari emoții de vremea când ciutele se 

ascundeau stinghere de privirile curioșilor, când un soldat 

TR, mi-a trimis un bilețel, în care-mi spunea cine este și că 

vrea să mă cunoască.  

 N-am răspuns invitației, roșind cu inocența anilor și a 

vremurilor de atunci, în fața colegelor mai vârstnice, care 

se distrau copios pe seama timidității mele. Așa eram 

educată, că nu este permis unei fete să iasă cu un soldat. 

Mă amuz acum. Ce vremuri! 

   Dar dacă soarta vrea, comploturile reușesc, într-un mod 

de-a dreptul amuzant. Tu știi cum... Nu am vorbit despre 

asta  cu tine niciodată. Mi-era jenă, nu am putut. Acum 

pot. Văd lucrurile altfel, mai detașată, de la distanță le vezi 

mai bine. ,,Tablourile trebuiesc văzute de la o anumită 

distanță”, mi-a spus în copilărie, o supraveghetoare de 

opere de artă cunoscătoare, când vizitam Muzeul 

Brukenthal. 

 Revăd cu ochii sufletului, ca și când ar fi fost ieri. Eram 

tânără, crud de tânără, înaltă, zveltă, cu trăsături plăcute, 

vreau să cred, dar nimic special, cu mult zbucium 

sufletesc, pentru a încerca să trec frumos prin viață. Teribil 

de timidă, cu nevoia permanentă de a mă ocroti cineva. 

Roșeam până în vârful urechilor la cea mai mică formă de 

atingere a pudicității. Asta mi se trăgea dintr-o formă de 

educație ușor spartană, cu nuanțe religioase. Toate acestea 

m-au urmat până în ziua de astăzi și uneori, am suferit 

mult din cauza sensibilității mele exagerate uneori și a unei 

proaste înțelegeri a credinței și a dogmelor religioase. 

 Eram la serviciu, proaspăt angajată ca asistent medical. 

Treceam în virtutea activităților zilnice, pe lângă 

radiologie, unde periodic, se aduceau militari la MRF. 

 Vizibil emoționată datorită privirilor insistente care mă 

urmăreau și a șușotelilor unor tineri scăpați pentru scurt 

timp din unitatea militară, m-am grăbit cât am putut, să 

trec cât mai repede de grupul gălăgioșilor, puși pe glume și 

pe ,,agățat”, asta, ca să spun pe un ton mai puțin 

protocolar. 

 După un timp, o colegă îmi aduce un plic mic, cu o 

felicitare de Paști, fiindcă se apropiau Sărbătorile Pascale. 

 Pe felicitare erau scrise câteva rânduri, cu un scris ușor 

dezordonat, vizibil scris la repezeală. Din puținele rânduri, 
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am aflat că un tânăr, Stănescu Tudor, soldat TR, din 

Sinaia, stabilit în București, inginer de profesie, vrea să mă 

cunoască.  

 Recunosc că am fost emoționată. Pe de o parte aș fi vrut 

să-l cunosc, pe de altă parte, aveam o rușine și o mulțime 

de complexe, care îmi schimbau mult comportamentul. 

Mai era o problemă. Fetele care erau văzute în prezența 

militarilor, erau privite cu o oarecare suspiciune.  În 

concluzie, am refuzat să ies afară să-l cunosc. Colegele 

mele, toate mai vârstnice decât mine și unele măritate, se 

ofereau în glumă, să meargă ele să-l cunoască. Toate 

glumele și zarva iscată, nu m-au convins să ies să-l cunosc. 

Parcă văd și acum momentele acelea. 

 Ziua s-a încheiat, fără să-mi cunosc proaspătul 

admirator.  

 Ajunsă acasă, i-am povestit mamei pățania. Cum toată 

lumea era pusă pe capul meu să mă mărite, nu a fost de 

acord cu mine că nu am vrut să-l cunosc. Faptul părea a fi 

consumat, dar nu a fost așa. 

 În zilele următoare, o mătușă, a cărui soț lucra în armată, 

a venit pe la noi. O absolută întâmplare.  

 Cum toată lumea era preocupată de măritișul meu, repet, 

a întrebat-o pe mama dacă nu s-au ivit perspective de 

măritat? Amândouă și mătușa și mama s-au măritat extrem 

de tinere. Era imediat după război, alte vremuri și alte 

viziuni. Mai clar spus, au fost măritate de părinți, fără să 

țină prea mult seama de ,,beneficiare”. După teoria : 

,,văzut, plăcut sau neplăcut uneori și luat”. 

 Mama, fără să facă vreo legătură cu faptul că unchiul 

lucrează în armată, i-a spus mătușii că uite, a vrut un tânăr 

să mă cunoască și nici nu am vrut să ies să-l văd.  Atât i-a 

trebuit mătușii, că ,,lampa i-a filat”, zis mai ,,elevat” și 

planul a prins contur. 

 Dacă tot eram în epoca comunistă și ,,planurile” erau la 

modă, mătușa i-a spus unchiului, că un tânăr de la el de la 

unitate, a vrut să mă cunoască și eu, ,,nebuna”, nu am vrut 

să-l cunosc, de parcă aș fi ,,speriată de bombe”.  

 Zis  și făcut, unchiul l-a chemat la raport pe ,,curajosul” 

și ,,bravul” soldat,  i-a spus că este unchiul ,, proastei” sau 

cum i-o fi spus, care n-a vrut  

să-l cunoască și că aranjează el lucrurile să ne întâlnim, 

doar era stăpân pe situație, că avea grade multe. Acum, îmi 

permit să zâmbesc, mă amuză teribil cele întâmplate. Tare 

aș vrea să-l mai întâlnesc pe Tudor, să povestim ca doi 

bătrânei, trecuți prin viață. Și unchiule, dacă vezi de acolo 

din stele ce scriu eu acum, nu te supăra pe mine, scriu cu 

nostalgia trăirilor de altădată. Am ținut la tine mereu și 

apreciez acum, bunele tale intenții. Mă ierți? 

 N-a trecut mult timp și de gura lor și de rușinea 

penibilului în care am fost pusă fără să știu, am acceptat să 

ne întâlnim. Acum mă amuz, dar atunci, îmi venea să-i 

strâng de gât pe toți. 

 Prima întâlnire a fost ,, paralizantă”, datorită situației. 

Îmi venea să intru în pământ de rușine. Parcă tremura și 

sufletul în mine. M-am purtat ca o dobitoacă, sunt 

convinsă. Nu-i așa, Tudor? Scuză-mă suflete al meu, că    

te-am pus la așa încercare. Chiar mă refer la sufletul meu, 

nu a lui Tudor. Tudor, bărbat fiind, a fost stăpân pe 

situație, sau așa am crezut atunci. 

 Cred că nici nu mi-am făcut cine știe ce impresii despre 

viitorul, posibilul iubit, sau mai mult chiar, după gândurile 

aranjorilor, fiindcă abia am așteptat să scap de penibilul 

poveștii. 

 Un lucru esențial am aflat de la început și am apreciat 

asta. Mi-a spus că are actele depuse pentru plecare în 

Germania. Fratele lui plecase cu ceva timp în urmă cu o 

bursă, la studii în Germania și nu s-a mai întors. Tudor a 

hotărât să plece și el. Asta m-a făcut din start să am mari 

rețineri. Nu vroiam să fiu o simplă trecătore, de 

conjunctură, prin scurta perioadă din viața lui Tudor, până 

la plecare lui în Germania. Oricât a încercat să se apropie 

mai mult de mine, fără să știe prea bine care este motivul 

reținerii mele, nu a reușit. 

 Au urmat apoi întâlniri fugare, în timpul micilor 

permisii, care nu    ne-au permis să ne cunoaștem prea 

bine.  

 Venise vara și am plecat în concediu la mare, cu prietena 

mea.  

 În acea perioadă s-a eliberat și Tudor și fără să ne facem 

planuri deosebite, a venit și el la mare. M-am bucurat mult, 

dar gândul că va pleca în curând, era o mare piedică pentru 

mine. Orice mică intimitate, mă făcea să mă întreb dacă nu 

sunt  ,,folosită” pentru perioada căt mai rămânea în țară. 

Îmi părea prea mult și să mă țină de mână. 

Cam așa au fost începuturile. 

   Mi-au rămas în suflet un braț de margarete cumpărate de 

la o florăreasă de pe stradă și un buchet de trandafiri roșii 

agățați în clanța de la ușă. Mai ții minte? Îmi sunt dragi și 

acum margaretele. 

  Erai mereu la curent cu toate apariții editoriale. Cartea 

dăruită de tine, ,,Arta conversației”, a Ilenei Vulpescu, mi-

a plăcut mult. M-am întristat când, împrumutând-o unei 

colege, nu mi-a mai înapoiat-o.  
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 Mi-am cumpărat alta în loc, dar nu a mai reprezentat 

același lucru. Nu mai era aceeași. 

    Trecerea anilor  mi-a permis s-o răsfoiesc de mai multe 

ori. De fiecare dată, am perceput-o altfel, în funcție de 

vârstă.  

 De la o vreme, lucrurile se așază și chiar le poți înțelege 

pe toate. 

   De la prima întâlnire, ai fost sincer și mi-ai vorbit despre 

visurile tale de plecare în străinătate, după cum spuneam. 

Am considerat-o ca pe o dovadă de mare încredere în 

mine. Pe vremea aceea, puteai să ai necazuri mari,  pentru 

asemenea năzuințe. Este greu de înțeles acum. 

   Tu erai cu aripile întinse spre zbor și cântai cu entuziasm 

cântecul libertății, cu o frumoasă inconștiență a tinereții. 

Eu mă ascundeam în cochilii de melci, căutând pesemne, 

numărul de aur a lui Fibonacci, ținându-mă strâns de fusta 

mamei. Vorba tatei era poruncă, nici speranța visului nu 

cuteza să adie. 

         Ai plecat fără să privești în spate, chemat de un vis, 

pe care eu nu-l prea înțelegeam atunci. 

   Și-apoi, te-ai înălțat într-un zbor din care nu mai vedeai 

muritorii de rând, urmându-ți calea. 

   Înțelegându-ți crezul, mi-am urmat drumul care 

consideram eu atunci,  că-mi este hărăzit. 

   Poștașul refuza să-mi lase scrisori în cutia poștală. Doar 

o vedere cu două rânduri, m-a făcut să înțeleg că ai ajuns 

la destinație și ești bine. 

   Bucățele de puzzle s-au așezat așa cum am vrut fiecare, 

aș vrea să spun, dar, sunt convinsă că cel puțin la mine, s-

au așezat doar așa cum a vrut cerul. 

   Înainte de a pleca, mi-ai dat să-ți citesc manuscrisul unei 

viitoare cărți. Pe vremea aceea, nu aveam dicționar 

mitologic și știința mea în materie de mitologie, scârțâia. 

Mi-a fost rușine să îți spun că scrisul tău era mult prea 

metaforic pentru mine și nu am înțeles mai nimic.  

   Știam că ai trimis pe nu știu ce căi, manuscrisul în 

străinătate, de aceea, am urmărit pe net mai târziu, posibila 

apariție a cărții. Speram s-o recitesc, de data acesta, cu 

dicționarul în față. Râzi, nu?  

    Și, surpriză! Cartea a apărut - dar în germană.  

   Au mai trecut câțiva ani și, iată, că o pot citi și în limba 

mea.  

   Abia aștept să o am în mână, să descurc lianele 

mitologice, să găsesc înțelesuri ascunse cu dibăcie de un 

scriitor, care a devorat biblioteci întregi înainte de a se 

pune la masa de scris.  

   Țin minte ce inhibiții mi-a produs citirea manuscrisului! 

Mă simțeam atât de măruntă și totuși, atât de importantă, 

citindu-ți printre primii manuscrisul. Mă căutam printre 

rânduri. Nu m-am găsit. Îmi spuseseși că sunt ascunsă pe 

undeva în scrierile tale. Mi-a fost rușine să te întreb unde 

sunt? 

   Ce vremuri pline de curățenie sufletească! Tu nu știi,  că 

m-am ascuns, când ai vrut să mă prezinți tatălui tău. Mă 

speria groaznic gândul că o să mă vadă ca pe o rățușcă 

neagră, cu mult prea puține cuvinte culese de prin 

biblioteci. Și Doamne, cât aș fi vrut să-ți cunosc tatăl!  

   Să merg cu tine la întâlnirea de zece ani de la liceu? 

Inacceptabil pentru părinții mei! Nici nu am îndrăznit să-i 

întreb dacă mă lasă, fiindcă așa erau timpurile, deși, eram 

trecuta de 20 de ani. Acum, fiind și eu mamă, îmi dau 

seama ce timpuri absurde am trăit! În afară de acest lucru, 

garderoba mea era atât de sărăcuță pentru ce presupuneam 

eu că va fi acolo. N-am prea dormit nopțile atunci, 

făcându-mi planuri cu ce m-aș putea îmbrăca și ce 

încălțăminte aș lua și trista concluzie a fost că decât să nu 

fiu îmbrăcată corespunzător și să te fac de râs și să mă fac 

de râs, la rândul meu, mai bine nu merg la întâlnire. A fost 

dureros. Cazarea, de asemenea am luat-o în calcul și toate 

mă îndemnau să stau acasă. Și așa am făcut. 

   Mă gândesc câtă înțelegere aveai mereu, cu câtă 

îngăduință și tandrețe te purtai! Ce eforturi colosale ai 

făcut să-mi arăți Bucureștiul într-o singură zi, o zi furată 

dintr-o binecuvântată delegație.  

   Am fost atât de bucuroasă când ai apărut și tu la mare, 

unde eram cu prietena mea, pentru câteva zile de vacanță! 

Ce albastră era marea atunci și senină, la fel ca noi! Ce 

impresionată am fost de gestul tău, de a te întoarce de la 

gară, să nu ne lași pe mâini nesigure! 

 Ce dezamăgit ai fost când m-ai văzut cu părul făcut 

permanent! M-ai privit pentru prima dată, ca pe o 

provincială pierdută prin capitală. 

 Câte toane de tânără nescoasă în lume aveam și ce 

copilărește mă purtam! Nu mi-ai reproșat niciodată nimic. 

Cum ai putut? 

   Așezați fiecare în pace la casele noastre, ne amintim de 

candidele vremuri de altădată, prinse în eternitatea noastră 

de o clipă și spunem ,,a fost odată”. 

   La o anumită vârstă, știm să prețuim momentele speciale 

din viața noastră. Le scoatem cu sfială din casete prețioase 

de argint, cu palme-nrourate, de lumină. 

   Și nu aș fi scris toate acestea, dacă nu aveam 

emoționanta surpriză, când în sfârși, calculatorul mi-a 
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deschis fotografiile. Nu erau fotografii de acum, cum am 

crezut, de la aceasta vârstă, erau fotografii făcute de tine, 

atunci, când viața ne era în față și puteam să visăm. 

   Ai plecat cu tânăra ta viață împachetată într-un singur 

geamantan, în care eram și eu, în câteva fotografii alb – 

negru. M-am mirat când am aflat că am avut loc în 

singurul cufăr, ce te ducea spre libertate. 

 Privind o fotografia trimisă de tine,  îi explic nepoțelului 

meu, că sunt perseide a căror siaje senine, trezesc amintiri 

curate ca roua. Nu prea înțelege cum este cu drumul 

stelelor care se pierd în neant și nici eu nu știu cum să-i 

explic. 

 Recunosc - faptul că mi-ai trimis copiile  fotografiilor 

din tinerețe, luate cu tine în Germania, m-a tulburat mult. 

O avalanșă de trăiri s-au revărsat peste mine, ca apa dintr-o 

cascadă. Nu am crezut că mă mai pot mișca atât de mult 

acele vremuri. Doar după 35 de ani am înțeles că ai ținut la 

mine și că am trecut fără să realizez atunci, pe lângă 

fericire. Lucrurile mi se limpezesc încet, încet, parcă văluri 

se ridică și-mi dau seama că răspunsurile tale nedate, la 

întrebările mele nepuse, datorită timidității și neîncrederii 

mele, ne-au costat. Între rațiune și iubire, nu am știut să 

aleg iubirea.  

 Fiindcă nu se punea problema ca eu să plec în Germania, 

chiar dacă poate ai fi dorit acest lucru, nu știu, fiind 

singură la părinți și cu idei din veacul trecut, am încercat 

să mă îndepărtez încet, încet, de tine. 

 Ai dorit să ne facem împreună revelionul și te-am 

refuzat. Mă scotea din minți ideea că vrei să mă întâlnești 

numai pentru a-ți umple timpul rămas, cu cineva. Și cât de 

mult aș fi vrut în realitate să fim împreună de revelion! 

 Fiind foarte timidă și interiorizată, nu discutam despre 

sentimentele  mele, mă încăpățânam să trăiesc într-un 

anumit fel, inoculat de părinții mei și dorința de a trăi o 

viață curată, nepătată. Am apreciat mult înțelegerea ta. 

Acum, mă gândesc la avantajele și dezavantajele ideilor 

mele pline de o puritate care mă îngrădea.  

 Cu timpul, ne-am făcut fiecare rostul nostru, fără să mai 

știm nimic unul de celălalt multă vreme. 

        Chiar în anul când tu ți-ai luat zborul spre alte zări, eu 

am spus ,,Da”, în fața altarului. sperând la o viață așa cum 

am visat-o..  

 

 

 

 

Olga Delia Mateescu 

 

Albastru 

 
  M-am gândit să scriu despre ea. Nimeni nu o va face, 

fiindcă nu este celebră, are ochii albaștri, trăiește mai mult 

singură și nu se gândește că există. Nu se gândește de ce s-

a născut, așa cum copacul, iarba sau ursul din pădure nu se 

întreabă despre rostul lor pe lume. A luat de bună faptul a 

venit pe lume, că are o mamă, tată, o soră mai mare și o 

casă în mijlocul unei vii.  

 S-a întrebat doar o dată de ce nu are și ea o rochie albastră 

cu guler mare alb ca sora ei. Avea doisprezece ani. 

  După ce mama ei i-a comandat una la fel la croitoreasa 

din sat și s-a îmbrăcat cu ea, a așteptat ca tatăl ei să se 

întoarcă de la lucru și l-a întâmpinat alergând fericită ca un 

colibri către floare, lăsând parcă un aer albăstrui în urmă. 

Își lăsase în casă ochelarii, care aveau o ramă maro și nu se 

potriveau cu frumusețea rochiei. Au intrat amândoi în casă 

și el i-a spus să se joace puțin afară. A colindat fericită 

printre rândurile din vie părându-i-se că vrejii și frunzele 

au contururi sinilii, vagi ca un abur. Totul era neclar în jur, 

contopit în albastrul rochiței cu guler alb. 

  Seara, la culcare, mama ei, ținând o compresă la ochiul 

drept, i-a explicat că trebuie să mai crească pentru a putea 

purta rochița, i-a spus că „uite, o pun pe umeraș în dulapul 

tău să o vezi mereu, trebuie să fim cuviincioase” dar nu a 

înțeles de ce îi tremura vocea și de ce a plecat repede din 

cameră. Dacă trebuie să mai crească, va crește, doar nu 

este nicio nenorocire, se gândea, rochița era acolo, a ei.  

  Săraca mama, se gândea, se tot lovește, e foarte neatentă. 

Când șterge praful în bibliotecă mereu scapă pe vreun un 

picior câte un volum gros și cartonat al cărților aduse de la 

Viena: Propileele!, Propilaen Kunstgeschichte!   Le scapă 

sau le aruncă oare, se întreba? Erau douăsprezece volume 

mari, grele, cartonate, pline de planșe interesante, dar pe 

care nu le putea citi decât tatăl , fiind în limba germană.  

  Nici când sora ei mai mare s-a măritat pe ascuns tot nu a 

înțeles din ce cauză apăruseră vânătăi pe picioarele mamei, 

de ce tot șterge praful pe cărțile alea sau de ce nu se duce 

la doctor dacă totul este din cauza unei circulații sanguine 

defectuoase. 

  Mergea cu plăcere  la școală și când se întorcea, înainte 

de a se așeza la masă, deschidea dulapul și-și privea 



Revista română pentru literatură și artă                         Anul II, nr. 5, decembrie 2022 

 

 
23 

 

rochița cea albastră care aștepta cuminte ca ea să mai 

crească și să devină în cele din urmă cuviincioasă. 

  Când tatăl i s-a îmbolnăvit, în fiecare zi după ore, îl vizita 

la spital, îi cumpăra ce avea nevoie și îl ajuta să mănânce 

sau să ia medicamentele. Nu s-a întrebat de ce o privea 

ciudat și zicea că tocmai ea, anume, este singura din 

familie care vine la el. Îi răspundea că mama muncește 

mult și precis are alte vânătăi fiind, cum știe și el, cu o 

circulație periferică atât de proastă că mereu are urme de la 

cea mai mică  lovitură... Iar sora ei este departe, în alt oraș, 

nu are cum ajunge, explica. 

- Tocmai tu vii la mine, cu ochii tăi albaștri, repeta el. 

  Mult timp după înmormântare se gândea că poate nu-i 

plăcea tatălui ei culoarea ochilor ei, mai ales că era singura 

din familie cu privirea luminoasă ca cerul. Avea ce avea cu 

ochii mei, se gândea. Așa era el, voia ca totul să fie la fel, 

educația nemțească din Viena, unde studiase viticultura, îl 

formase, probabil, pentru că și via trebuia culeasă din doi 

în doi butași. Numai astfel putea  să iasă vinul ăla bun. Nu 

se gândea, bietul tata, își spunea, că poate și la mine, s-a 

sărit  cu unul sau doi „butași” din gene! Așa putea el trăi, 

cu ochi căprui în toată casa,  Oricum ea  rămânea cu ochii  

ei albaștri ațintiți spre lume! Așa putea fi ea! 

  Când i-a spus și mamei descoperirea ei despre mutația  

genetică care sare rândul la culoarea ochilor, au râs 

amândouă și au hotărât să culeagă de acum via în șir, să 

vadă ce se întâmplă. 

 Cum era normal, a intrat la un moment dat la facultate, a 

absolvit și s-a măritat cu un coleg, care ajuns între vii, cu o 

cramă în curte, a băut și a tot băut până a murit. Își amintea 

cât era de expansiv și plin de glume când bea și cât era de 

morocănos fără pahar. Așa putea să fie el. 

  Îi plăcea cum vin și pleacă anotimpurile, cu cererile lor, 

cu roadele lor, era o ființă una cu timpul, cu ploaia , 

zăpada sau arșița. Știa fiecare butaș de vie, fiecare pom, 

fiecare floare. Toate erau viața ei, împreună cu biblioteca 

plină cu cărți scrise numai de autori premiați Nobel, cum o 

alcătuise tatăl cu studii la Viena. Chiar Propileele îi 

plăceau în continuare, cu planșele lor despre tot felul de 

statui. Însă marea ei încântare era să deschidă zilnic 

dulapul acela, unde era rochița albastră cu guler alb, să și-o 

pună în față și să se închipuie mică, alergând îmbrăcată 

astfel prin vie.  Așa se înveselea ea și așa putea visa!  

  Câțiva ani, după ce venea de la școala unde preda limba 

română sau franceză,  se schimba repede în haine de lucru 

și împreună cu mama ei, a strâns bani din recolta de 

struguri și de fructe și astfel, amândouă  au putut să-i 

trimită surorii celei mari partea ei.  

  Ea, sora cea mare, cu familia ei s-a mutat în altă țară, 

unde, spunea, sunt respectați și apreciați, iar copii au școli 

bune. „Și ele ar fi trebuit să vândă și să părăsească locul 

ăla în care trăiseră doar pentru muncă și nefericire”, repeta 

sora mai mare.  

   Ele două, însă, nu voiau cu niciun chip să înstrăineze 

casa și podgoria, farmecul ei le ținea aproape, trăiau 

simțind că au rost, livada și via vorbea  o limbă care era și 

a lor. Nu se vedeau locuind într-un apartament, le-ar fi 

lipsit aerul de dimineață, strugurii înrourați de la micul 

dejun, cireșele pline de sevă, merele cu roșul lor 

ademenitor.  

  Deși mâinile le arătau ca niște rădăcini, seară de seară 

avea loc ritualul ungerii lor cu creme hrănitoare, lângă o 

pisică galbenă ca soarele, așteptând ziua următoare. 

Televizorul deschis zbârnâia uitat în timp ce pe cerdacul 

din spatele casei, lângă trandafiri, mama îi povestea istoria 

vieții ei, a tatălui și a bunicilor.  Aceștia primiseră după 

revendicare doar via și casa deși mai aveau o moară pentru 

care încă, de o viață, se perinda prin tribunale deja a treia 

generație.  

- Adică tu, draga mamei, tu ești a treia generație, că eu nu 

mai pot, nu o mai duc mult, m-au lăsat picioarele. 

 - Dar de ce durează un proces atâția ani? Și ce să fac eu cu 

o moară?  

- Despăgubiri, asta vei primi, moara de mult nu mai există, 

pe locul ei a fost construită o clădire care s-a tot vândut. 

Vei putea repara crama, reface baia, poți să pui din nou 

șindrilă pe casă, nu tablă ca acum! Că eu nu mai am... 

- Bine, lasă asta, schimba vorba fata. 

- Ai văzut că trandafirii sunt mai frumoși după ce citești tu 

o oră lângă ei? Ai băgat de seamă cum cireșele sunt mai 

multe și mai pietroase după ce smulgi tu buruienile din 

jur? Tu ești îngerul locului ăsta cu privirea ta albastră.  

Nici grindina nu bate dacă ieși tu afară pe ploaie! Nu te 

lăsa, continuă procesul cu statul fiindcă este vorba de ceva 

care ți se cuvine, ni se cuvine, se  cuvine casei noaste, 

locului nostru, eu nu mai am putere, te voi lăsa singură 

dacă nu te mai măriți. 

- Nu mă mai mărit. 

   Și a rămas într-adevăr singură, cu casa, podgoria, livada, 

procesul pentru revendicare, trandafirii și pisica ei galbenă. 

Ani la rând de îndoit, de întins, de curățat pomii de 

uscături, de cules fructe, de cărat lădițe, saci, coșuri, de 

smuls buruieni, de stropit via, de spălat butoaie, de curățat 
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zăpada, de privit apusuri, răsărituri, ploi, furtuni, ninsori i-

au aurit pielea feței și i-au redat silueta de fetiță. Nu era 

ploaie să nu iasă afară și să se plimbe printre șirurile de 

viță sau prin livadă! Furtunile parcă o chemau să fie 

împreună! Mâinile ca niște ramuri trădau  însă anii adunați 

în viața dintr-un singur loc. Nu lăsa nimănui în seamă casa, 

via, trandafirii și livada, peste tot se vedea mâna ei. Așa 

putea ea să fie. În zilele de sărbătoare purta rochița cea 

albastră cu guler alb, deja o știau prietenii de week-end și 

tot astfel  îmbrăcată a găsit-o sora mai mare când s-a întors 

în țară, cu copiii, după divorț. 

- Este o minune ce ai făcut tu aici, casa are încălzire 

centrală, ai acoperit-o cu șindrilă, baia este pusă la punct, 

ai construit o cramă nouă,  grădina cu flori este superbă... 

Totul e funcțional și chiar, cum să spun, ultra modern. Dar 

stilul casei a rămas intact, ești extraordinară! Cum ai 

putut?  

- După ce am încasat despăgubirea, ți-am trimis partea ta și 

restul l-am folosit pe ce vezi. 

- Ai slăbit, te-ai uscat, îți vine bine acum rochița de copil! 

Trebuie să te odihnești. Ai muncit prea mult. 

- Mi-a plăcut! 

- Am o idee: să mergem împreună undeva, într-un loc 

frumos, cu plajă, cu mare sau ocean! Eu cu copiii și cu 

tine, ce zici? 

- Acum? 

- Și acum... 

- Nu. 

- Nu? 

- Vine grindină. Trebuie să fiu aici. 

- De unde știi, cerul este limpede, nu este niciun nor. 

- Poate va fi ploaie cu grindină mai târziu, aerul circulă 

către vale. 

- Dar nu trebuie să plecăm azi sau mâine, facem un plan, 

atât. Nu vrei o vacanță, ai nepoți, nu vrei să stai cu ei? 

- Văd că lor le place aici! termină ea discuția luând un coș 

pentru mere. 

  Noaptea... într-adevăr,   se porni o furtună cu fulgere mari 

și strălucitoare, fulgere multe, buchet, părea că cerul își 

toarnă imensitatea asupra pământului. Se făcuse un cerc de 

trăsnete undeva în vie, în jurul a ceva albastru care apărea 

sporadic parcă jucându-se cu luminile strălucitoare. Se 

ivea aproape, departe, la stânga, la dreapta urmată de 

liniile sclipitoare ale cerului. 

 Dimineața, după ce potopul se oprise, se mai auzeau 

picurii de apă căzând de pe frunze, ca și cum o armată de 

gânganii s-ar fi pornit la atac. Din vie, ca o sperietoare 

strâmbă făcută din pai, ea, cea cu rochie albastră, veni spre 

casă, cu tălpile încălțate de noroi dar cu ochii plini de 

încântare.  

- Ce faci? 

- De mică îmi plăcea să ies și să mă plimb pe furtună, pe 

ploaie! Între fulgere! 

- Îmi amintesc, ziceai că iei puteri noi! Nu este primejdios? 

- Nu. 

- Chiar îți place asta? 

- Da, chiar așa simt, așa pot eu să fiu! 

- Știu... Dar... Vreau să-ți spun ceva...Te rog, te rog, te 

roagă și copiii să nu refuzi. 

- Ce anume? 

- Am cumpărat un sejur de trei zile, numai trei, în Spania, 

la ocean, să vezi și tu ceva din lumea asta mare, împreună 

cu noi! Suntem foarte bucuroși, am luat și biletele de 

avion. Ai făcut atâtea pentru noi! Poți refuza, dar noi 

dorim să mergem cu tine! Te rog să nu... 

- Aeroplan, zise, să zbor prin cer? repetă ea pe gânduri. 

Bine, vin! 

  Aflată în avion, deasupra pământului, privind prin 

fereastra rotundă i se părea că lumea asta mare micșorează 

lumea ei mică, o micșorează pe ea, oamenii și locurile 

dragi. Lăsase în urmă tot, era sus, zbura peste norii imenși 

asemeni unei saltele pe care doarme Dumnezeu.  

   Sunt o bacterie, o amoebă, se gândi! Ajunsă la hotel i se 

făcu rău și în două zile trebui să revină în țară, unde nu mai 

putu să fie salvată. 

- Era deja la capătul puterilor, toate analizele au arătat o 

cădere a organelor vitale, a explicat un medic, pe înțelesul 

surorii și nepoților ei. 

   După un timp, într-o seară, după ce au împachetat  

lucrurile, așteptând mașina care să-i transporte în oraș, se 

porni din senin o furtună care mătura via cu lumini, cu  

ploaie și umbre. Sclipirile fulgerelor luminau pe rând când 

șirurile de viță, când pomii din livadă. 

- Uite! Uită-te pe fereastră! spuse unul dintre copii. 

 În scânteierile care tremurau afară, ici și colo, părea că se 

ivește o siluetă translucidă învăluită în albastru, care 

asemeni unui foc viu , străbătea, parcă dansând, rândurile 

din livadă sau din vie. 

- Este ea! Îmi spune ceva, șopti sora ei, mângâind pisica 

galbenă care torcea liniștită alături. 

- Aici este locul nostru. 

- Poftim? 

- Vrea să nu mai vindem. 

- Cine vrea? 
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- Ea, îngerul albastru. Și noi!

- Voi vreți să nu vindem? De ce copii?

- Nouă ne place aici, vrem să rămânem, este acasă!  Aici

sunt puteri, îngeri, energii din toate viețile care au fost aici.

Este casa noastră.

- Ce vorbe mari! Copilării!

- Dar dacă ar fi adevărat? Dacă?...

Lucian Domșa 

Întoarcerea lui Manole 

      Manole s-a-ntors acasă la sfârșit de Brumar, într-o 

dimineață cețoasă în care nu vedeai la doi pași, cu ranița-n 

spate și cu mersul lui legănat. Mergea pe marginea 

dumului, ca să nu nimerească-n șanțul plin de apă de la 

burnița din zilele trecute și nici să se umple de noroi pe 

bocanci. 

      Prima casă din sat era a lui Nicușor a lu’ Plopu’. A 

zărit-o abia când a ajuns în dreptul ei și a auzit lătrat de 

câine. S-a  oprit să-și tragă răsuflarea. Știa că omul avea la 

poartă o băncuță și o căuta, pe bâjbâite, cu mâinile-ntinse. 

      A găsit-o undeva-n dreapta și s-a așezat, cu un oftat 

greu și prelung, dându-și jos ranița din spinare. Câinele nu 

s-a oprit din lătrat, iar când el și-a dres glasul, de dincolo 
de gard s-a auzit o voce aspră: „Car-eșt’, bă, acolea?”.

„Nicușoare, tu ești, mă?”, a-ndrăznit Manole.

      La câțiva pași de el s-a auzit un tușit. „Apăi io-s, 

Manole a lu’ Țapu’...”, a continuat flăcăul văzând că nu 

primește niciun răspuns. „Hai noroc, bă Manole!”, s-a 

auzit într-un târziu vocea horcăită a lui Nicușor care trăgea 

dintr-o țigară răsucită și scuipa firicele de tăbac printre 

dinți. 

      Duhoarea tutunului ars s-a-mpletit cu fuioarele de 

ceață, rispindu-se-n aerul umed și rece al dimineții. 

Bărbatul s-a așezat pe bancă, lângă Manole, duhănind. 

„Acum ai vin’t?”, l-a-ntrebat el oftând și întinzându-și 

picioarele. 

      Manole nu i-a răspuns, ci s-a scotocit prin buzunarele 

de la laibăr de unde a a scos o țigară boțită. A vârât-o în 

colțul gurii și după aceea s-a uitat, cu ochii lui mari, spre 

Nicușor. „Ad-un ghiuf!”, i-a zis. Bărbatul a scos din 

buzunar o cutie și i-a întins-o lui Manole. „S-o gătat 

războiu’, bă Manole?”, a oftat din nou Nicușor, iar 

feciorul, fără să-l privească, a răspuns, cu gândurile 

pierdute: „S-o gătat, mânca-l-ar cânii...”. „Ș-apăi cum o 

fo’?”, a continuat bărbatul, însă Manole nu l-a mai auzit. 

       ... a auzit doar urletul celui de lângă el când s-a risipit 

negura și fumul, murmurând: „Dă-mi, Doamne, zâle, 

Doamne!”. S-a aruncat la pământ, ținând pușca-n ambele 

mâini. Șuierul unui obuz s-a stins în depărtare. A închis 

ochii și a auzit o bufnitură. A-ncercat să se ridice-n 

genunchi, însă ceva ca o mână nevăzută l-a tras deoparte. 

S-a rostogolit de câteva ori și a deschis ochii, reușind

să vadă trupul fără cap al unui camarad cum face câțiva 

pași și se prăbușește-ntr-o groapă. S-a uitat la el paralizat 

și îngrozit, fără să poată scoate vreun sunet. Ar fi vrut să se 

roage, însă buzele parcă-i erau cusute. Dumnezeule mare, 

așa să fie iadul? 

      Deasupra lui a auzit un alt șuier și o explozie răbufnind 

undeva în spate... A-nchis din nou ochii și a început să 

tremure. Simțea frisoane-n tot trupul. Și-a-ncleștat degetele 

de la mâini, înfigându-și   unghiile-n pământul reavăn. Ar 

fi vrut să sape o groapă chiar și cu dinții, să muște din 

țărână și să se ascundă-n ea până se va termina nenorocitul 

de război.. 

     ... „Bă Manole?”, a întrebat Nicușor, văzându-l pe 

celălalt cufundat în gânduri, fără să facă nicio mișcare, cu 

țigara arzându-i degetele. „Ai adurnit, bă?”. Flăcăul a 

tresărit și s-a scuturat de câteva ori ca și cum ar fi fost 

cuprins de friguri. „Cum să șie?”, a răspuns într-un târziu, 

fără să ridice privirea din pământ. „Ca la război, bă 

Nicușoare, ca la război...”. S-a ridicat în picioare și a 

aruncat țigara. „Io trăbă să plec”, a murmurat el. 

      A rămas pe loc, părând că se gândește la ceva. A surâs, 

urmărindu-și amuzat aburii propriei respirații care apăreau 

și dispăreau în ceața ce nu voia să se risipească. S-a-ntors 

mirat spre Nicușor și l-a ntrebat: „Ce-i mai prin sat, bă 

Nicușoare?”. 

      Bărbatul a tăcut un timp, după care și-a dres glasul și a-

nceput: „D-apăi ce să șie, bă Manole... Năcazuri la tătă 

lumea!”, a oftat el în aerul rece al dimineții.  „Mulț’ s-or 

prăpădit în război, iar hăilalț, d-acas’,   s-or stâns de 

supărare, de beteșuguri ori de bătrânețe...”, a continuat el. 

      Manole l-a ascultat cu ochii închiși cum îi povestea 

despre fratele lui Ion care a fost dat dispărut în război. 

După un timp, nemaiavând răbdare, l-a întrerupt: „D-apăi 

despre ai noșt’, ce mai știi?”. Nicușor a tăcut și a tușit 

scurt, căutând s-amâne răspunsul. S-a scotocit în jeburile 

de la nădragi și a scos câteva firicele de tutun pe care le-a 

răsfirat pe o foiță de ziar. A rulat-o cu grijă și a tras cu 
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limba, de-a lungul ei, ca să-i lipească marginile. Și-a aprins 

țigara și a scuipat, din nou, după care a urmărit, gânditor, 

cum se ridica fumul. A tușit, privindu-l pe Manole, care nu 

mai avea răbdare și i-a răspuns, cu o jumătate de gură: 

”Apăi, bă Manole, ticu-to s-o prăpădit amu-i anu’…”. 

      Atunci Manole a tras adânc aer în piept, simțind cum i 

se-nmoaie picioarele. N-a mai primit vești de acasă de mai 

bine de un an. Ai lui nu știau carte. Degeaba le-ar fi scris 

scrisoare de pe front, cine să    le-o citească? Poate doar 

Părintele Calistrat, unul dintre puținii din sat care știau a 

citi, ori Lenuța lu’ Ursu, fata aia cu care s-a-ntâlnit vara 

trecută când a fost acasă-n permisie… „Ce-o mai fi făcând 

Lenuța?”, s-a trezit Manole întrebându-se-n gând.   I-a fost 

dragă tare fata. 

      Anul trecut, i-a zis c-o să-i trimită scrisori, dar nu s-a 

putut ține de făgăduială. El abia știa să scrie, n-a mai făcut-

o de când a terminat cei doi ani de școală, că mai mult nu 

l-a lăsat Ghiuțu, ticu-său, să facă. „Ce atâta carte, când 

îmi trăbă ficioru’ la coasă la luțărnă?” zicea bătrânul când 

venea după el la școală, cu căruța, să-l ducă la muncile 

câmpului. Atunci, dascălul Pintea se ruga de bătrân să-l 

lase pe copil măcar să-nvețe a citi…  

      A zâmbit amintindu-și de bătrânul lui tată și a 

murmurat doar pentru el: „Ghietu’ de ticu’… Bine că s-o 

dus, să nu să mai chinuie, săracu’…”, după care și-a luat 

ranița-n spate. „No, Doamn-ajută, bă Nicușoare!”, a 

salutat el. Sunetul vocii lui a mai risipit din fuioarele de 

ceață, lăsând locul soarelui ce abia aștepta să-și trimită 

primele raze palide peste casele zgribulite. 

      A luat-o pe uliță-n sus, pășind apăsat, încercând să 

evite brușii mari de pământ. Se gândea la biata-i mamă, 

oare cum s-o fi descurcat singură? 

      Când a ajuns pe la jumătatea drumului s-a oprit și a 

oftat greu. Sărmanul Tetea Ghiuțu, l-a luat Dumnezeu la 

El. A fost un om cumsecade, săritor, prieten cu toți cei din 

sat, însă aprig la mânie. Când era copil îi povestea că 

„Moartea e de la Dumniezo! El le-o dă oaminilor ca să-i 

ducă să șadă acolea-n Grădina Raiului, unde-i hăl mai 

fain loc din câte s-o pominit...”. 

      Moartea, a zâmbit Manole, ce mai poate fi și asta...  

Doar ce s-a-ntors teafăr din iad, iar doamna cu coasa a 

trecut de prea multe ori pe lângă el, însă n-a vrut să-l ia, 

să-l ducă în acel loc luminat, cu verdeață... 

      ... mitralierele lătrau frenetic la câțiva zeci de metri în 

dreapta lui. Manole nu se putea opri din tremurat. Trebuia 

cu orice preț să fugă de acolo, să treacă pe sub ploaia de 

gloanțe și să ajungă la marginea pădurii. S-a ridicat încet 

în patru labe, însă nu putea să-și țină echilibrul din cauza 

frisoanelor și a tremuratului. A căzut pe burtă și a închis 

ochii, jurând să nu-i mai deschidă până...  

      Ținea pumnii strânși și-i venea să urle, să-L strige pe 

Dumnezeu. Unde era El? Poate că dac-ar fi zis o rugăciune 

sau... A scrâșnit și a deschis ochii. I-a venit să strănute din 

cauza fumului și a mirosului de pucioasă. „Miroase ca-n 

iad!”, a rânjit el. A apucat pușca-n ambele mâini și a 

continuat să se târâie pe burtă câțiva metri, până la 

marginea unei gropi făcute de un obuz. 

      Trebuia să se strecoare înăuntru și să rămână acolo 

până se va opri atacul. După aceea să iasă și să se-ntoarcă 

la ai lui. A deschis ochii, simțea o duhoare ca de putregai 

ce-i ajungea la nări, fără să-și poată opri tremuratul. 

      A privit în jos cu groază. Pe fundul gropii, zăcea trupul 

unui soldat, cu o gaură imensă-n burta din care i se 

revărsau mațele ca niște șerpi încolăciți, iar spaima 

întipărită pe fața mortului l-a-ngrozit. A scos un urlet de 

spaimă. O mitralieră continua să țăcăne necontenit. 

Manole s-a prins de nas și a alunecat încet în groapă... 

      S-a oprit în apropierea casei lui și a simțit cum i se 

umezesc ochii. I-a închis, încercând s-alunge din minte 

amintirile din război. 

      Era acasă, în satul lui. A scăpat din urgie! Din iad! A 

deschis ochii și a vrut să se bucure, însă și l-a amintit pe 

Tetea Ghiuțu. Îl vedea cum își târâia picioarele și cum 

bocănea cu bota lui când se căznea să urce treptele spre 

casă. A-nceput să plângă,     acolo-n mijlocul uliței. S-a 

uitat înspre cer și i-a mulțumit lui Dumnezeu că l-a adus 

întreg și nevătămat acasă. Soarele a ieșit de după fuioarele 

de ceață și i-a făcut cu mâna, iar pomii de pe marginea 

drumului, văduviți de frunze, i-au zâmbit...           

 

Constantin Radu Vasile 

 

 

Nufărul 

 

 

 În timp ce mă aflam într-o vizită în Reykjavík, am intrat 

într-un anticariat de pe o stradă lăturalnică. Petrecând cu 

ochii pe deasupra unor halbe metalice, înalte, cu mânere 

răsucite, în formă de coarne de berbec, mi-a atras atenția în 

mod irezistibil o carte groasă, legată în piele, care zăcea, 

mai mult ca decor, chiar în spatele halbelor. Părea 

deopotrivă așezată metodic și aleatoriu. Nu a trebuit să 
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cunosc limba islandeză ca să recunosc autorul cărții, 

nimeni altul decât Jorge Luis Borges și nu știu de ce, eram 

aproape sigur că este o ediție a Cărții de Nisip în limba 

islandeză. Faptul nu l-am lămurit nici până în ziua de azi, 

însă intuiția mă îndeamnă în continuare să spun că era 

Cartea de Nisip în limba islandeză. Am răsfoit-o din 

instictul cu care răsfoiești o carte veche, pentru a te bucura 

de felul în care respiră paginile, felul în care sunt scrise 

literele, așezarea în pagină, mirosul și senzația că nu faci 

decât să repeți un gest exemplar, al cititorului primordial 

care desfășura pergmanetul pe care erau înscrise semnele 

care revelau tainele universului, formule magice și istoriile 

sfinte ale zeilor și ale eroilor. Întrucât semnificația 

cuvintelor îmi era asunsă în cazul de față, rămăsesem cu o 

umbră de magie numai, doar un simulacru al gestului care 

se adresa mai degrabă simțurilor decât rațiunii. Degetele 

apăsau coperțile moi, simțind un transfer de vitalitate de la 

suprafața fină a pieii coperților la pielea palmelor mele 

transpirate. Interiorul cărții se desfăcea ca un organism, 

difuzând mirosurile intime ale vintrelor dintre pagini, un 

miros înțepător, diferit de cel de raft, un miros propriu al 

unei cărți care nu a mai fost deschisă de un răstimp 

imemorial, iar eu, cu răsfoitul meu, pătrunsesem ca un 

intrus în plin proces alchimic al prefacerilor. Chiar și 

urechile se desfătau cu sunetul răsfoirii. Cât despre gust 

îmi era de ajuns vârful degetelor care tocmai ce atinseseră 

pielea coperților, hârtia îngălbenită și iată-le acum 

înmoindu-se puțin cu vârful limbii. Desfătarea supremă îi 

rămăsese totuși celui mai nobil dintre simțuri, astfel încât 

cartea se făcu o priveliște în sine. Atenția nu era la sensul 

textului neinteligibil, ci mă uitam admirativ la un obiect 

estetic care mi-a picat în mâini.  Brusc, privirea mi-a fugit 

în subsolul unei pagini, unde am observant un desen 

minuscul, ca un asterics, scrijelit cu cerneală neagră. Mi s-

a părut că ar fi un fel de notație, poate chiar o rună, de ce 

nu? O veche și tainică rună vikingă ajunsă pe o pagină de 

Borges. Avea sens, dar cu toate astea nu îmi ajungea 

consolarea imaginației, ci preferam ceva mai palpabil, așa 

că am luat o lupă așezată și ea spre vânzare în anticariat și 

am privit prin lentila ei veche astericsul care părea să ia 

forma unor funigei. Scrijelitura părea mai degrabă ceva 

ordonat, însă prea mic pentru a putea fi distins, chiar și cu 

lupa. Nu îmi dădeam seama dacă era doar o asociere de 

formă și luam scrijelitura ca fiind reprezentarea a ceva 

ordonat, știind faptul că avem tendința să vedem ordine 

chiar și în haos, în modul în care percepem forme în pereții 

poroși dați cu var, printre roci sau rădăcini sau în forma 

norilor unde avem tendința să vedem chipuri umane sau 

forme recognoscibile. Mă gândeam dacă nu cumva este 

tendința memoriei mele de a asocia scrijelitura cu ceva ce 

mai văzusem. Stăteam nedumerit și brusc ardeam de 

nerăbdare să găsesc dezlegarea enigmei care îmi stătea în 

față, încrustată pe o pagină veche dintr-o carte scrisă într-o 

limbă pe care nu o înțelegeam.  

 Am fotografiat pagina cu pricina și m-am așezat în fața 

unui calculator aflat într-o antecameră a anticariatului. Am 

copiat imaginea fotografiată în memoria calculatorului și 

am deschis un program care să mă ajute să măresc 

imaginea și să o depixelez. Inițial, pe ecran, era imaginea 

funigeilor încețoșați care treptat, cu fiecare aplicare a 

depixelării, se limpezea. Operația a trebuit făcută cu multă 

răbdare, claritatea începând să se obțină progresiv. La 

început haosul părea un haos cu o definiție mai bună a 

imaginii. Păienjenișul parcă începea să semene a ceva. Mai 

întâi păreau niște rădăcini, dar după încă o depixelare 

imaginea devenise și mai clară și obiectul prinsese 

identitate. În cele din urmă am avut pe ecran reprezentarea 

a ceva ce semăna izbitor de mult cu un nufăr. După ce am 

mai aplicat de câteva ori efectul dipixelării bănuiala a 

devenit certitudine și mă aflam în fața unui nufăr plutitor, 

înconjurat de ape. Apele trebuie să fi fost suprafața 

poroasă a paginii vechi, care la nivelul acestui 

microcosmos prindea oarecum viață, deși rămânea 

nemișcată odată ce o priveam. În schimb, dacă eram atent 

la nufăr, apa din jur parcă era ușor mișcată de adierea unor 

vânturi care băteau concomitent din toate cele patru zări, 

astfel încât obiectul central, nufărul, părea inima unei 

mandale. Dacă îl priveam din nou fix, imaginea redevenea 

statică, apele se linișteau și nufărul se prezenta ca ceea ce 

părea că și este: desenul microscopic al unui nufăr. 

Revenind cu privirea înspre ape, mandala parcă începea să 

se pună în mișcare. Totul trebuia făcut însă cu grijă 

întrucât orice distracție sau entuziasm puteau face ca 

imaginea să redevină statică. Am început să corelez actul 

privirii cu respirația, dându-mi seama că am nevoie de un 

control asupra funcțiilor fiziologice și asupra atenției 

minții, încercând din răsputeri, după fiecare eșec să fiu tot 

mai treaz și mai conștient la ce fac și la cum văd. Ce 

vedeam devenise oarecum secundar, deși o parte din 

mintea mea înregistra obiectul nufărului și al apelor, însă 

atenția urmărea actul în sine al privirii, modul în care 

obiectul reprezentat se întipărea în memoria mea în timp 

real. Deși pare o nebunie că am rămas pe acel scaun câteva 

zile sau săptămâni, nu mi-am putut da seama de trecerea 
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timpului, fără să mănânc sau să beau apă, acest post negru 

a fost făcut fără efort. Lupta adevărată, cu adevărat grea, a 

fost controlul gândurilor care cu cât reveneau fie răzleț, fie 

articulat, cu atât îmi făceau mandala să se banalizeze în 

imaginea statică a nufărului. Neatenția reducea obiectul 

mandalei la imaginea sa. În schimb, dimpotrivă, o atenție 

sporită dădea viață imaginii. Un tumult de gânduri făcea ca 

privirea să fie ca mersul pe apă, o umblare delicată și la 

fiecare pierdere a credinței să se scufunde înapoi în 

nemișcare. Nu știu cât a durat acest efort. Am pierdut 

noțiunea timpului. Nufărul îmi era de ajuns. Să rămân aici 

cu nufărul, să îmi cultiv vederea cu petelalele lui, cu 

plutirea, în subsolul paginii, în afara textului care oricum e 

neinteligibil, în afara istoriei, în dulcele anonimat cu miros 

de anticariat, ce îmi puteam dori mai mult?! 

 În cele din urmă privirea fixă în ecranul monitorului au 

făcut ca ochii mei să orbească. Inițial nici nu îmi dădusem 

seama de condiția în care mă aflam. De-abia când a trebuit 

să mă ridic din scaun și să mă duc să mănânc, întrucât 

începuse să îmi fie foame, mi-am dat seama că obiectele 

din jurul meu au dispărut. Calculatorul, anticariatul, 

mâinile mele, propriile mele mâini nu mai erau nicăieri. În 

cameră se făcuse beznă totală. Holbam ochii, încercând să 

deslușesc ce atingeam, dar nu reușeam. Am recunoscut 

mânerele halbelor răsucite, o carte, un birou. Am dibuit 

ușa și am ieșit afară. Un aer cald m-a izbit în față. Lumina, 

și ea era acolo, o simțeam inundându-mă deși nu o 

vedeam. Am inspirat aerul și simțeam că o briză caldă bate 

în direcția în care mă uitam. Auzeam oamenii care 

murmurau continuu fără să îi înțeleg. Păreau liniștiți, 

eventual toropiți pe o plajă. Îmi venea să strig după ajutor, 

dar nu îmi doream să le stric buna dispoziție. Am mers 

înspre direcția din care bătea briza până când am început 

să simt nisipul sub picioare. Era un nisip foarte fin, mult 

mai fin decât îmi imaginasem vreodată că poate fi nisipul 

unei plaje. Îl călcam și mă bucuram pur și simplu de 

experiența de a mă scufunda de fiecare dată câțiva 

centimentri în nisipul ca de clepsidră prin care mă mișcam 

aiurea, fără să știu încotro mă îndrept. Înaintând mă 

gândeam că uitasem cât timp trecuse de când stătusem în 

fața calculatorului și, mai ales, uitasem dacă nu cumva 

părăsisem Islanda și mă aflam undeva la marginea unui 

deșert. Sau venise cumva anotimpul cald în această Islandă 

pe care o lăsasem friguroasă și acum o găseam topitoare. 

Așa de cald e în Islanda pe timpul verii? Și totuși nu avea 

cum un astfel de nisip fin să fie pe malurile unei insule cu 

ierni atât de aspre. Sub tălpi am început să simt nisipul ud. 

Trebuie să fi ajuns la mal. Dincolo, trebuie să fie marea. 

M-am așezat pe vine și am ascultat valurile. Marea era 

foarte liniștită. Valurile de-abia se auzeau. Părea mai 

degrabă un lac. Mi-a venit în minte imediat nufărul 

înconjurat de ape. De data aceasta nu mai trebuia să fac 

niciun efort ca să îl păstrez viu, în centrul imaginii mentale 

care, de bine, de rău, era tot ce mai aveam de văzut. M-am 

întins pe nisipul moale ca un pat și am adormit plângând. 

 În visul pe care l-am visat se făcea că mă aflam în 

București, pe o caniculă infernală, pe Bulevardul Magheru. 

Treceam de pe o parte pe cealaltă a șoselei, printre 

mașinile care erau blocate într-un ambuteiaj și claxonau. 

M-am gândit că avusese loc un accident ceva mai în față. 

M-am ridicat pe vârfuri dar nu am putut să văd. Trebuie să 

fie un accident chiar în centrul intersecției, la kilometrul 

zero al capitalei. Eram ca țintuit locului. Încercam să 

înaintez, dar picioarele păreau să nu mă asculte. O 

neputință făcea ca fiecare pas să fie un efort prea mare. 

Am rămas locului și am privit oamenii care se îndreptau 

spre locul accidentului. Vedeam oamenii ca niște copaci, îi 

vedeam ca prin ceață. Am zâmbit. Mi-am amintit că 

orbisem și uite că începeam să imi recapăt vederea. Bătaia 

galopantă a inimii o lua înaintea bucuriei. Eram pe drumul 

cel bun. Orbirea fusese temporară. Mă și vedeam vindecat. 

Stăteam pe loc, cu bucuria mea, aproape rușinat că eu aici 

sunt fericit, iar ei acolo par foarte întristați. Am ridicat 

vocea și am întrebat oamenii ce se întâmplase, de ce se 

adunaseră acolo. Strigau că este ceva groaznic și 

nemaipomenit. Nu îmi păsa prea mult de sperietura lor, 

recunosc, însă curiozitatea mă tot îndemna să aflu de ce 

oamenii sunt îngroziți și de ce se adună în cerc. Vedeam că 

se țineau de capete și se clătinau, smulgeându-și părul în 

disperare. Se făcea că nevăzându-le bine chipul acestor 

oameni, am început să văd oameni cunoscuți. Oamenii 

disperați deveniseră subit rude, prieteni, cunoscuți. Ce or 

face cu toții aici, m-am întrebat. 

 Când m-am trezit, am văzut cerul deasupra mea. Se 

înnoptase. Nu era nicio stea. Doar noaptea. M-am gândit 

mai întât la faptul că îmi recăpătam vederea. Nici acum nu 

vedeam, dar de dimineață sigur voi vedea, așa cum 

văzusem în vis. Și apoi mi-am amintit disperarea 

oamenilor. Inima a început să îmi bată destul de tare. De 

data asta nu anunța bucurie, ca în vis, ci un sentiment de 

incertitudine, de parcă în preajma mea se afla ceva de care 

ar fi trebuit să incep să mă tem. Mă gândeam ce ar fi putut 

să fie atât de tragic în intersecția din vis încât 

subconștientul meu să cenzureze evenimentul. De ce 
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oamenii nu îmi spuneau ce se întâmplase? Ce mare 

nenorocire se întâmplase până la urmă? Chiar dacă eram 

conștient că era un produs al stării onirice, iată că nu 

puteam concepe că oamenii aceia din vis își smulgeau 

părul și se dădeau de ceasul morții degeaba. Ceva grav tot 

trebuie să se fi întâmplat. Și dacă apare în visul meu 

trebuie să mă privească și pe mine întrucâtva. Să fie vorba 

despre înclinația mea spre a găsi sens acolo unde poate nu 

este sau de a da formă informului? Oare nu erau toți acei 

oameni ca niște funigei pe care nu îi deslușeam bine. Oare 

nu memoria mea le-a asociat câte un chip cunoscut acelor 

necunoscuți fantomatici? 

  Stăteam cu ochii înspre cerul negru și parcă nimic nu mai 

avea noimă în afară de nufărul care rămăsese nepătat într-

un ungher din memoria mea, la fel de alb și liniștit, în afara 

continuumului spațiu-timp, ca o mandală în mijlocul 

oceanului. Iar eu pluteam neputincios în apele care îl 

încojurau, ca un cadavru luat de valuri dedesubtul cerului 

negru, pe deasupra valurilor de nisip, între cer și pământ, 

într-o axă care îmi crucifica existența prezentă, făcând din 

fiecare moment un timp esențial. Imaginea nufărului îmi 

rămăsese clară, semnificația visului îmi scăpa. Nu aveam 

instrumentele necesare să măresc visul, funcțiile 

calculatorului încă nu pot face asta. Dar și când o vor face, 

unii vor găsi o consolare în faptul că nu va mai trebui să ne 

batem capul cu problemele vieții și vom înceta să mai 

căutăm sens acolo unde toate simțurile ne spun că nu este 

nimic, ci doar mecanica lucrurilor. Eu tind să nu cred asta, 

dar nutresc speranța că undeva, cândva totul va fi clar și 

limpede ca o suprafață albă și nepătată, ca un nufăr. 

 Orbirea în lumea aceasta s-ar putea să fie deschiderea 

unor ochi în altă lume cu care de-abia încep să mă 

obșnuiesc.   

 Dacă stau bine să mă gândesc frumusețea nufărului îi era 

de ajuns ochiului minții pentru a nu se mai gândi la 

altceva, ajungând să aibă, în sfârșit, o imagine a 

permanenței, ca un stâlp care susține cerul și pământul, o 

coloană a liniștirii nesfârșite. În același timp știam că și 

imaginea permanenței era o iluzie a permanenței, că și 

imaginea nufărului încojurat de ape, ca orice mandală, va 

trebui să fie ștearsă și în locul ei nu va rămâne decât 

material primă, nisipul timpului nealcătuit, informal și pe 

deasupra lui Duhul lui Dumnezeu plutind în veșnicie. De 

fapt acum totul devenise mult mai clar, mai simplu. 

Aveam certitudinea oceanului de timp și spațiu care mă 

înconjurau și îl vedeam bine acum, chiar și din bezna 

orbirii și mai era ceva, plescăind îmi dădeam mai bine 

seama că aveam un gust mocnit în gură, ceva stătut, poate 

praful din anticariat, poate nisipul, ceva înăuntrul meu de 

care abia acum îmi dădeam seama și mă gândeam că așa ar 

putea simți gustul marea atunci când ia câte o înghițitură 

din uscat.  

 

 

Ionuţ Calotă 

 

Nemărginire în Ţinutul hazardului 

 

Partea I - Începutul, originea lucrurilor 

 

Vânătorul rău de vise 

Despre mine îmi vorbise 

 

 Au dărâmat un zid şi m-au găsit pe mine în el, au 

secat un ocean şi m-au găsit pe mine în adâncurile 

sale. 

 Trăiam de prea mult timp într-un univers al 

lucrurilor, în care ele decideau.  

 Apoi, într-o oarecare zi, m-am trezit brusc, 

înspăimântat, printre chipuri şi închipuiri, într-una 

dintre mansardele care pluteau în aer. 

Toţi uitaseră de mine, deşi strigam după ei să mă 

recunoască. Semănam cu un animal necunoscut, 

hăituit. Tot părul îmi căzuse instantaneu. În ultimele 

zile deja nu mai rezistam. Eram prea înghesuit, 

limitat, sufocat de propriul eu. Aerul se transformase 

într-o pâclă deasă în care mă mişcam foarte încet, 

într-un relanti obositor, cinematografic. 

 Când s-au împlinit şapte luni nu am mai suportat. 

M-am lipit de pereţi şi venele mi s-au înfipt în 

crăpăturile lor, făcând zidurile să vibreze. M-am 

agitat ca niciodată până am alunecat, iar la capătul 

drumului m-am lovit de o lumină puternică, ţipătoare. 

Nu am strigat, ci am zâmbit, apoi am râs zgomotos, în 

hohote. Ei încă se mai forţau să mă tragă din mine. 

Simţeam că sunt privit, aşa că stăteam în pielea mea 

ca într-o ramă. Îmi zâmbeau fără să-mi dea senzaţia 

că mă văd sau că ei chiar sunt prezenţi, oricum nu 

cred că mă vedeau complet. Unii îmi vedeau doar 

mâinile, alţii ochii, unii aripile şi doar câţiva 

gândurile. 

 Până la urmă, vocea din lumină mi-a şoptit:  

–Eşti pregătit să vezi lumea aşa cum e ea cu adevărat?  

–Desigur! O lume perfectă ar fi plictisitoare!  
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 Mă speriasem să-mi aud propriul glas interior. 

Atunci am văzut şi eu pentru prima oară şi am rămas 

cu ochii blocaţi un timp în poziţia deschis.  

Îmi era teamă să aflu brusc prea multe despre mine 

însumi. 

 Părinţii mei muriseră într-un accident, chiar înainte 

să mă nasc. Am fost singurul supravieţuitor,  un 

embrion insuficient dezvoltat, aşa că am fost crescut 

de roboţi şi de aparate, într-un incubator. 

 Practic, am devenit conştient abia pe la trei ani. Şi 

nici acum nu cred că m-am născut într-un spital, ţin 

minte doar că am spart coaja oului în braţele 

bunicului meu. 

 Mă născusem într-o localitate destul de mare, 

Călaneşti. 

 Pentru mine, aceasta era la început una foarte mică, 

mai întâi cât camera mea, apoi cât curtea, abia în final 

cât strada şi împrejurimile casei. Cu cât creşteam, cu 

atât se amplifica şi dorinţa de a-i extinde graniţele. 

Mă născusem într-o lume de uriaşi care treptat se 

micşorau până aproape la dimensiunea mea. Chipul 

îmi era încă nefinisat, necioplit. Trupul meu rămăsese 

mult timp de copil nenăscut, dependent total de 

mama-maşină. Mă învârteam în jurul meu, eram un 

mecanism stricat, dezorientat, neprogramat încă. Am 

supravieţuit doar legănat pe picioare, unele de plastic 

metalizat.  

 Am deschis ochii într-o cameră cu tavanul atât de 

jos încât credeam că o duc pe umerii mei. 

 Până pe la cinci ani m-am jucat cu avioanele pe cer, 

le duceam cu mâna până pluteau singure. Zburam şi 

eu cu ele şi priveam lumea de sus. Mă confundam şi 

cu obiectele de prin casă. 

 Auzeam voci în interiorul meu, dar mi-era teamă să 

le rostesc pentru că s-ar fi înălţat şi ar fi plutit şi ele 

deasupra mea.  

 Ca orice copil, mă transformam uşor, când voiam, 

în orice animal. 

 Cred că de mic eram, de altfel, foarte fioros, pentru 

că mă ţineau închis într-un leagăn cu gratii foarte 

înalte. Mă jucam cu păpuşi care nu aveau feţe şi cu 

maşini fără roţi.  

 Târziu, voi privi în zări, căutându-mă.  

 Unii spuneau că m-am născut de cealaltă parte a 

zidului, de aceea nu semănam cu ei.  

 Aşa am ales de la început să nu fiu ceea ce, totuşi, 

până la urmă voi fi. 

 Zilnic, îmi plăcea să rătăcesc singur pe câmpuri, să 

miros iarba şi apoi să o mănânc. Dormeam într-un pat 

de paie şi noaptea visam mirat că îngrijesc legume 

care vorbesc.  

 În faţa casei noastre începea încetineala verde a 

pădurilor. Copacii erau deşi ca perdeaua din fereastră. 

Liniştea lor lustruia aerul şi de aceea tot cerul 

strălucea. 

 Bunica mă trimitea deseori să-i aduc apă bunicului 

la câmp, iar acolo întâlneam snopuri întregi de femei 

şi bărbaţi care foşneau în bătaia vântului, în timp ce se 

coceau la soare. Lanurile de porumb făceau valuri şi 

uneori îi înghiţeau. 

Ei socializau de obicei la fântânile de la intersecţii. 

Apa făcea să circule cel mai bine bârfele. Apa bună la 

gust şi răcoroasă dezgheţa gurile. Când adormea apa, 

eu făceam urări sălciilor, iar zilele începeau să scadă.  

Duminica, puneam capcane pentru vară, să o pot 

reţine cât vreau eu.  

 În copilărie îmi făceam cercei din cireşe coapte.  

Poate că ştiam că vor fi cândva foarte scumpe. 

 La un moment dat, am poftit şi la merele din livada 

bunicului, aşa că m-am întins după ele şi atunci am 

început să cresc precum creştea copacul. Picioarele 

mi se lungeau, mâinile şi ele. În curând ajunsesem cel 

mai înalt locuitor al Călaneştiului.  

În lumina puternică a soarelui, frunzele şi florile 

mărului mi se tatuau pe piele şi mi se încrustau în 

oase.  

 Bunicul mi-a spus într-o după amiază:  

–Ăsta e un măr plantat în ziua când s-a născut tatăl 

tău necunoscut ţie. Fructele lui sunt un fel de fraţi cu 

tine. 

 Mă temeam să mă apropii de pădure. Dacă mă 

vedeau copacii, deveneau monştri imenşi şi începeau 

să se mişte zgomotos, să fluture din braţe, să se aplece 

ameninţător către mine sau chiar să facă paşi, 

urmărindu-mă, suflând toate frunzele moarte către 

mine. Recunoşteam în somn fâşâitul frunzelor care se 

agitau în acei pomi uriaşi. Însă, în fiecare dimineaţă 

era un concert de păsărele la fereastra mea. Toţi 

copacii vorbeau cu mine în acelaşi timp. 

 Frunzele uriaşilor din grădină erau căzute toate şi 

acum erau înlocuite de mii de păsări mici. Când mă 

trezeam, pândeam să văd momentul când cădeau şi 

acestea, doar că ele „cădeau” în sus.  

 Când se lăsa noaptea, Călaneştiul devenea oraşul 

câinilor, care se eliberau şi rătăceau pe străzile pe care 

le cucereau, uniţi cu întunericul. Eu îi vedeam şi 

auzeam cum râdeau până spre dimineaţă. 
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–Cum stă soarele sus pe cer şi nu cade?  îl întrebam în 

fiecare seară pe bunicul, care mă lăsa să mă 

ghemuiesc în braţele lui până mă confundam cu el, 

până mă scufundam în apele somnului.  

Stam conectat la el ca la un server şi mă încărcam cu 

toate gândurile lui bune. 

Într-o zi bunicul a dispărut.  

L-am văzut cum a ieşit ca un fum pe horn şi de atunci 

ferestrele casei nu se mai încuiau cum trebuie. 

Atunci am fugit în grădină 

acolo încă mai persistau paşii bunicului 

întipăriţi în lutul umed 

am călcat şi eu pe aceleaşi urme 

apoi tot aşa 

am continuat să alerg 

mai departe. 

 

La început uram literele. 

 Eram forţat să citesc în fiecare seară dintr-o carte 

neagră şi foarte groasă, plină de poveşti 

înspăimântătoare, sângeroase. Când mă toropea 

oboseala, bunica mă lua în braţe să mă ducă la casa 

îndepărtată, cea rece şi întunecată. În timp ce 

mergeam teleghidaţi spre ea, oamenii ne dădeau 

bineţe şi ne făceau urări sincere, dar, după ce treceam 

de ei, se transformau în găini, capre, câini sau oi. 

Acolo ne aşteptau, în tablouri foarte mici, toate rudele 

noastre care nu ne mai vizitaseră de mult, iar în curte 

copii, mulţi pe care nu îi mai văzusem niciodată, care 

fumau pe ascuns ierburi puternic mirositoare şi loveau 

zgomotos o mică băşică nevinovată.  

 Turlele roşii şi strâmbe se aplecau ameninţătoare 

asupra noastră, aşa că în mintea mea fugeam mereu 

de acolo să mă ascund în fotografii.  

 Înainte de a intra, am trecut de mai multe ori prin 

faţa porţilor atât de înalte că nu se terminau decât 

undeva în cer. Ezitam să păşesc dincolo.  

Uşa casei era mică, astfel încât bunica era silită să 

facă o mică plecăciune pentru a intra. 

 Pereţii erau atât de groşi încât dacă treceai de ei 

făceai pasul de la zi la noapte, de la viaţă la neant, de 

la viaţa noastră la Cealaltă Lume. Când mă gândeam 

la ea, îi spuneam Casa Nopţii. Acolo părea că soarele 

nu răsare niciodată. 

 Podeaua era tot un fel de perete rece şi colorat 

kitschos, iar tavanul plângea într-una şi nimeni nu-l 

auzea. În timp ce avansam spre mijlocul clădirii, 

statuile lipite pe pereţi se deslipeau şi făceau diverse 

semne caraghioase către mine. 

 Împreună cu toţi copiii eram azvârlit în casa 

întunecată şi rece şi obligat să mă strecor printre 

picioarele scurte şi groase ale meselor. Înăuntru, 

oamenii se ghemuiau în poziţie de prunc şi se legau 

unii de alţii cu o panglică invizibilă. Nu vorbeau, doar 

ochii li se topeau cu o flacără gălbuie. Legaţi de acea 

panglică au format la final o coloană trasă de o forţă 

nevăzută spre o cameră unde au dispărut toţi. De 

acolo au ieşit bărbaţi negri, cu feţe de ceară, în rochii 

lungi, lăsând o dâră de fum în urma lor. Am ţipat şi 

am fugit afară unde mă aştepta bunica care strălucea 

la umbra castanilor bătrâni.  

 Când am ieşit, toţi oamenii stăteau în copaci şi 

cântau. În mână aveam o bucată de pâine care până 

acasă s-a făcut tot mai mare, tot mai grea. Când 

treceam pe sub umbra unui arbust, mi se schimba 

culoarea pielii, ba era roşie, ba albastră sau verde. 

Copiii văruiau acum casele, aşa că tot drumul mirosea 

a alb, iar dintre crăpăturile zidurilor creşteau zmei 

albi. Clădirile erau atât de apropiate că păreau a se 

ţine una pe alta în braţe. Până am ajuns noi acasă s-a 

terminat toată lumina.  

 Mă simţeam în siguranţă stând în acest colţ al lumii. 

Făceam baie într-un vapor de lemn şi mă săpuneam 

cu bucăţile de soare care cădeau prin crăpăturile 

gratiilor de brad ale gardului. Mă puneau apoi pe un 

pat de ierburi parfumate. Ştiau că o să adorm 

instantaneu, anesteziat. Eu, însă, doar mă prefăceam. 

Abia aşteptam să-i păcălesc ca să mă strecor în 

camera fără ferestre şi să citesc din cărţile uscate, 

atârnate acolo pe frânghie. Aveam de o vreme o 

singură nouă manie, cititul. Citeam orice, revistele 

uscate găsite în pod, ziarele în care împătureau 

mancarea cu care mergeau la lucrul câmpului sau lista 

de eroi de pe mausoleul ultimelor războaie. Aşa 

treceam dintr-un univers paralel în altul, aflam că 

există multe alte lumi în afara celei cunoscute. Podul 

casei era universul lucrurilor care deveniseră inutile, 

al jucăriilor stricate şi al obiectelor fără sens. Acum 

eram un copil căruia îi străluceau ochii mai tare decât 

soarele. Mă transformam în ce citeam.  

De fapt nu citeam cărţile. Eu vorbeam cu ele. Erau 

fiinţe vii, aveau voce, sentimente. Mă născusem 

cunoscând deja limbajul cărţilor. 

Î ntr-o zi a trecut pe stradă un ţigan cioplitor care era 

tras cu forţă de o mulţime de morişti de lemn. S-a 

oprit şi la noi la poartă şi mi-a dat şi mie una. Aşa am 

putut să zbor şi eu cu ea o vară întreagă.  

La poartă a bătut şi un copil care ducea soarele în 

braţe. Am plecat cu el să-mi arate de unde vine apa, 
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ceea ce femeile cu găleţi pline nu voiseră să-mi 

spună. Nu am ajuns niciodată. 

 Mă simţeam nevoit să pun un nume obiectelor, 

nume de oameni, aşa cum alţi copii numeau jucăriile.  

Când eram mic, visam să fiu uriaş, plin de toate 

puterile. Sau măcar vrăjitor.  

De atunci aveam totuşi o putere fantastică. Era 

suficient să scriu ceva şi acel lucru se înfăptuia. 

Toate mi se împlineau când plecam în cursele mele 

lungi cu căluţul de lemn.  

Totuşi, eu aveam o memorie atât de scurtă încât uitam 

ce mi se petrecea chiar înainte de a avea loc. 

 Deasupra mea se înălţa în dimineaţa aceea statuia 

ameninţătoare a Hoţului. 

Inima mi-a îngheţat şi a crăpat, cu o mică explozie. 

–Trezeşte-te, trezeşte-te! 

 Am mijit un pic ochii şi am văzut umbra cum se 

lăţea terifiantă deasupra mea.  

 Nu-mi aminteam niciodată că adormeam înconjurat 

de lucruri şi asta mă surprindea în fiecare dimineaţă.  

Afară bătea un vânt de se loveau casele unele de 

altele. 

–Hai, dragul meu, trezeşte-te, trebuie să mergi la 

şcoală! 

Abia atunci am auzit glasul şoptit al bunică-mi. Aşa 

am căzut cu zgomot în mine, de pe tavanul unde mă 

lipisem speriat, contopit cu varul de pe el. 

–Hai, scoală-te, că este târziu! 

Geamurile clănţăneau şi şuierau, iar viscolul se furişa 

prin crăpăturile nebănuite ale casei.  

Iarna se lăsase ca un linţoliu peste oraş. 

Mă îmbrăcam de parcă eram telecomandat, o făceam 

fără să deschid ochii. Savuram în gând pacheţelul pe 

care îl voi primi, ca o compensaţie pentru această 

corvoadă. Favoritele mele erau sărăţelele cu caşcaval 

înmuiate în ciocolată. 

 Când am ajuns în clasă, era însă atât de cald că m-

am topit imediat, lăsând pe podea o pată pământie. 

Era tot vară. Razele de soare forţau storurile de la 

geamuri atât de tare încât acestea păreau să fie gata să 

cedeze în orice moment.  

Am deschis uşa şi din interior m-a întâmpinat un 

curcubeu.  

–Este duminică aşa că lumea se va încălzi foarte mult.  

Aşa mi-a spus învăţătoarea.  

 În acea zi a intrat în clasă un uriaş. Lovea cu capul 

tavanul, iar vocea lui şoptită făcea pereţii şi podeaua 

să vibreze. Când l-a prezentat, învăţătoarea i-a dat un 

nume ciudat, Poetul. 

Când ne-a spus el să deschidem cărţile şi caietele, ele 

au zburat pe deasupra noastră. Aveau aripi ca orice 

pasăre. La final şi el s-a ridicat ca un balon plin de 

aer.  

 Doar ochii lui au rămas să vegheze liniştea. 

 Aerul era atât de fierbinte încât puful insectelor se 

aprindea instantaneu. La fel şi penele păsărilor. Astfel 

că ele mai zburau doar noaptea. Tot oraşul fierbea, 

chiar dacă imediat cum se lăsa întunericul ploua 

intens până dimineaţă. Oamenii trăiau ascunşi de 

soare, în bordeie, sub o pătură groasă de pământ 

cenuşiu, un pământ ce devenise o pudră densă, ce 

noaptea se lichefia, iar ziua crăpa, prăjită de căldură.  

 În curând, din şcoală ieşeam altul, eram eliberat, cu 

totul diferit de cel de dinainte, înghiţit în prima zi de 

băncile de lemn veşted. 

 Munca mea de descoperitor a început într-o mică 

grădină din Călaneşti. Magia acelei zile crescuse 

febra fiecărei plante pe care o cultivasem. Frunzele 

lor erau din oţeluri tăioase. Pe sub pământul mănos 

creşteau deşerturi peste deşerturi.  

 Nu mă puteam obişnui cu prea marea grabă a lumii. 

Nimeni nu-mi vorbea, doar cărţile îmi spuneau câte 

ceva. Aşa am descoperit acele poveşti care erau mai 

adevărate decât realitatea. 

Din cărţi deprinsesem abilitatea de a merge pe ziduri, 

de aceea femeile şi bărbaţii se uitau la mine ca la un 

ciudat. 

 În ziua aceea, în care nu mai vedeam altceva decât 

ochii negri, pătrunzători, ai fetiţei care apăruse prima 

oară la noi în clasă, am înţeles că ceva se schimbase 

definitiv cu mine. Venise din satul vecin, din 

Pocinoaga. 

 Lumina ei nu părea să se sfârşească nicăieri. În loc 

de inimă, în piept mi se zbătea o flacără. Mă uitam la 

ea ca printr-o prismă care transformă lumina în 

curcubeu. Era de ajuns să cred că mă ia în braţe în 

gândul ei şi puful de pe pielea mea se transforma în 

frunze şi flori. 

 Simţeam că şi universul meu se dilată. După doar 

un minut după ce o văzusem trecuse deja o oră. 

Timpul meu alerga. Lumea se deforma în jurul meu, 

în timp ce simţurile mele înregistrau o limbă 

necunoscută. 

În acea zi a venit lângă mine şi mi-a şoptit:  

–S-a demonstrat prin experimente că oamenii nu pot 

supravieţui într-o linişte absolută. 

–Dar eu aud totul cu urechile mele uriaşe. Am 

îngăimat, roşind. 

Cuvintele ei răspândeau în aer un jar încins. 
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–Îndrăzneşte să fii tu! Mi-a mai spus ea, dar vorbele 

veneau din toate direcţiile şi nu mai ştiam unde să o 

caut. Părul mi se întindea ca nişte liane şi eu eram de 

acum pretutindeni. 

 Fără să ştiu, copilăria mea se termina şi acum mă 

grăbeam către un tărâm necunoscut. Voi rămâne, 

totuşi, un copil în toate trupurile mele de matur pe 

care le voi purta de acum înainte. 

 Atunci am fugit de acasă. Pentru prima oară. 

 

 

Adina Ungur 

 

Lăcusta 

 

 

 Desigur, avantajele trezirii într-o lume tehnologizată sunt 

și ele demne de luat în seamă. De pildă ieri, când mă 

plimbam în grădină a fost exact noaptea cu lună nouă, 

când aruncând un fir de iarbă în sus de 3 ori și privind-o pe 

distinsa noastră satelită subțire, pe cerul perfect bleu, mi-

am zis așa: 

—  Aș vrea dragă Lună ceva, un vehicul terestru și aerian, 

o chestie pe care să mă așez și să mă ducă, nu foarte 

repede, fiindcă de data aceasta nu vreau să am această 

absurditate a dorințelor dar suficient cât să nu mă poată 

ajunge picior omenesc. Să am o siguranță atât de mare, 

încât să merg pe drum iar gândurile să-mi meargă lin, 

alături de mine, departe. Să semene cu mersul meu. Să fie 

ceva organic și să ne completăm, fără eforturi 

suplimentare. 

În clipa următoare, în dreapta Lunii apăru un norișor ce-mi 

făcea semn să mă uit și eu în dreapta. Am lăsat firul de 

iarbă jos, pe pământ și m-am uitat. Era o lăcustă. Pe când 

să mă uit întrebător la draga Lună, norișorul o acoperi de 

tot și ea acolo rămăsese, după acel paravan pufos. 

—  Bine, dragă lăcustă. Nu știu cum să-ți spun, să nu te 

superi că nu-ți cunosc foarte bine limba dar dacă vrei, 

putem vorbi telepatic. Am să te rog să mă lași să te încalec, 

i-am mai zis în gând, să vedem cum am putea merge mai 

departe.  

Zis și făcut. Prietena mea cea nouă, lăcusta, nu doar că m-a 

lăsat să urc pe ea dar numai la un gând al meu de pornire, 

m-am și  trezit departe, în fundul curții. Așa că, ține-te 

Bubu de antene și la druuum. 

Am trecut pe sub poartă și apoi i-am zis în gând că aș vrea 

să revenim la o dimensiune umană. Desigur, ea a acceptat. 

Am mers spre stânga, pe Avram Iancu, pe fosta Pata, unde 

urcând mi-a fost teamă să nu o obosesc și ajungând în 

Gheorgheni, am cotit spre Iulius Mall. 

—  Uuuiiiiiuuuu, făcea lăcusta, fericită că are motiv să o ia 

la goană, cu mine în spinare sau călare. Acolo, în 

părculețul cu oglinda lacului, cristalină, care reflecta cerul, 

parcă am zărit o secundă Luna arătându-se și culmea, mi 

se pare că zâmbea.  

— Mulțumesc, ce să mai zic! Mulțumesc! 

— Tati, dar ce este aceea de acolo de pe jos?, își întrebă o 

fetiță de 4-5 ani părintele, grijuliu. 

—  E o lăcustă! Așa cum ai tu, însă mai mare, pentru 

adulți.  

 M-am uitat direct la fetiță. Și la tatăl ei. Și da, avea și ea 

o lăcustă de jucărie, însă vehiculul era însăși fetița. Ea 

călărise jucăria și se făcea că merge la drum purtată de 

insecta de jucărie. Instinctiv m-am uitat la a mea, să văd 

dacă are chef de conversație. Însă lăcusta mea visa. Sigur, 

trebuia să semene și ea cu cineva. A clătinat ușor capul în 

semn de salut și apoi l-a întors spre lac. Între timp, fetița și 

lăcusta ei înțeleseseră că nu avem mult chef de vorbă, ci 

doar de zâmbit. Cel puțin eu. Ea, insecta mea, nici așa! Am 

băut un pic de apă și apoi... țin-te drumul! În și mai scurt 

timp ne-am întors acasă, apoi am hotărât să mergem puțin 

prin parc, am dat o tură pe sub copacii roz, înfloriți în acest 

început de mai, pe la lilieci, am ocolit Sala Polivalentă și 

am revenit acasă. Ne-am dus în grădină să o las liberă în 

iarbă dar acum, încercare... Cum aș putea găsi prin covorul 

verde firul de iarbă care mi-a adus-o pe ea??? Să mai zic 

că Luna râdea?  

—  Bine, am să te las în curte, în grădină sau unde vrei, 

odihnește-te, încarcă-ți bateriile, somn ușor și mâine, când 

voi vrea să ies la plimbare, am să te strig așa: uiiiiuuu! Ce 

bine, în sfârșit am și eu vehiculul meu. Pe măsura mea de 

bizar. Și ca să nu uit, numele tău rămâne Lăcusta. La drum 

o să fim Bubu călare pe Lăcusta lui. Cu L mare.  

 

Prințesa de la etaj 

 

 Îmi era greu să înțeleg ce se întâmplă cu locurile acestea 

ciudate de pe strada cu fațade în oglindă. Mai precis curtea 

de 6/6 metri pătrați, cu balustradele balcoanelor având 

grilajul de fier forjat negru în forma semnului întrebării și 

dreptunghiuri cafenii în formă de cărămizi lucioase pe jos. 

Și asta, pentru că eu copilărisem o bună bucată de vreme 

pe aici. Într-o zi, privind spre ursulețul imens de carton, 

care era mascota magazinului de jucării am văzut la o 
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fereastră ceva, o umbră, pe care aș putea-o recunoaște 

oricând. Am întrebat-o pe Cleo, cine locuiește acolo și mi-

a spus că e o familie cu o fată și un băiat. Culmea, cei doi 

păreau de vârstele noastre, a mea și a amicului meu, căruia 

îi spuneam ”frate”. Iar Cleo era singură la părinți.  

— Nu, eu am văzut altceva. Am văzut o prințesă la etaj. 

— Îți spun eu că nu ai văzut, fiindcă știu exact cine 

locuiește în clădirea aceasta. Îmi cunosc vecinii, spuse 

Cleo, enervându-se și părându-i-se că exagerez. 

— Bine, dar poți nega că la etajul II pe partea cealaltă 

locuiește o domnișoară anostă? Domnișoara Molie! 

— Așa e! 

— Că deasupra, la al treilea etaj sunt trei băieți care au un 

perete întreg cu pești? 

— Da, au! 

— Că tu ai peste 20 de păpuși, dar nu te joci cu ele, fiindcă 

sunt puse pe dulap, să nu le strici? 

—  Da, am! 

— Că bunica stă deasupra ta și mai mult nu stă decât stă pe 

aici, fiindcă mai mult stă la noi. 

—  Da! 

— Atunci, dragă Cleo, de ce nu mă crezi că la etajul 2 

locuiește o prințesă. E blondă, cârlionțată și atât de 

frumoasă, încât nu se poate arăta lumii, decât rar. De aceea 

nici eu n-am reușit să îi văd decât profilul, puțin, însă ea 

locuiește acolo, la această fereastră sub care tu îl plimbi pe 

Trixi, cățelul icarus, ce adoră să sară pe femei, când le 

vede.  

—  Să zic că te cred, dacă nu te cred? Așa, ca să-ți placă 

ție? 

— Să zici adevărul! Dar dacă e greu, atunci n-o să mai 

povestim pe tema asta. Bine? 

— Da, Bubu! O fi trăind o prințesă...  

— Aici am încheiat discuția, Cleo! Ne vedem mâine. Pa! 

— Pa, Bubu! 

— Am uitat să-ți mai spun un detaliu, dragă Cleo. Știu că 

tu îl iubești pe Dodru. Știu și asta. Pa! 

— Nu îl iubesc, stai! Nu știu de unde ai născocit? 

— Dacă minți, n-am cum să mai am încredere în tine! 

— Bine, așa e! Dar să nu spui la nimeni, Bubu! Te rog! E 

secret. Totuși, treaba cu prințesa... 

— Pa, Cleo! 

— Promiți, Bubu? 

— Promit! 

— Pa, Bubu! 

 Am ținut secretul iubirii lui Cleo. Și a trebuit să țin și 

secretul meu. Fiindcă Cleo nu mă crezuse niciodată, deși 

știam limpede. Sus la etajul 2, învăluită într-o rochie de 

catifea verde, cu părul buclat și zâmbetul perfect, trăia 

Rose, o prințesă al cărei parfum îl simțisem într-o zi pe 

casa scărilor. O văzusem reflectată în fereastră, într-o 

oglindă, în care își pieptăna buclele blonde și cu un 

binoclu de operă, rămas de la o altă bunică a mea. Pe 

jumătate stricat. Dacă ea nu există, atunci nici eu nu pot fi 

real. Este acolo și a fost dintotdeauna! Discretă, distinsă, 

prințesa Rose, care transcende timpuri, pereți groși de 

lumină, ferestre sau oglinzi. Poate, o prințesă care nu mai 

există, dar de a cărei existență nu ne putem îndoi. Prezentă 

în copilăria mea, într-un tablou sau într-o fereastră. E și 

asta o poveste. Care s-a legat pe roata bicicletei, s-a rostit 

printre spițele ei și tot rotindu-se, a ajuns să fie chiar 

rostită. Pe strada cu fațade în oglindă, a bunicii mele, sub 

peretele cu pești și în curtea plină de păpușile lui Cleo. Ele 

însă, sunt singurele care au crezut-o.  

 

 

Maria Tirenescu 

 

 

Păpădia 

 

 

           Când a primit invitaţia la nuntă, Iulia era 

singură. Deschise plicul şi citi. Îşi aminti că pe mire îl 

cunoscuse la nunta lor. Era elev pe atunci. Sora lui 

încă mergea la grădiniţă.  

Încerca să-şi imagineze cum arată acum cei doi şi 

părinţii lor, pensionari deja. 

 Seara, telefonul sună insistent. Iulia ridică 

receptorul. 

‒ Servus, Iulia! Ai primit invitaţia la nunta lui Cornel? 

  ‒ Bună seara! Da, am primit-o. Îl aştept pe Eugen să 

stabilim programul. Mă bucur că avem ocazia să ne 

întâlnim! De tare mult timp nu ne-am văzut! 

 ‒ Ne-au invitat şi pe noi. Să mergem împreună! 

 ‒ Foarte bine! Este un tren de seară. Va trebui să 

schimbăm în Simeria. Oricum, ajungem la timp 

pentru distracţie. Nu mai mergem cu mirii la biserică. 

 ‒ Aşa vom face! Te pup! Pupă-l şi pe Eugen! 

 ‒ Şi noi vă pupăm! 

 Cele două săptămâni care au urmat au fost 

suficiente pentru pregătiri, informări… Aflaseră că 

sala în care este organizată masa festivă se află 

aproape de gară. Ieşind din holul gării, trebuia să 

meargă spre dreapta până la primul colţ, să treacă 
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podul peste Cerna şi imediat la stânga se intră în 

curtea înteprinderii a cărei sală de spectacole serveşte 

evenimentului. 

 Toate au mers aproape după planul pe care Iulia îl 

făcuse. Au coborât în Simeria. Trenul spre Hunedoara 

era în staţie, au urcat şi-au povestit despre alte nunţi la 

care au mai fost împreună în zonă. Timpul a trecut 

uşor. 

 Când au coborât, s-au informat cu ce tren pot merge 

la Alba Iulia. Aveau un tren la ora cinci. Era foarte 

bine, chiar dacă trebuia să schimbe în Simeria. De 

acolo, luau un accelerat care mergea spre Cluj. La 

şapte erau acasă. 

 Ieşind din gară au examinat puţin locul. Vizavi erau 

câteva chioşcuri cu răcoritoare, gogoşi şi dulciuri 

preambalate. 

 ‒ Să bem câte un pahar cu sirop! propune Eugen. 

 ‒ Că bine zici, aprobă mătuşa Leana. 

 ‒ De câte ori am venit în Hunedoara, m-am răcorit 

cu un sirop cu sifon, preparat în faţa mea. Mă bucur 

că n-au renunţat la acest obicei! 

 Mergeau povestind despre alte rude, fără a fi atenţi 

la persoanele pe lângă care treceau. De pe pod 

examinară apa care curgea liniştit. Era aproape 

neagră. De aceea se şi numea Cerna, de la ciornâi 

care, în limba rusă, însemna neagră. 

 Au coborât câteva trepte într-o curte recent 

asfaltată. Acolo se afla un grup de persoane. S-au 

asigurat că au ajuns la nunta rudelor, au fost invitaţi în 

sală şi sfătuiţi să ocupe locurile de la masa din stânga 

mirilor. 

 Înainte de a se aşeza la masă, i-au felicitat pe miri şi 

naşi, pe părinţii mirilor şi au căutat alte persoane 

cunoscute. Tocmai când doamnele îşi aşezaseră 

poşetele pe scaune, îi zăriră pe verii din Simeria. Le 

făcură semn că au loc lângă ei. Iulia îşi luă sacoşa cu 

rochia de seară şi pantofii de dans. 

 Verii din Simeria era mai informaţi, cunoşteau sala. 

Petrică îi spuse Iuliei: 

 ‒ Aici nu e sala de spectacole a Teatrului Naţional. 

Nu sunt cabine de schimb pentru artişti. Daca vrei, 

schimbă-te după cortină! Am eu grijă să nu vină 

nimeni! 

 Iulia îşi luă din sacoșă rochia de seară şi pantofii cu 

toc înalt. Împătură costumul cu care a călătorit şi, cu 

spatele la sală, şi-a dat cu ruj pe buze. Apoi s-au 

aşezat la locurile lor. 

La timp, pentru că vornicul le făcu semn celor 

prezenţi să se ridice. Urma să dezlege masa. După ce 

spuse rugăciunea Tatăl nostru, vornicul se adresă 

tuturor invitaţilor: „Distracţie plăcută!” 

 Pe mese se aflau gustările: tobă, „măietec” ( un 

preparat din ficat de porc ), jumări, caşcaval, brânză 

telemea şi salată de boeuf. Toate erau aranjate frumos 

şi decorate ce ardei, castraveţi, roşii şi măsline. Cei 

mai mulţi oaspeţi veniseră din alte localităţi şi unii 

chiar plecaseră de mult timp de acasă. 

 Lângă scenă era o orchestră care fusese arvunită cu 

mult timp înainte de petrecere. Pe lângă orchestră, era 

invitat să cânte Alexandru Grozuţă. El îşi începu 

programul cu „Lele de la Orăştie”. De la primele 

acorduri, sala izbucni în aplauze. 

 După ce vornicul s-a asigurat că oaspeţii şi-au 

potolit foamea, i-a invitat la dans. Orchestra schimbă 

ritmul. Cânta, conform obiceiului, un tango sau un 

vals, continua cu ceva în ritm mai rapid, bătută, 

învârtită, haţegană şi, după aproximativ o jumătate de 

oră, făceau o pauză. 

 Când urma să servească un nou fel de mâncare, 

vornicul făcea un semn, orchestra intona „Marşul lui 

Iancu” şi, în ritmul acestui cântec, veneau cei care 

serveau la masă, în special dintre rudele mirilor, cu 

platourile sau castroanele cu supă. Vornicul mergea la 

masa mirilor şi îi servea, apoi îi îndruma pe ceilalţi 

cum să organizeze sectoarele astfel încât fiecare 

invitat să aibă la îndemână mâncare şi băutură. În 

timp ce musafirii se ospătau, soliştii cântau romanţe 

sau cântece de petrecere. 

 După un timp, se ieşea pe ringul de dans. Iulia se 

bucura că are prilejul să danseze. Nu o interesa nici 

mâncarea, nici băutura. Păhărelul de ţuică de la 

deschiderea mesei şi apa minerală îi ajungeau până 

când se serveau sarmalele. La strigarea cinstei, era de 

acord să bea un pahar cu bere împreună cu mirii şi 

naşii. 

 Muzica era potrivită. Cei sosiţi din Alba Iulia şi 

verii de la Simeria erau aproape tot timpul la dans. 

Singura problemă a Iuliei era densitatea prea mare a 

fumului de ţigară. Erau deschise ferestrele de pe o 

parte a sălii, dar tot era mult fum. Se făceau pauze 

pentru aerisire, dar aceste pauze erau urmate de 

câteva minute în compania lui Alexandru Grozuţă. 

Uneori, artistul cânta de joc, iar musafirii îl susţineau 

cu vocile lor, jucând în acelaşi timp. 

 La o masă stăteau câteva persoane în vârstă, bărbaţi 

singuri. La un moment dat, unul dintre ei se ridică şi îl 

abordează pe Eugen: 
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 ‒ Vă rog să nu vă supăraţi că îndrăznesc! De câteva 

ore vă admir cum dansaţi, cum jucaţi. Vă rog să-mi 

permiteţi să dansez cu soţia dumneavoastră! 

 ‒ De acord, spuse Eugen, bucuros că poate să 

vorbească puţin şi cu rudele. 

 După un tango, urmă un dans ceva mai rapid... Apoi 

o haţegană... Iulia îl căută cu ochii prin sală pe Eugen. 

Când privirile lor s-au întâlnit, Iulia i-a făcut un semn 

să se apropie. 

 ‒ Nu vă supăraţi, aţi dansat mai mult de un dans. 

Sper că acum îmi permiteţi să dansez şi eu cu soţia 

mea! 

 ‒ Aveţi dreptate! Nu ştiu cum a trecut timpul. 

Doamna dansează ca o păpădie. Vă rog să nu vă 

supăraţi! 

 ‒ Nu mă supăr. Fiţi liniştit! 

 Şi de-abia plecă bătrânul... Eugen avea prilejul să îşi 

necăjească puţin consoarta. Zise doar: 

 ‒ Păpădia mea!... 

 ‒ Ce frumos din partea domnului! Bine că n-a găsit 

ceva inspirat de rochia mea neagră! 

 N-au avut ocazia să cerceteze motivele domnului. 

Vornicul luase microfonul: 

 ‒ Vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa, v-aţi 

ospătat din bucatele pregătite de gazde, v-aţi distrat. 

Să vă fie de bine! Acum e rândul domniilor voastre să 

le uraţi mirilor o căsnicie frumoasă şi să participaţi la 

dotările materiale de început ale noii familii. Mai întâi 

naşii, părinţii spirituali ai mirilor. 

 Cei mai mulţi oaspeţi şi, în special rudele, erau 

numai ochi şi urechi. Naşii le-au oferit mirilor o sumă 

mare de bani, cadouri cu care să-şi înceapă viaţa de 

familie. Socrii au promis mobilă, bunicile le-au oferit 

plăpumi, perne, covoare, cuverturi ţesute de mâinile 

lor. 

 După rudele apropiate, urmează ca vornicul, însoţit 

de miri şi naşi să treacă pe la fiecare invitat, să 

primească un cadou, de obicei un plic cu o sumă de 

bani, să ciocnească un pahar cu băutură. Acest 

ceremonial durează în funcţie de numărul de persoane 

prezente, unii aduc şi plicuri din partea unor invitaţi 

care nu s-au putut prezenta personal. Cei care au dat 

plicul pot să iasă în curte, să povestească, dar cei mai 

mulţi fumează. 

 După ce plicurile cu bani au fost adunate într-o 

găleată nouă, familiile mirilor iau obiectele, vornicul, 

mirii şi naşii merg să numere banii. Până când revin 

în sală, orchestra cântă, cine doreşte poate să danseze. 

 ‒ Acum putem să dansăm liniştiţi! Am plătit 

amenda, ne-au uşurat de bani. 

 După un timp, vornicul revine în sală şi anunţă câţi 

lei s-au adunat. 

 ‒ Vă mulţumim tuturor! Vă rugăm să luaţi loc! Se 

servesc sarmalele. 

 Iulia îl întreabă pe Eugen cât e ora. 

 ‒ E aproape patru. Mai putem sta o jumătate de ora. 

 ‒ Bine. Eu merg să mă schimb. 

 Mătuşa o însoţeşte după perdea şi Iulia îşi 

înlocuieşte rochia de seară cu costumul cu care a 

călătorit. Se întorc la locurile lor. 

 Între timp, bărbatul cu care a dansat Iulia se apropie 

de masa lor. Se vede că e derutat. 

 ‒ Domnule, aş vrea, dacă nu vă supăraţi, să-mi 

permiteţi încă un dans cu doamna... 

 ‒ Şi n-o găsiţi... 

 ‒ Nu. 

 ‒ E lângă dumneavoastră. 

 Iulia râde. Bărbatul nu mai recunoştea Păpădia. 

Doamna nu mai avea rochie neagră. Acum avea bluza 

albă şi costum în carouri. 

 După un vals, cei din Alba Iulia se pregătesc de 

plecare. 

 ‒ Numai învârtita asta... 

 ‒ Da, ultima. 

 Mătuşa aştepta la uşă. După joc, Iulia şi Eugen îşi 

iau lucrurile, îşi iau rămas bun de la comeseni şi se 

îndreaptă spre uşă. 

 Afară îi aşteptau mirii şi socrii. Îşi iau rămas bun de 

la ei. Mireasa e încruntată. Oare de ce? Privea un grup 

de oameni abţiguiţi care îşi ascundeau câte o sticla de 

bere sub haină. „N-au băut destul?” părea să spună 

privirea ei. 

 Drumul până la gară a fost scurt. Au mers repede. 

Trenul era la prima linie. Eugen a mers la casa de 

bilete, iar ceilalţi au urcat. În câteva minute, trenul a 

pornit. 

 ‒ N-am mai văzut până acum o mireasă ca asta! 

 ‒ Parcă era un miliţian. Numai puţin şi ne controla 

în bagaje! 

 ‒ Şi? Ce găsea? Pachetele cu prăjiturile pe care ni 

le-a dat şi câte o sticlă de bere... 

 ‒ Şi rochia ta de păpădie. Pardon! Şi pantofii tăi cu 

toc cui. 

 ‒ Lasă glumele! Te superi că a spus că dansez ca o 

păpădie? 

 ‒ Mă amuză. 

 ‒ Atunci, e bine! 

 În Simeria, la casa de bilete nu erau călători. 

Albaiulienii au luat repede tichete la accelerat. 

 Erau obosiţi şi nu mai aveau chef de vorbă. 
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 La Alba Iulia în gară erau câteva taxiuri. Au luat 

doar unul. După ce au coborât mătuşa şi unchiul, 

Eugen şi Iulia au mers pe jos. Locuiau în apropiere. 

Aşa cum au estimat, la ora şapte erau deja acasă. 

 Eugen a mai tachinat-o pe Iulia, adresându-i-se cu 

„Păpădia mea”, dar a renunţat nu după mult timp. 

 

  

Mihai Vintilă 

 

 
Pisica roșie din Nitra 

 

Îmi plac orașele mici cu străduțe fără trafic, pline de 

magazine minuscule de familie, de unde poți cumpăra 

toate lucrurile de care apoi, acasă, îți dai seama că nu ai 

avut nevoie. Dar, atunci când o faci, este o bucurie fără 

seamăn pentru tine și mai ales pentru vânzători. Fie că este 

o bătrânică ridată cu privirea senină și limpede sau poate o 

domnișoară la primii muguri ai dragostei. De fiecare dată, 

discuția se înfiripă ușor, cuvintele îți zboară din gură 

asemenea unor albatroși spre largul mării.  

Am descoperit pisica roșie spre seară. Soarele se odihnea 

rezemat de acoperișul unei case tradiționale din orașul 

vechi și dădea din ce în ce mai multe semne că ar vrea să 

se ducă la culcare. În acea lumină semiroșiatică, învăluită 

de iriși de scânteiere galbenă, stătea ea pe un scaun, 

aparent nepăsătoare la tot ce se întâmpla în jur. Bănița 

roșie, ciudată pentru o felină, îi strălucea magic. Pentru o 

clipă am crezut că am deschis puțin ușa pradisului și 

Dumnezeu m-a lăsat să privesc înăuntru. 

Magazinul nu avea nimic deosebit. Era la fel ca toate cele 

văzute în orele mele de hoinăreală. Înăuntru, o doamnă 

amabilă servea cei câțiva vizitatori. Am intrat pentru a 

întreba de ea. Suvenirurile de pe rafturi îmi păreau 

asemenea unui fundal de film.  

- Pisica de afară este a dumneavoastră? 

- Nu. A venit acum câteva zile și s-a așezat pe acel scaun de 

la intrare.  

- Pisicile simt unde le este bine. 

- Așa o fi. De când a venit ea vânzările mi-au crescut 

spectaculos.  

- Știți de ce are părul roșu?  

- Probabil o fi inhalat ceva chimicale, pe undeva. Nu am mai 

văzut una ca ea. 

Afară, pisica roșie își lingea tacticoasă lăbuțele. Scaunul pe 

care stătea era vechi, dat probabil cu lac acum foarte mulți 

ani. Era un scaun cum nu se mai fac azi, cu spătarul curbat 

și picioare crăcănate. Am zâmbit și am plecat.  

După câteva zile, înainte de reîntoarcerea în țară, am vrut 

să mai văd pisica aceea care parcă îți lua răul și îți dăruia 

bucuria, cu felul ei simplu de a fi. Avea o putere aparte 

doar prin a sta acolo, singură, și de a nu face nimic.  

În fața magazinului scaunul era același dar pisica nu. Cea 

adevărată, cu balana roșie, nu mai era acolo. În locul ei, pe 

spătar, stătea o pisică de pluș roșu. Ochii ei galbeni și mari, 

coada încolăcită, îi dădeau un aer aproape real. 

- Unde este pisica roșie?  

- - A plecat. Dar în locul ei am pus o altă pisică care să îmi 

aducă aminte de ea. Pare o imitație, dar eu o simt acolo, de 

parcă mă privește, de parcă ar fi vie.  

- - Și vânzarea?  

- - Merge foarte bine. Cred că a fost un înger care mi-a 

arătat calea.  

Pisica roșie, de pe scaun, lucea în razele soarelui ca o 

chemare.  

 
Întâlnirea 

 
O mână venită de niciunde îl trase puternic înapoi. Mașina 

vâjâi prin fața lui Sebastian și pentru un moment se simți 

tras parcă spre o altă lume. 

- Off... bine că v-am oprit. 

- Mulțumesc, spuse un glas stins pe care parcă nimeni nu-l 

mai recunoștea.  

- Inginerul Vasile, mă bucur să vă cunosc... 

- Da. Dați-mi puțin timp să îmi revin.. 

- Mulțimea strânsă în jurul lor deja comenta. A reușit 

domnul acela în pardesiu negru să îl tragă pe băiat. Altfel 

nebunul cu mașina aia îl călca. Doamne, ce bine că l-a 

oprit! Trebuie să facem ceva cu șoferii ăștia, omoară 

oameni nevinovați! 

Sunteți bine? 

Da. Mulțumesc că m-ați salvat. Vă invit la o cafea la mine 

acasă. Stau aproape,     

la câteva case de aici. Vă rog să mă însoțiți. 

 Și într-un mod firesc cele două persoane s-au îndepărtat. 

El, bărbatul bine făcut și tânărul subțire, cu pași puțin 

ezitanți.  

*** 
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- Vroiam în primul rând să vă mulțumesc că m-ați salvat în 

acel moment. Dacă     

nu mă trăgeați dumneavoastră de mână poate că acum, nici 

nu mai eram.  

- Lăsați. A fost mai mult un gest reflex. Oricine ar fi făcut 

exact același lucru.  

- În ziua de azi nu mai ai încredere în nimic. Cum aș putea 

să vă mulțumesc?  

- Știți, când am plecat de acasă, căutam o carte și mă 

duceam spre o librărie iar  

dacă acolo nu aș fi  găsit-o, spre un anticariat... A 

intervenit situația cu dumneavoastră și totul a rămas 

suspendat.  

- Ce carte?  

- Mircea Eliade, Nopți la Serampore. Un coleg mi-a spus 

că undeva pe strada  

Radu Cristian aș găsi-o la un anticar... 

- V-o pot împrumuta eu! Am dat-o unui cunoscut, dar, azi 

o pot cere înapoi și  

dacă treceți mâine v-o pot da.  

- Nu se poate... vă deranjez prea mult. 

- Nu este niciun deranj. Măcar atât să pot face și eu pentru 

dumneavoastră. 

- Bine. Atunci așa rămâne. 

- Vă mulțumesc încă o dată și vă aștept.  

- Voi trece pe la 9. 

- Este foarte bine! A... aveți cumva o poză?  

- O poză?  

- Da. O fotografie de-a dumneavoastră. Știți, eu păstrez 

mici suveniruri de la cei  

care mă ajută în viață. 

- Cred că am o poză mică, tip buletin, prin portofel. Stați 

să o caut. Da... iat-o! 

- Mulțumesc mult. 

- O zi bună. 

Vă aștept!  

*** 

 Soneria suna prelung. Din interior se auzea un mic 

zgomot. Inginerul se foi puțin în fața ușii. Ce naiba? Doar 

mi-a zis să vin azi. Te pomenești că n-o fi acasă acum. 

Într-un final ușa se deschise. În prag un bătrânel sprijinit 

într-un baston, puțin adus de spate. De după niște ochelari 

mari cât două planete doi ochi negri îl cercetau. Apoi îi 

vorbi. 

- Cu ce vă pot ajuta?  

- Bună ziua. Mă scuzați. Am venit după carte.  

- Ce carte domnule? Nu îmi amintesc? 

- A... ieri am salvat un tânăr de la un accident. Am venit 

aici și am băut o cafea  

apoi, la plecare mi-a promis că îmi împrumută o cate... 

- Îmi aduc aminte acum, domnule inginer. Ați întârziat 

cam mult timp... 

- Mult timp? Păi ieri am vorbi să vin iar azi am venit. 

- Mult timp, mult timp... 

- Poftim?  

- Nu mai sunt cel de altădată. 

- După ce spuse acestea bătrânelul închise încet ușa.  

- Ce naiba?  

Inginerul se retrase puțin mai în spate. Se uită cu atenție la 

ușă, la stradă... totul părea la fel ca ieri. Stai... parcă casa 

era mai îngrijită... oricum e asta, gândi inginerul Vasile... 

Scutură din cap și porni spre anticariatul de pe strada Radu 

Cristian. Ar fi fost singura lui speranță în a găsi acest 

volum. La librăria vizitată ieri i s-au distrus speranțele de a 

o putea cumpăra nouă.  

- Domnul inginer Vasile? se auzi strigat pe stradă. 

Se întoarse ușor spre locul de unde auzise vocea. Un puști 

pe bicicletă venea întins  

spre el.  

- Domnule inginer... stați să îmi trag puțin sufletul... M-a 

trimis bunicul să vă  

dau un pachet. Mi-a spus că în tinerețe i-ați salvat viața!  

- Nu îmi amintesc ... 

- Ei, asta este între el și dumneavoastră, nu mă interesează 

pe mine. Oricum mă  

bucur că v-am întâlnit. De o zi vă tot caut pe aici. Noroc cu 

poza de la bunicu’. Uitați ăsta e pachetul.  

Îi lăsă un pachet mic, învelit într-o hărtie groasă, din aceea 

de împachetat marfă. Până să se dezmeticească inginerul... 

puștiul dispăru.  

 Perfect. Numai ciudățenii își zise acesta în gând. Mâinile 

îi mergeau însă și curând pachetul era deschis. În interior o 

carte – Mircea Eliade, Nopți la Serampore. Cu un ușor 

tremur deschise volumul și își găsi poza de ieri îngălbenită 

de patina timpului. Pe spate era scris citeț - mulțumesc! – 

Sebastian. De pe pagina de gardă a cărții îi sări în ochi data 

– 1940. 

Soarele îi mângâia creștetul. În depărtare, suntetul unei 

ambulanțe se stingea.  
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Alexandru Jurcan 

 

 
 

Ecranul alb al nopții 

 

    Sunt critic literar, unul veninos, imparțial, temut și 

respectat. Mă cunoaște toată lumea literară, m-ar mânca de 

viu, m-ar arunca în gropile iadului, deși toți zâmbesc cu 

ipocrizie și cu maxilare încleștate a ură. Pur și simplu eu 

spun adevărul, nu laud aiurea, caut argumente solide. 

Ceilalți nu-mi cunosc viața intimă, insomniile scabroase, 

interminabile. Ce s-ar bucura! Mă culc de obicei la miez 

de noapte. Îmi trec prin cap cohorte de idei neîmblânzite, 

metafore neperiate, scene de film, pagini de cărți uitate. M-

a învățat o prietenă să-mi imaginez un ecran alb, imaculat. 

De parcă aș fi singur în sala de cinema. Acel alb nu 

suportă alte culori, mă copleșește și pune capăt defilării 

nebune de imagini dezlănțuite haotic, instaurând râvnitul 

somn moale și parfumat. 

   Nu, n-am dormit bine, dar asta nu înseamnă că nu voi 

participa la lansarea romanului scris de doamna Marisa, 

mai ales că s-a pregătit cu sarmale, prăjituri, vin. Nu voi 

ocoli adevărul: e o carte inutilă, fără cap și coadă, cu 

edulcorări penibile. Doamna va fi ofensată, dar va salva 

aparențele și va simula indiferența superioară. Voi face 

cartea cu ou și cu oțet, dar nu pentru că într-o zi doamna 

Marisa mi-a șoptit în față că orice critic literar e un scriitor 

ratat, de unde fierberea neclară a frustrărilor sale. 

    Sala lansării, cu ghirlande aurii și fotolii galbene. 

Antevorbitorii mei au ridicat cartea în toate slăvile 

posibile. Oare n-ar fi trebuit să fiu tolerant și generos, mai 

ales că sarmalele răspândeau deja o chemare irezistibilă? 

Nu, n-am cedat vârtejului versatil din creierul meu obosit 

și am abordat o critică acerbă. Soțul doamnei Marisa a 

venit spre mine și, ajutat de un alt bărbat, mi-a închis gura 

cu un leucoplast scârbos. Marisa s-a ridicat de pe scaun și 

m-a lovit cu ceva dur în moalele capului. Încetul cu încetul 

am zărit dragul meu ecran alb, potopit de mirosul stăruitor 

al sarmalelor eterne. 

 

Firimituri umede 

 

    Pe vremea aceea domnul Canular nu-l citise pe Gogol, 

nici pe Cehov. S-o spunem răspicat: nu-i plăcea să 

citească, dar mergea la teatru ca să vadă lume, să bage de 

seamă în stânga și-n dreapta. Se plimba țanțoș prin centrul 

orașului și arunca firimituri porumbeilor, sfidând orice 

posibilă amendă. Avea buzunarele pline de pâine la orice 

oră. Cum era ianuarie, purta mănuși, dar și izmene groase, 

plus maieuri și bluze – devenea o ceapă protejată, cu coji 

multiple, sfidătoare. 

   Acum intră în teatru, arătând biletul la intrare cu o 

privire de învingător. Se îndreaptă spre WC, ca 

întotdeauna, la început de spectacol. Obiceiul său nu se 

schimbase în ultimii ani: făcea pipi în orice chiuvetă, din 

mai multe motive, dar prevala cel igienic. Se îndreaptă 

spre primele rânduri, unde are locul. În fața lui, o doamnă 

își acoperă gura cu palma a spaimă. Înțelege: îi căzuse 

nasturele de sus al pantalonilor, care alunecaseră discret, 

lăsând la lumină fața alburie a izmenelor. S-a așezat rapid 

pe primul loc liber, acoperindu-se cu paltonul. Se simțea 

stingher, jenat, dar piesa era nostimă. Cele două doamne 

din fața lui șușoteau, vorbeau, de parcă ar fi fost la 

cârciumă. Canular n-a mai suportat, le-a atras atenția cu o 

voce de mare literat, apoi a simțit că trebuia să meargă din 

nou la Wc, deoarece incontinența își făcea de cap. Nu 

putea risca, din cauza pantalonului slobod. Doamnele și-au 

început vorbăria. Le-a lovit peste cap cu programul de 

sală. Deodată a simțit jetul de urină pătrunzându-i în 

carnea caldă a izmenelor. A oftat și apoi și-a pierdut 

cunoștința. Când a deschis ochii, era într-un fotoliu din 

holul teatrului. Cele două doamne, care erau asistente la un 

spital din oraș, îl supravegheau, după ce îi dăduseră primul 

ajutor. Din paltonul răsfrânt se împrăștiaseră pe catifeaua 

roșie firimituri umede de pâine. Se auzeau aplauze 

frenetice, apoi a sosit ambulanța. 

 

Luna alburie 

 

    Luna urcă ruptă pe spinarea norilor. Va fi o filmare de 

noapte. Nepotul meu Virgil face un nou film și speră să 

dea lovitura. Mi-a propus un rol mic de tot, mai precis o 
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secvență scurtă. Un bătrân – adică eu – stă pe coama 

dealului, în adierea nopții, ținând de mână o fetiță rătăcită. 

N-am prea înțeles ce și cum, însă nu-i bine să te pui cu 

regizorii. S-ar putea să renunțe la acest episod, nimic nu e 

sigur. 

   Mi-e frig. Fetița dârdâie și ea lângă mine. Operatori, 

reflectoare, strigăte, nervi. Virgil mi-a dat o foaie cu textul 

meu. Un fel de monolog, că n-aș crede că se adresează 

bietei copile de cinci ani, cu atâtea neologisme sofisticate. 

I-am spus lui Virgil că textul e absurd. M-a lăsat să 

improvizez. I-am vorbit frumos fetiței. Se uita dușmănos la 

mine. Trebuia s-o țin de mână și îi simțeam zbaterea 

palmei, ca o inimă speriată. Mama fetiței venea din când în 

când și o încuraja. Am repetat de câteva ori. Trebuia să 

vorbesc privind cerul. La un moment dat, copila trebuia să 

se desprindă și să fugă. Eu după ea. Movilă de pământ. 

Căderi. Reluăm! Fetița plânge. E un film despre război. 

Cică fetița ar fi fugit din buncăr, să-și caute câinele, iar 

bătrânul o găsește speriată. Acțiune! Motor! Sunt total 

obosit. Virgil pare nemulțumit de filmare. Se face o pauză. 

Bem ceai fierbinte dintr-un termos uriaș. Ne spune că 

lipsește credibilitatea interpretării. 

   Deodată, o rachetă arogantă brăzdează cerul obosit. O 

bubuitură. Pregătiri de filmare? Virgil are fața lividă. Nu, 

nu are legătură cu filmul. A început un război adevărat, 

real, care sugrumă ficțiunea și se instalează malefic și 

provocator. Începem să alergăm în toate părțile. Mă 

împiedic în movila de pământ. Simt o mână caldă. Fetița 

vrea să mă ajute. Luna alburie își întoarce fața de la 

oameni. 

 

                                    Un pat în buricul târgului 

 

    Dragă mamă, îți trimit scrisoarea de față pe Natalia, că 

vine în România pentru două săptămâni. Păcat că tu nu ești 

cu mailuri, cu laptop, ești total depășită, așa e generația 

voastră. Te rog mult să crezi că o duc bine aici la Paris. Nu 

trebuie să spui la toată lumea ce job am. Contează că am 

un pat în buricul târgului…și ce târg! Un oraș râvnit, 

magnific. Da, am făcut două facultăți, dar nu am găsit ceva 

ce să mă reprezinte…mă rog, e foarte greu să obții un post 

sigur. De ce n-am rămas în țară? Păi știi tu, mamă, cât 

câștig eu aici? Așadar m-am angajat la o doamnă 

celibatară să-i păzesc câinele. Ți se pare umilitor? Mie nu. 

Animalele sunt adesea superioare omului. Doamna Amelia 

lucrează la un birou, iar eu stau cu câinele Cleo în 

apartament, într-un lux total. Doamna mă sună des, să afle 

cum o duce Cleo, dacă i-am făcut griș cu lapte, dacă l-am 

periat. Ce nu-mi place…că trebuie să-l șterg la fund foarte 

des…dar port mănuși parfumate. Uneori Amelia vrea să i-l 

dau la telefon pe Cleo, adică să-i audă respirația, să se 

asigure că scumpul e în ordine. Sunt puțin șmecheră, 

mamă, că am înregistrat mârâitul lui Cleo, mai ales că ies 

singură în oraș la cafenea. Nu-și dă seama doamna că 

micuțul Cleo e departe… Să-ți spun: Amelia l-a trecut pe 

numele meu, deoarece eu sunt responsabilă, orice s-ar 

întâmpla. Mamă dragă, am ajuns la vestea cea mare: i-am 

spus Ameliei că revin în țară, că i-l las pe Cleo dacă-mi dă 

o sumă mare de bani, că doar e pe numele meu. După ce 

doamna a leșinat, m-a amenințat cu tribunalul, dar știe bine 

că nu va avea câștig de cauză. Sunt sigură că îl va 

…cumpăra de la mine. Îți voi aduce bani cu grămada și de 

pe acum te rog să nu-mi ții predici cu bani nemunciți, că 

doar l-am șters pe Cleo la cur de mi-am tocit unghiile. 

Vaiiii….în timp ce-ți scriam, Cleo a dispărut în parc…dacă 

nu-l găsesc chiar mă sinucid, că el e averea mea trudită 

aici, în acest oraș unic. Fug! Ține-mi pumnii să-l găsesc!! 

Pupici! A ta fiică, Oana. 

 

 

Claudiu Boia 

 

 
 

Plan de evadare 

 

 Coridorul se cufundă din nou în întuneric. În fiecare zi 

stingerea se dădea fix la ora 22:00, iar celulele rămâneau 

liniștite în așteptarea apelului de dimineață. În camera nr. 

2, Generalul privea uitat tabla de șah. Nebunul ataca 

regina, iar o mutare a acesteia descoperea regele, 

amenințat de tura dispusă strategic în fața calului. De 
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dimineață, încercă tot felul de strategii prin care să se 

salveze de un șah, dar în toate variantele regina era 

sacrificată. Acum trebuia să facă, totuși, o mutare. Regulile 

pe care le stabili cu colegul lui de celulă, un Sergent de 

infanterie, prevedeau ca cel puțin o mutare trebuia să fie 

făcută până la momentul stingerii. Acum nu avea de ales, 

și doar faptul că Sergentul ațipi pe singurul pat disponibil 

în încăpere, îi mai dădu răgaz de gândire. Într-un final 

mută regina luând nebunul, iar acum calul adversarului 

avea cale liberă spre ea. Nerăbdător să încheie această 

partidă, ce dura deja de mai bine de o lună, își trezi 

adversarul: 

,,Am mutat! Haide, trezește-te! Este rândul tău!” 

 Sergentul nu așteptă un al doilea îndemn, și într-un 

moment fu în simțiri pe marginea patului. Cu ochii mijiți 

de somn, încercă să deslușească în întunericul străpuns 

doar de lumina difuză ce venea pe mica fereastră din curte, 

care este mutarea făcută de General. 

 ,,Ți-am luat nebunul”, spuse Generalul sarcastic. ,,Acum 

urmează să-mi confiști regina. Haide ce mai stai? Știu că 

asta așteptai încă de când am pus pionul în apărarea 

regelui.” 

 Sergentul se aplecă ușor peste tabla de joc, ca și cum ar 

căuta ceva pierdut printre piese. Își scărpină barba țepoasă 

și scoase sunetul pe care Generalul nu-l putea suferi: 

 „Hm!  

 „Ce hm? Haide, fă odată mutarea! Știm amândoi că asta 

urmează! De ce mă mai fierbi?” 

 ,,Ba, să-mi fie cu iertare, domnule”, spuse competitorul, 

,,eu nu la mutarea aceasta mă gândeam. Eram sigur că veți 

lăsa regina la locul ei și veți încerca să atacați cu calul. 

Vedeți? Mutat la G5, amenința tura, iar, după cum vedeți, 

mai am doar una. Nu-mi permit să o pierd și aș fi bătut în 

retragere, ceea ce v-ar fi dat ocazia de a vă consolida 

apărarea. Acum însă nu am de ales. Trebuie să vă iau 

regina.” 

 Generalul se roși de furie. Sergentul avea dreptate, ar fi 

fost o mutare mult mai inspirată. De ce oare nu se gândise 

la ea? Ar fi trebuit să știe mai bine cum să-și așeze soldații 

pe câmpul de luptă, că doar era mai mare în grad decât 

adversarul său. În plus, nici nu s-ar fi gândit că un 

subofițer de infanterie s-ar gândi să se retragă, să joace 

defensiv. Era de știut că astfel de oameni nu calculează 

pierderile, ci sunt mânați doar de dorința de a sparge linia 

de apărare a adversarului. Se pare însă că sutele de partide 

în compania lui, îl făcu pe Sergent să fie mai precaut, să 

joace mai strategic, ceea ce-i punea mari probleme 

Generalului. Furia îl cuprinse tot mai mult, dar atunci își 

aminti că poartă totuși două stele pe trese, iar o ieșire 

nepotrivită în fața unui subaltern nu i-ar aduce mari 

onoruri. Nu-l putea lăsa însă nici pe Sergent să se umfle în 

pene prea mult, cu avantajul pe care și-l crease, și schimbă 

subiectul. 

 „Am înțeles. Ai gândit bine. Văd că-ți lucrezi logica 

defensivă. Mă bucur de această evoluție a ta. Când vom 

ieși de aici te voi propune pentru promovare. Te voi 

propune direct pentru gradul de Sublocotenent. Ce zici?” 

„Domnule, sunt onorat, nu știu ce să zic. Primesc cu 

bucurie. Însă, este o problemă.” 

 „Ce problemă?” spuse Generalul. 

 ,,Eu sunt subofițer, iar Sublocotenentul face parte din 

gradul ofițerilor, vedeți, eu nu am școală.” 

 „Ce școală, soldat? Ce școală? Tu crezi că zilele de 

detenție din calvarul acesta nu sunt mai valoroase decât 

orice școală? Mucoșii aceia de ofițeri, născuți în familii 

bogate și care lenevesc prin cazărmile academiei, sunt mai 

pregătiți decât tine? Uiți că și eu am fost un simplu 

caporal? Și uite ce am ajuns!” 

 ,,Văd… General cu două stele… dar păcat că nu vă lasă 

să le purtați!” 

 ,,Nu contează asta… stelele de general se poartă în 

suflet! Cele de pe umăr sunt pentru aceia care nu înțeleg 

onoarea din ochii soldatului!” 

 Sergentul ar fi vrut să continue polemica legată de 

onoarea de a fi soldat și modalitatea în care oricine poate 

să devină mai bun, dar știa că discuția se va prelungi mult 

în noapte, iar el voia doar să doarmă. Era rândul lui la pat. 

Voia să profite cât mai mult de noaptea aceasta. De mâine 

urmau iar două nopți de dormit pe scaun și, din nou, va 

avea dureri de spate. Cum în celulă nu exista decât un 

singur pat, Generalul propuse ca fiecare să doarmă câte o 

noapte în pat, iar celălalt să stea de veghe pe scaun, unde 

avea permisiunea să mai ațipească atât cât poziția va 

permite. Cum Sergentul era mai tânăr și mai mic în grad, 

își luase angajamentul că el va dormi doar o noapte în pat 

și două pe scaun. Generalul nu se opuse propunerii, iar în 

acea seară era rândul lui. Din nefericire se părea că 

Generalul nu avea deloc chef de somn, iar el, servil așa 

cum îi dicta gradul, nu-l putea lăsa pe șef să vorbească 

singur. 

 ,,Haide să lăsăm pe mâine jocul nostru, domnule”, spuse 

Sergentul. ,,În seara asta sunt prea obosit să mai gândesc. 

Eu nu am pregătirea și tăria dumneavoastră. Nu pot gândi 

pe mai departe. Vreți?” 
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 Generalul cântări propunerea și acceptă cu bucurie. Mai 

prelungea astfel rușinea de a pierde a treia partidă 

consecutivă în fața subalternului său. Dar nu putea totuși 

să-l lase pe Sergent să doarmă așa repede. Nu voia să 

rămână singur. El nu putea deloc adormi pe scaun, iar 

noaptea trecea foarte greu. 

 ,,Îți aprob propunerea. Te înțeleg”, zise Generalul, ,,este 

un efort prea mare pentru mintea ta. Dar propun în schimb 

să revizuim planul de evadare. Cred că în seara asta vom 

reuși să definitivăm ultimele probleme. Mai avem puțin și 

vom scăpa de aici.” 

 Sergentului îi pieri brusc somnul. Propunerea îl trezi 

precum un duș rece. Planul de evadare fusese ideea lui, și 

muncise mult pentru a-l convinge pe General să-l pună în 

aplicare. Acesta la început nu voise să audă de așa ceva. 

Spunea că este sub nivelul lui de onoare să evadeze. 

Niciodată generalii nu trebuie să-și părăsească soldații, iar 

evadarea ar fi fost un gest de trădare, o dezertare. Totuși, 

după lungi dezbateri, și argumente prin care să-i 

dovedească avantajele unei evadări, Generalul se 

înduplecă. Se convinse că din afară va putea să-și ajute 

mai bine camarazii decât din postura de deținut. 

 ,,Planul a rămas la ultima fază”, luă cuvântul Generalul. 

 ,,Mai avem de stabilit detaliile referitoare la cum vom 

evita gărzile de după gardul din curtea mare.” 

 ,,Cred, domnule”, interveni Sergentul, ,,că ar fi mai bine 

dacă am face o recapitulare, pentru a ne reîmprospăta 

memoria.” 

 ,,Sunt de acord”, confirmă Generalul, ,,însă trebuie mai 

întâi să ne asigurăm că nimeni nu ne ascultă. Facem liniște 

zece minute ca să luăm pulsul coridorului.” 

 Amândoi se așezară pe marginea patului, cu urechile 

ciulite într-o liniște de mormânt. Ascultau și încercau să 

nici nu respire pentru a surprinde mișcările venite de 

dincolo de ușa celulei. Pe coridorul cufundat în întuneric 

era o liniște deplină. Nici măcar un zgomot nu se auzea. 

Doar zumzetul liniar al felinarului din curte ținea isonul 

gândurilor celor doi. Într-un final Generalul scoase de sub 

saltea o foaie de ziar împăturită în patru pe care erau 

trasate tot felul de linii și indicații. 

 „Acum, că ne-am asigurat că nu e nimeni să ne asculte, 

să repetăm.” 

 Sergentul se așeză răbdător pe scaun, în fața Generalului 

care ținea planul desfășurat pe genunchi. 

 ,,Evadarea va începe imediat după ora stingerii. Cheia pe 

care am luat-o de la gardian ne va ajuta să deschidem ușa 

celulei, mai apoi urmează partea ta.” 

 ,,Eu mă târăsc până la nivelul scărilor și securizez 

coridorul superior”, completă Sergentul. ,,Când constat că 

nimeni nu se plimbă pe sus, bat ușor de două ori în podea. 

 Dacă văd mișcare, bat doar o dată și aștept…” 

 ,,Perfect”, interveni Generalul, ‚,când coridorul este 

liber, vin și eu, tot târâș, în cea mai mare liniște și cu a 

doua cheie, făcută de mine dintr-o periuță de dinți, 

deschidem ușa spre sala de mese. Acolo așteptăm…” 

 ,,Până felinarul din curtea mică se stinge”, zise 

Sergentul…” 

 ,,Care se stinge exact la ora 22:30”, completă Generalul. 

 ,,Exact!” 

 ,,Apoi intrăm în bucătărie prin deschizătura ghișeului. 

Sper că nu te-ai îngrășat soldat? 

 ,,Se poate domnule?” Se apără Sergentul, „nu am mai 

mâncat desertul de două săptămâni. Știți doar că vi l-am 

lăsat dumneavoastră. Sper că dumneavoastră să nu vă fi 

îngrășat! Că vă văd așa cu fălcuțe!” 

 ,,Cum îndrăznești?” Se revoltă Generalul. „Eu nu mă 

îngraș soldat. Eu știu cât să mănânc pentru a-mi păstra 

trupul tonifiat și perfect sănătos. Am învățat asta la 

Academie! Însă tu nu ai de unde să știi… lasă că înveți 

după ce ieși și te fac ofițer… să revenim deci.” 

Sergentul plecă umil capul la mustrarea Generalului, cu 

toate că era sigur de faptul că acesta puse mai multe 

kilograme de când au început să lucreze la plan. Nu-l 

contrazicea, pentru că era hotărât să-l lase acolo în cazul în 

care nu va putea trece de ghișeu. Îl mai suporta puțin, doar 

până planul urma să fie definitivat. Doar să se vadă scăpat, 

că nu mai voia să audă de armată câte zile va mai trăi.  

 ,,Să continuăm, domnule, cu scuzele de rigoare pentru 

vorba mea nechibzuită. Trecem așadar de ghișeu și intrăm 

în bucătărie. Acolo eu desfac grilajul hotei și intrăm în ea. 

Eu primul, pentru a vă ajuta mai apoi să vă cățărați.” 

 ,,Așa”, continuă Generalul, ,,mai apoi înaintăm ușor prin 

hornul hotei până deasupra camerei deșeurilor. Acolo 

coborâm și așteptăm până la ora…” 

 ,,Până la ora 03:00, când mașina de gunoi vine să ridice 

sacii cu deșeuri. Nu intrăm în mașină, așa cum am vrut 

prima dată…” 

 ,,Ci ne furișăm în curtea mare, pe lângă zidul de 

cărămidă roșie până spre gardul…” 

 „..De sârmă ghimpată. Aici avem două variante”, spuse 

Sergentul, ,,fie ne cățărăm pe gard, care este destul de înalt 

și țepos, fie ne târâm pe sub el…” 

 ,,În cazul acesta, trebuie să săpăm o gaură destul de 

mare, iar noi nu avem timp …” 
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 ,,Mașina de gunoi stă doar zece minute în curte, iar în 

momentul în care pleacă rămânem…” 

 ,,Descoperiți… Nu avem suficient timp pentru săpat.” 

 Cei doi căzură pe gânduri. Erau din nou în fața aceleași 

provocări. Cum să treacă nedescoperiți de gardul de sârmă 

ghimpată. Nu aveau nici o variantă destul de rapidă pentru 

a acționa. Unul singur ar fi reușit să escaladeze gardul în 

timp util, dar nu i-ar mai rămâne destul timp pentru al ajuta 

pe celălalt. Să sape, din nou nu ar fi o soluție. Pământul era 

destul de tare, unelte nu aveau, iar cu mâinile goale le-ar fi 

luat o veșnicie. Generalul avea o soluție în minte, însă nu 

avu curajul să o pună în discuție. Ar fi fost un gest de 

dezonoare să recurgă la aceasta. Totuși, nu mai putea să 

aștepte. Avea planuri după evadare. Avea o datorie de 

înfăptuit pentru patrie și pentru cei care stăteau închiși în 

celelalte celule. Dar nici să-și sacrifice camaradul nu 

putea. Se gândea la dezamăgirea pe care o va provoca 

Sergentului dacă și-ar fi pus în aplicare intenția. Dar acum 

era cel mai bun prilej să evadeze. Nu mai putea aștepta. Se 

consolă cu gândul că prietenul lui va înțelege, și-și va 

asuma misiunea sinucigașă pe care i-o va propune și spuse: 

 ,,Am o soluție care ar putea fi salvatoare. Dar pentru asta 

unul dintre noi trebuie să renunțe.” 

Sergentul se arătă uimit de spusele Generalului. 

 „La ce să renunțe? Cine să renunțe?” 

 ,,La evadare. Și cred că trebuie ca tu să te sacrifici. Altfel 

nu văd nicio scăpare.” 

 Subofițerul era uimit de ceea ce auzea. De ce trebuia ca 

el să se scarifice? Și el avea planuri și dorința de a fi în 

libertate. Și el trebuia să-și vadă familia, să trăiască 

normal. Oricum nu voise să ia parte la acest război. Nu era 

lupta lui. Nimerise în armată din obligație. Reușise să 

supraviețuiască fără să tragă un foc de armă în toate 

luptele. Nu putea să moară acum, aici, în detenție, doar 

pentru a lăsa un General, pe care oricum nu-l iubea, să 

scape pe pielea lui. Îl ascultă în toți acești ani în care 

împărțiseră celula și singurul pat, din respect, din dorința 

de a păstra onoarea soldățească ce-i ținea departe de 

nebunie. Dar de la a renunța la o noapte de somn în pat 

până la a renunța la viața lui era drum lung. Era hotărât să 

nu cedeze, să nu renunțe în fața propunerii. 

,,Generale”, spuse hotărât Sergentul, ,,dacă vrei să mă faci 

carne de tun pentru a putea scăpa, să știi că nu ține. Eu nu 

am de gând să mor aici. Planul tău de a mă arunca în 

brațele gardienilor pentru a face o diversiune, nu îl aprob! 

Și eu vreau să scap, la fel de mult precum vrei tu!” 

Generalul fu uimit de îndrăzneala Sergentului, care, nu 

numai că-l contra, dar i se adresa și într-un mod foarte 

necuviincios. 

 ,,Cum îndrăznești să vorbești așa cu mine soldat?! Bagă 

zece, până nu-ți aplic o corecție soră cu moartea!” 

,,Ba, să-mi fie cu iertare, bătrâne”, ripostă Sergentul, ,,aici 

nu ai nicio putere. Suntem doi deținuți cu poftă de viață. Și 

dacă îndrăznești să ridici pumnul la mine să știi că o să mă 

apăr!” 

 Generalul era vânăt de furie. Nu-i venea să creadă că 

Sergentul răspunde cu atâta obrăznicie. Avu intenția să-l 

lovească, dar se opri la gândul că opozantul lui era mai 

tânăr și l-ar fi putut pune ușor la pământ. Nici nu putea 

însă să tolereze insubordonarea lui. Trebuia să-i aplice o 

corecție. Dar dacă Sergentul l-ar fi părăsit în planul lui de 

evadare? Avea totuși nevoie de el, ca să ajungă în curte. 

Fără el nu putea trece de bucătărie, nu putea să se cațăre pe 

hornul hotei și nici nu avea cum să treacă de gardul de 

sârmă ghimpată de unul singur. Singura variantă rămânea 

cea a împăcării. Cu vocea domoală spuse: 

„Pe loc repaus, soldat! Haide să ne liniștim. Se pare că nu 

putem gândi limpede. Este clar că suntem într-un moment 

de cumpănă. Ieșirea este aproape, însă trebuie să o gândim 

bine. Haide să lăsăm pe mâine planul, poate noaptea va fi 

un sfetnic bun.” 

 Sergentul se domoli la auzul cuvintelor camaradului. Se 

simți în continuare jignit de propunerea Generalului, dar 

nu ar fi rezolvat nimic dacă ar fi continuat conflictul. Până 

la urmă trebuia să lucreze împreună dacă voiau să scape în 

viață de acolo. Nu-l putea lăsa însă pe colegul lui să scape 

fără nicio mustrare. 

 ,,Mă simt rănit până în străfundul inimii, domnule’, 

spuse Sergentul. ,,Am și eu familie, la care vreau să ajung 

să o mai văd. Am și eu vise, pe care doresc să le împlinesc. 

Am și eu o patrie, pe care vreau să o mai slujesc. Nu vreau 

să mor aici, uitat și fără nici o consolare!” 

Generalul își dădu seama de gafa făcută și încercă să-l 

liniștească pe cel care-i era sprijin de multă vreme în 

calvarul acela. 

 ,,Uite ce-ți propun. Dormi încă o noapte în pat, pentru 

supărarea pe care ți-am produs-o. Până la urmă eu sunt 

General și sunt mai obișnuit cu viața de cazarmă decât 

tine. Mă descurc bine și pe scaun. Ai nevoie de odihnă și 

sunt sigur că vom găsi o soluție în zilele următoare.” 

Sergentul nu mai așteptă alte rugăminți sau explicații. Fără 

să spună nimic, se întinse în pat și se acoperi până peste 



Revista română pentru literatură și artă                         Anul II, nr. 5, decembrie 2022 

 

 
44 

 

urechi cu pătura roasă de vreme. Generalul rămase 

gânditor pe scaun, așteptând o nouă zi. 

* 

 În camera de supraveghere, asistentul privea plictisit 

monitoarele. Tura de noapte era cea mai plictisitoare 

activitate pe care trebuia să o facă în azil. Cu toate că 

instituția adăpostea mai bine de o sută de pacienți, 

niciodată nu au avut probleme cu ei. Oricum, dacă ar fi 

devenit agresivi, i-ar fi sedat. Nu era însă cazul. Cei mai 

mulți nici nu conștientizau că sunt închiși. Trăiau liniștiți 

în lumea lor. Spre dimineață sosi și doctorul de gardă. 

Acesta obișnuia să doarmă până pe la ora 05:00, când îi luă 

locul asistentului până la terminarea schimbului, pentru a 

se putea odihni și acesta puțin. 

 ,,Ceva probleme în noaptea asta?”, întrebă doctorul. 

 ,,Nici una, domnule doctor. Totul a fost în ordine.” 

Doctorul aruncă repede un ochi peste monitoare, văzând că 

toți pacienții dorm în paturile lor. În celula Generalului 

patul era însă gol. Acesta stătea pe scaun, cu ochii ațintiți 

spre geamul mic dinspre curte. 

 ,,Generalul iar stă de veghe?” Întrebă doctorul. 

 ,,Da”, domnule doctor. ,,A avut din nou consiliu.” 

 ,,L-ai ascultat? A avansat puțin?” 

 ,,Deloc’’, spuse asistentul. ,,Iar s-a blocat la gardul de 

sârmă ghimpată.” 

 ,,Păcat”, zise doctorul, „sunt chiar curios cum va reuși să 

termine planul de evadare. Parcă mi-e milă de el… se 

chinuie de atâta vreme.” 

 ,,S-a și certat cu Sergentul în seara asta, dar se pare că s-

au împăcat.” 

 ,,Aha? De aceea doarme pe scaun, i-a lăsat patul 

prietenului său… este o evoluție totuși. Poate reușim să-l 

transferăm în sectorul semi-deschis. Acolo va avea mai 

multă libertate.” 

 ,,De ce totuși nu pleacă din salon?”, întrebă asistentul. 

„Ușile sunt doar deschise...” 

 ,,Planul lui nu e gata”, explică doctorul. ,,Mintea lui e 

cea care-l ține închis. Altfel ar putea pleca oricând, doar nu 

există nici un gard de sârmă ghimpată, suntem în mijlocul 

orașului.” 

 ,,Chiar m-am întrebat domnule doctor, de ce suntem doar 

trei supraveghetori de noapte? Nu vă e frică de faptul că s-

ar putea să se pornească o revoltă și să plece toți 

pacienții?” 

 ,,Nici poveste, râse doctorul, nebunii nu se unesc 

niciodată!” 

 

Simion Cozmescu 

 
Neîntâlnire pigmentată cu suprarealism 

 

 

Nu aștepta 

Clipa tainic pahar cuvântă 

Lipsește fură pământului o piatră 

Fă-o cuvânt și crenel și meduză 

Nu aștepta 

Aruncă peste miriști 

O ploaie năvod de mirosuri 

 

Se luminează-n potir și secunda pătrunde. 

Armuri de homari putrezesc pe culoare 

Castelul minciunii lipsit e de apărare - 

Insomnia e gheară și-n pernă se-ascunde. 

 

Nu aștepta 

Îndeamnă cerul să se dea deoparte 

Nu ai timp 

Cleștar sau icoană 

Ultime respirații 

Visul spulberă adolescent și mojare 

Bat inimi în cămăși nepurtate 

O lună alunecă pe obraz 

 

Mă părăsești 

Neîntâlnindu-mă 

Niciodată 

 

23 de zile de tânguire 

 

Mai știi să iubești? 

 

Mă simt ca după 23 de zile de tânguire. 

Florile crescute în plămâni mă înțeapă - 

Cum un fum de amorțire. 

Inima mi se preumblă cu sângele - 

Uneori o simt ca o gheară în gleznă. 

 

Nu. 

Nu cred că mai știu să iubesc. 

 

Niciodată nu am știut. 
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Eseu 

 

Florin Dochia 

 

Iluzie şi real (1) 

 

 Literatura a devenit un produs de consum ca oricare 

altul, fără ideal, fără graţie, fără stil. Este o constatare 

lucidă a lui Philippe Vilain, un scriitor care se aşează în 

poziţia unei oglinzi a literaturii de azi (din Franţa, y 

compris, dar nu este lipsită de interes o lectură care să 

ignore franco-centrismul), autorul unui eseu de 162 de 

pagini, la Grasset: La littérature sans idéal. Ar fi util de 

urmărit ideile sale, pornite din considerente estetice, poate 

chiar ca un fel de pandant la opiniile mai vechi, oarecum 

pamfletare, ale universitarului Pierre Jourde, din La 

littérature sans estomac (1). Aş porni, însă, de la ceva şi 

mai vechi, de la Philippe Forest, care ne reaminteşte (într-

un interviu pentru fabula.org/atelier, acordat lui Laurent 

Zimmermann) o reflecţie a sa despre roman, mai cu seamă 

acela pe care el îl scrie: „Romanul răspunde chemării 

imposibilului real” („Le roman répond à l'appel de 

l'impossible réel.”), într-o conferinţă din 1999, publicată în 

placheta Le roman, le réel et autres essais. Allaphbed 3 

(2). Este mai relevantă, cel mai adesea, opinia 

romancierului, este arta sa po(i)etică, în ceea ce priveşte 

definirea genului, decât cele ale criticilor, care caută să 

dezvăluie, detectivistic, din exterior, resorturile secrete ale 

creaţiei, ca lectori aplicaţi, fiecare după propriile grile de 

lectură, întotdeauna parţiale, subiective, pre-judicative, 

bune oferte de fragmente de adevăr, foarte utile pentru o 

psihosociologie a receptării, însă mai puţin pentru o 

viziune totalizatoare şi exhaustivă asupra temei creaţiei. 

Nu că artele poetice ale autorilor ar fi generatoare de 

soluţii general valabile! Autorul crimei este cele mai 

convingător mincinos! Dar ele sunt mult mai relevante 

pentru o pătrundere a voinţei autorului şi a modului în care 

el reuşeşte să se facă înţeles şi plăcut (ca să nu zic iubit!). 

Arareori marii scriitori (sau scriitorii de succes, ca să nu ne 

depărtăm de mòdele şi modelele contemporane) au arte 

poetice coerente. Uneori sunt de-a dreptul derutanţi, pentru 

că una teoretizează şi alta… fumează ori se dovedesc 

maeştri ai ambiguităţii şi inconsecvenţei! Cei care îşi 

încearcă forţele şi în eseistică sunt, de multe ori, vizionari 

şi impun concepte/concepţii de lectură axiologică – vezi 

Milan Kundera, un exemplu foarte la-ndemână. Philippe 

Forest insistă pe legătura esenţială ce uneşte „textul” de 

„real”, în sensul că dimensiunea „textuală” nu înseamnă 

nicidecum priza la o „realitate”, în sensul dat acestei 

noţiuni de neo-naturalism, ci în sensul în care oferă 

reprezentarea a ceea ce trebuie să numim „realul”, ori, 

după Bataille, „imposibilul”, sau, urmând calea deschisă 

de Forest, vizualizarea unei opoziţii între „réalisme” şi 

„réelisme”(v. teza lui Antoine Jurga). Conceptul din urmă 

nu se sprijină pe o ideologie a realului, ci pe o confruntare 

cu realul, care nu se limitează să „spună” lumea, ci caută 

„imposibilul” existenţei dincolo de cuvinte. Literatura din 

a doua jumătate a secolului XX a înregistrat colapsul 

construcţiilor simbolice ale raportului omului cu realul. 

Evident, semnele virajului se arătară după 1910, dar, odată 

cu existenţialismul manifest, lucrurile devin cât de cât 

evidente şi încă secolul actual le face suficient de vizibile 

ca să ne sară-n ochi. În consecinţă, realul, azi, în era 

postmodernă, reduce, în actul creator, capacitatea de 

rezonanţă a operei şi îi îngustează domeniul de eficacitate. 

Cum să răspunzi chemării realului când el e azi atât de 

puternic şi implicat difuz, dar categoric, în construcţia 

operei înseşi, prin reflecţia intrinsecă asupra generării 

mesajului? A poza realul ca „oglindire” este deja un gest 

lipsit de efecte. Dispozitivele literare permit scrierea 

realului ca întâlnire cu lectorul pe terenul unei realităţi 

„imposibile”, însă „probabile”, dar nu neapărat şi 

„verosimile”, la nivelul substratului tensiunii poetice a 

prozei. Murakami ar fi exemplu în numeroase texte ale 

sale. Vargas Llosa în textele din urmă. S-a putea cita şi 

destui francezi şi americani contemporani. „Réelismul” ar 

putea fi adoptat ca noţiune care să descrie o categorie de 

texte ce nu mai corespund nici unei relaţii autor-text-cititor 

deja stabilite (anchilozate?) şi conceptualizate în ultimele 

decenii ale secolului XX. O relaţie în care cititorul este tot 

mai sensibil la dimensiunea ce ţine de „iluzie” şi 

„fantasmă” în texte ce pornesc de la un „real” discernabil 

direct, cu simţurile obişnuite. Autenticitatea simplă nu mai 

are valoare de circulaţie. Iluzia este chemată să dezvăluie 

resursele ascunse ale personajului şi ale întâmplării. 

Înseamnă a face să coincidă iluzia cu realul şi a reinstaura 

o lectură axiologică a lumii, într-o adeziune la logica 

reveriei care nu caută să-şi ascundă improbabilitatea şi 

plăteşte tribut gustului pentru capriciul fantastic şi pentru 

abundenţa de evenimente. Cititorul are deja altă 

competenţă ficţională, în sânul unei diegeze speculare, 
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instaurate de naraţiuni subversive (Jean Echénoz, Patrick 

Deville), ce uzează de „estetica degajării”, 

„dereglementare” şi instaurarea unei dinamici jubilatorii a 

derealizării ca prospectare ontologică. Extrema 

„réelismului” conduce spre texte poli-lingve, în care 

autorul respectă cu stricteţe limba/limbile în care se 

exprimă personajele, cu traduceri eventuale în subsolul 

paginii sau la finalul volumului (v. un roman socotit 

„interesant” al lui Jean-Simon DesRochers, La canicule 

des pauvres, ed. Les Herbes rouges, Québec, Canada; dar 

ce ne facem cu experimentul joycean mult anterior din 

Finnegan’s wake???). 

 „Réelismul” ar fi definit ca un act de scriitură care 

vizează, dincolo de realitatea evocată, să suscite realul pe 

care-l disimulează. Numirea lucrurilor face mai consistentă 

umbra lor, căreia i se acordă un loc primordial, astfel că 

literatura, dacă încă nu abandonează dorinţa de a spune 

ceva, constată că, acel ceva fiind absent, trebuie să 

vorbească despre absenţa lui pentru a-l suscita. „Réelismul 

funcţionează ca doliu al realismului” (3) şi trimiterile 

convoacă pe Sartre, Quignard sau Perec. A fost numit o 

„economie a dorinţei”, în care scriitura obiectului capătă o 

dimensiune economică în dublu sens al termenului: 1) 

dezinvestirea obiectului (cauză de doliu, în sens lacanian) 

şi 2) reinvestirea lui în obiect al limbajului. Fetişul-limbaj 

ia locul obiectului şi capătă concreteţea lui. „Între 

melancolie şi fetişism, e aici convocarea realului. Devine, 

aşadar, réelist” (4). Cu vorbele lui Derrida, „când se taie 

ceva, se confirmă ceea ce rămâne”. Aşadar, absenţa 

obiectului confirmă existenţa sa ca fapt de limbaj – ceea ce 

este, în fond, literatura. Ceea ce atrage, fascinează şi, 

adesea, subjugă cititorul este persistenţa obiectului, nu 

existenţa lui. Poetul priveşte un tablou de Van Gogh, care 

reprezintă într-un anume fel lumea, e privirea pictorului 

asupra lumii; privirea poetului este asupra acestei priviri a 

pictorului, nu asupra lumii. Cititorul de literatură nu 

priveşte lumea, ci priveşte privirea autorului asupra lumii, 

lumea în sine fiind destituită prin existenţa textului, ea nu 

participă la relaţie. Cartea e mormântul Obiectului sesizat 

şi al avatarurilor sale, însuşi gestul de scrie iniţiază 

procesul de lichidare a realităţii. Cartea este cea care, 

astfel, dă sens realităţii, în construcţia ei, efortul de a-i 

conferi o formă inteligibilă, comunicabilă, este efort de a 

conferi sens prin dezvăluirea incoerenţei. „Compoziţia 

romanescă – aceea care, desigur, nu este deosebită de 

compoziţia poetică – are rol de a arăta acel vid central, acel 

decalaj care există doar din pricina ansamblului de cuvinte 

şi de imagini care o înconjoară. Poziţia pe care apăr aici 

este de o banalitate îngrozitoare şi imediat se va observa de 

către oricine are puţină cunoaştere în ceea ce priveşte 

literatura modernă. […] Adevărul nu ca adecvare la 

«realitate», ci ca dovadă a «realului». Asta e cheia.” („le 

vrai non pas comme adéquation à la «réalité» mais comme 

épreuve du «réel». C'est la clé.” - Philippe Forest) 

Oarecum la extremă, au spus destui autori de autoritate că 

realitatea nu există decât ca formă a ficţiunii şi că numai 

relatată în roman /în literatură/ ea face o achiziţie a valorii. 

Fiecare poveste, chiar trăită, într-un fel, este inventată, din 

momentul în care este povestită. Ceea ce contează este ca 

ea să conducă până la locul ascuns în care autorul şi 

cititorul trăiesc împreună experienţa imposibilului. A se 

vedea Dostoievski, Faulkner ori Camus, pentru 

demonstrarea modului în care un roman, în sensul cel mai 

convenţional al termenului, poate răspunde, de asemenea, 

la „chemarea realului”. Dacă simulacrul de ficţiune e 

inevitabil şi chiar, într-un sens, esenţial pentru această 

chemare, altfel rămasă necunoscută, realul ne cheamă din 

interiorul limbajului şi se poate întâmpla ca aceleaşi 

simulacre, în loc de a deschide o cale spre imposibil, să 

constituie un fel de ecran, care să împiedice accesul la 

acesta. Este cazul cu ficţiunea care „se-ncântă de sine”, 

începe să producă mici poveşti stereotipe cu care vrea să 

evite sancţiunea realului prin desprinderea de viaţă – ca şi 

cum ar fi posibil! A se recurge la argumentul Artaud: „Eu 

nu pot concepe operă detaşată de viaţă.” Aşa că este 

obligatorie o conştiinţă a jocului fără sfârşit jucat, în 

literatură, între adevăr şi ficţiune şi schimbul perpetuu de 

locuri. 

 Ficţiunea asta încântată de sine este atacată de Pierre 

Jourde, prin autorii de succes care sufocă literatura şi îi 

zbârcesc imaginea, precum şi prin criticii leneşi cu priviri 

înmărmurite care se transformă în simpli propagandişti ai 

editorilor. El rezumă sistemul, în stilul său ludic: „ar fi 

greşit să se dea vina pe nişte «neica nimeni» că se folosesc 

de obiecte /fapte/ minore, deoarece se pot face mari opere 

cu obiecte /fapte/ minore. Cu excepţia unui joc clandestin, 

există un fel de truc retoric în aceste opere. Ei par să spună 

[fără s-o recunoască deschis]: «uite că eu fac o carte cu 

ceva care nu are nici o valoare şi creez astfel valoare 

adăugată», când, în realitate, acestea sunt obiecte care au 

avut totdeauna valoare. Valori ale burgheziei boeme: 

grinzi aparente, şemineu, cules de ciuperci etc. Ăsta e 

rusticul contemporan.” O parodie a valorii, o mimare ce 

poate înşela pentru că pare a spori iluzia de real implicată 
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în ficţiune, dar sunetul este gol, este ecoul unui ecou. 

Universitarul are definiţii expresive pentru mulţi, cu o 

argumentaţie deloc falacioasă: Philippe Sollers e „un 

écrivain de troisième ordre qui aura eu son importance 

dans la vie littéraire”(„un scriitor de raftul trei care a avut 

importanţa lui în viaţa literară”); Christine Angot „est une 

sainte de la pauvreté d'esprit […] Personne ne voit que, 

pour que l'écrivain accomplisse pleinement l'ascèse 

littéraire, il faut qu'il consente à sa propre nullité. Ce que 

Angot a le courage. Il est vrai que cela exige, aussi, des 

dispositions.” Marie Darrieussecq – „les recettes d'un 

lyrisme néo-romantique” (5). Pe Frédéric Beigbeder îl 

pune „la naftalină”. Personajul fiind mai degrabă o fiinţă 

plină de fumuri, la nimic nu serveşte să i se dea 

importanţă. E destul de viclean ca să lase urme, dar e 

anodin. Tautologia întruchipată. De altfel, după Jourde, 

avem o scriitură „roşie” – „sintaxă complexă, metafore 

flamboaiante, enumerări” – şi o scriitură „albă” – 

„juxtapunere fastuoasă, minimalism sintactic, lexical şi 

retoric”, care i-ar cuprinde pe fiecare dintre cei citaţi mai 

sus, dar, ne avertizează, scriitura albă şi scriitura roşie se 

confundă, pentru că una îşi caută singularitatea în afectarea 

detaşării şi cealaltă în cabotinaj. Ce e literatura pentru 

Pierre Jourde? „A scrie înseamnă a visa cu o asemenea 

intensitate, încât să reuşeşti să smulgi lumii o bucată”. 

Frumoasă imagine, cu definirea mijloacelor de realizare 

rămânem încă într-o zonă ambiguă… 

 Philippe Vilain, în La littérature sans idéal, face 

constatări deloc flatante pentru literatura actuală franceză. 

Este o dezamăgire. Care să fie motivele existenţei acestor 

scrieri consensuale şi docile, oricât ar fi ele de sociologice 

sau narcisiste? Abandonul preocupărilor pentru stil este, 

fără îndoială, primul. Cui îi pasă de scriitură, de formă? 

Printr-o recitire a unor scriitorii contemporani, Philippe 

Vilain dezvăluie o întreagă mişcare de delegitimare a 

conceptului de ideal estetic şi se întreabă despre locul şi 

funcţia literaturii astăzi. „Spiritul literaturii contemporane 

îmi pare că ţine de raportul problematic pe care-l are cu 

propria lui istorie, manifestat în dorinţa de a se rupe de 

vechile modele.” Anchetele «Faut-il brûler 

Voltaire?» (Lire) şi «Comment se débarrasser de Proust?» 

(Les grands débats.fr), la care s-a adăugat, în unele 

variante, Céline, constituie punctul de pornire al analizei 

sale, începută încă din 2013, odată cu articolele din Service 

littéraire. Cu toate că autorul nu se prea interesează de 

contextul psihosocial al începutului de mileniu, cu 

explozia social-media şi extinderea domeniului realităţii în 

virtual, aşezându-se în fotoliul comod al conceptelor tari, 

în ignoranţa faptului indubitabil că, după intervenţiile lui 

Nietzsche (& mulţi alţi urmaşi ai săi), conceptul de 

realitate a devenit tot mai mult o construcţie teoretică 

eterogenă şi ambiguă, judecăţile sale îşi păstrează 

valabilitatea în mare măsură. „Literatura dominantă se 

situează cu precizie la antipodul literaturii proustiene», 

constată, privind în jurul său, şi «scriitura contemporană, 

adoptând în masă o literatură mai oralizată, se proustiează 

mai puţin decât se célinează şi scriitura raţională a fost 

înlocuită de o scriitură emoţională, iar scriitura intelectului 

printr-o scriitură a expresiei”. El vede aici un anti-

modernism ca o decădere, o golire de conţinut a 

romanului, o pierdere a autonomiei estetice a obiectului 

literar, a polisemiei ambigue pe care o cultivă deliberat 

orice capodoperă. „Proust nu pictează o lume, el pictează 

lumea oamenilor, el nu pictează o microsocietate, ci 

societatea întreagă, evidenţiind, dincolo de secole şi de 

sfere sociale, slăbiciunile naturii umane, prostia, 

conservatorismul, vanitatea, ipocrizia, gelozia, în fine, 

legând între ele lumile, legând oamenii.” Deplângerea lui 

Vilain nu este cu totul lipsită de obiect, dar el, evitând 

declarat o poziţie ideologică, se postează într-alta, 

contrară, dar tot ideologică, pentru că respinge orientările 

romanului contemporan de pe poziţii exclusiviste, de parcă 

ar decreta: „numai aşa se poate”. Evită să recunoască chiar 

câştiguri stilistice contemporane lui Proust. Du côté de 

chez Swann  apare în 1913, acelaşi an cu Das Urteil 

(Verdictul) de Franz Kafka. Tributar filosofiei intuiţioniste 

bergsoniene, nu are acces la existenţialismul lui Nietzsche. 

Nu că ar fi ceva reproşabil lui Proust, dar poate fi 

reproşabil comentatorilor care ignoră contextul istoriei 

literare. Vilain împarte literatura franceză între proustieni 

şi célinieni şi se postează de partea primului. Rien va plus! 

Cu atât mai mult susţinerile sale merită o reflecţie mai 

aprofundată, cu cât se pare că, după aceşti titani - cel puţin 

din punctul de vedere al stilului, al esteticii – nu s-a mai 

întâmplat nimic!  

_____________ 
(1) L'Esprit des péninsules, 2002 
(2) Editions Cécile Defaut, Nantes, 2007 
(3) Pierre Glaudes, Dominique Rabaté - Deuil et littérature, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 2005, p. 373  
(4) idem, p. 372 
(5) „e o sfântă a sărăciei spirituale […] Nimeni nu vede că, pentru ca 
scriitorul să realizeze deplin asceza literară, trebuie să consimtă la 
propria nulitate. Ceea ce Angot are curajul. Este adevărat că aşa 
ceva cere şi o anume dispoziţie”; „reţetele unui lirism neo-romantic” 

 

 



Revista română pentru literatură și artă                         Anul II, nr. 5, decembrie 2022 

 

 
48 

 

Prof. dr. Ana-Irina Iorga 

 

Ritmurile sacre ale culturii românești 

 
 Folosind expresia cultură română ne plasăm, inevitabil, 

în perioada care începe odată cu formarea Statului Român. 

Rămânând în același spațiu, dar glisând pe axa timpului în 

trecut, găsim cultură neîntreruptă, de mare valoare, 

expresie a unei raportări unice a omului, ca persoană, și a 

comunității sale, ca popor, la Dumnezeu. Această raportare 

este precedată de întrebarea pe care Dumnezeu o adresează 

și este urmată de răspunsul pe care El îl rostește, într-o 

circularitate în care se împletesc fapte omenești și 

dumnezeiești. Pentru aceasta, din perspectiva momentului 

istoric actual, cuvântul potrivit este cultură românească. 

 Nota distinctivă a culturii românești se vede în felul în 

care ea urmează ritmicitatea manifestării sacralității, în 

felul în care pășește în urma lui Dumnezeu, lângă 

Dumnezeu sau, nemaiputând păși deloc, este luată în brațe 

de Dumnezeu. Dumnezeirea, sacralitatea are o ritmicitate 

proprie, intonată vădit în viața poporului român, în trei 

timpi1: ocultare, epifanare, sacrificare. 

 Vorbim, așadar, despre o mișcare întreită, care începe cu 

sacralitatea ocultată, continuă cu sacralitatea epifanată și 

ajunge la sacralitatea sacrificată, ulterior reluîndu-se ciclul 

prin re-ocultare. O analiză mai detaliată ar identifica în 

fiecare timp din cele trei, aceleași ritmuri în tonuri 

subordonate. 

1. Sacralitatea ocultată 

 Înainte de a răsări creștinismul pe teritoriul patriei 

noastre, cel mai probabil imediat după Înălțarea 

Mântuitorului, dumnezeirea era prezentă într-o formă 

specifică, departe de ideea întrupării Fiului lui Dumnezeu 

și totuși aproape. Așa cum arată descoperirile arheologice 

și interpretările lor din ultimii ani, credințele religioase de 

aici erau nu doar puternice și artistic manifestate, ci și 

constitutive, definitorii, pentru viețile oamenilor. 

1. a. Ritualismul deschiderii gurii   

 Unul din aspectele care ilustrează acest fapt este prezența 

constantă, în toate culturile preistorice de la noi, a 

dialogului - în general, cu divinitatea în special. Statuetele 

 
1 Paul Hindermith numește ritmul „acțiune în timp” spre 

deosebire de intonație pe care o consideră „acțiune în 

spațiu”. 

umane cu gura deschisă din culturile Lepenski Vir, Turdaș, 

Cucuteni, Gumelnița etc. atestă importanța vorbirii în actul 

ritualic, cel mai probabil al rugăciunii, practicată ca relație 

directă cu cineva prezent, chiar dacă nevăzut. Ceea ce 

înseamnă că această divinitate nu este trăită, subiectiv și 

emoțional, nici ca o existență difuză, nici ca una 

îndepărtată, nici ca una impersonală. Pentru că nu poți 

vorbi cu ceva lipsit de concretețe, prin urmare trebuie să fi 

fost ceva/cineva concret2 Nu te adresezi, folosinde-ți gura, 

pentru a vorbi, a chema sau a striga, decât atunci când 

apreciezi că poți fi auzit, prin urmare trebuie să fi fost 

cineva din preajmă, dintr-o apropiere care exclude 

abandonarea credinciosului. De asemenea, nu intri în 

dialog decât atunci când știi că ești înțeles și poți, la rândul 

tău să-l înțelegi pe celălalt, prin urmare acela trebuie să fi 

fost o persoană. Sintetizând, divinitatea preistorică este 

una concretă, apropiată și personală, o adevărată 

dumnezeire așa cum o înțegem noi astăzi. 

 Pe de altă parte, actul ritualic al deschiderii gurii anunță 

deja revelarea lui Dumnezeu. Astăzi, în biserică, în 

momentul euharistic al liturghiei preotul îi cheamă pe 

credincioși să se apropie pentru a mânca Trupul Domnului 

și a bea Sângele Lui. Prin gura deschisă intră Dumnezeu în 

om, ca tot pe acolo să și iasă toate cele omenești devenite 

dumnezeiești: cuvintele bune, frumoase și adevărate. 

Unele rostite, altele cântate; unele strigate, altele 

murmurate; unele de întrebare, altele de răspuns. 

Deschiderea gurii, ca și punerea mâinilor, este un gest de 

comuniune cu Dumnezeu, este locul în care sufletul se 

manifestă sine cera. 

1. b. A fost odată ca niciodată 

 În toate culturile există adevăruri sau amintiri sau intuiții 

definitorii, păstrate în forme diverse, unele dintre ele 

aparent contradictorii, dar de fapt profund și perfect 

congruente. Printre aceste forme se numără și basmul, 

narațiunea absolută a luptei dintre bine și rău. Eroul 

principal este întotdeauna un bărbat tânăr, frumos, bun, 

puternic, înțelept, drept și iubitor de oameni. El este numit, 

de obicei, Prinț, sau, cu un spor determinativ, Prințul 

fermecat. În basmele noastre, numele său nu are nici o 

legătură cu vreo ierarhie socială-politică sau cu vreo 

dimensiune magică; el se numește pur și simplu Făt-

Frumos, ceea ce înseamnă Fiul cel frumos sau, în 

 
2 Dimensiunea concretă (a trupului) este doar una dintre 

componentele Întrupării Mântuitorului, fără să i se poată 

substitui. Întruparea nu se rezumă la concretețea trupului 

uman asumat de Dumnezeu, dar nici nu o exclude. 
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terminologie kalokagathiacă, Fiul cel frumos, bun și 

adevărat; cu alte cuvinte Fiul cel iubit, amintind de 

cuvântul Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am 

binevoit (Matei 3, 17). 

 Numele eroului nostru nu este, logic vorbind, un termen 

absolut, de tipul Vasile sau Ioan, ci este unul relativ, de 

tipul fiu sau făt. Fără îndoială că orice fiu este fiu al unui 

tată. În acest sens, în numele Făt-Frumos, pare a fi 

prezentă o abia bănuită altă lume, în care există și Tatăl 

său; o de negrăită altă realitate, în care ei trăiesc împreună; 

o adevărată taină. Pare a fi întreaga taină a Sfintei 

Treimi. În Dumnezeu – spune Dumitru Stăniloae – Unul 

singur este Tatăl, deci reprezintă toată părințimea și 

numai părințimea în relație cu un unic Fiu, și Unul singur 

reprezintă toată fiimea și numai fiimea în raport cu Tatăl, 

și Duhul Sfânt reprezintă o singură relație specială cu 

amândoi. De aceea, când se cugetă și se numește Tatăl, El 

e înțeles Tată exclusiv ți având în relație cu El în mod total 

și pe Fiul; și când e cugetat și numit Fiul, e înțeles în 

relație exclusivă și totală cu El și Tatăl. Și în mod 

asemănător înțelegem și pe Duhul Sfânt3 

 Numele cel mai frecvent al eroului basmelor noastre este 

cel care ne indică faptul că acestea au o anumită legătură 

cu religia creștină. Poate că ele descriu, sub o formă 

nereligioasă, un adevăr creștin ce nu putea fi rostit sau nu 

se cădea să fie rostit de oricine. Poate că erau parte a unei 

cateheze premergătoare botezului, destinată unor copii 

mari sau chiar unor adulți, din categoria celor care trebuie 

să părăsească sfânta liturghie înainte de Euharistie, și 

cărora nu li se putea spune Adevărul ca atare, pentru că s-

ar fi smintit. Poate că ele doar înregistrează, ca o cronică 

aparent laică, istoria încreștinării poporului nostru. Poate 

că reprezintă un instrument mnemotehnic al creștinului 

dedicat ascezei, de vreme ce multe dintre întâmplările 

povestite, cu anumite detalii și într-o anumită ordine, au și 

astfel de semnificații. 

 Ne întrebăm, desigur, de ce, dacă lucrurile stau așa, 

basmele au supraviețuit, ca un laicat aproape autarhic, într-

un paralelism continuu cu religia creștină asumată oficial. 

Nu se exclud ele reciproc, întocmai ca sacrul și profanul? 

Dacă basmul descrie drumul creștinismului românesc, iar 

religia ortodoxă este împlinirea acestui drum, atunci 

înseamnă că rostul perpetuării basmului este de a ne arăta 

 
3 Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, Editura 

Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, București, 1993, p. 31 

că ceea ce contează este rezultatul cu tot cu drumul parcurs 

până la el. În termeni de mistică și ascetică ortodoxă – 

contează unirea cu Dumnezeu, fără nici o îndoială, pentru 

că este scopul absolut al credinciosului, care depinde 

exclusiv de Dumnezeu; însă, importante sunt și mijloacele 

sau nevoințele anterioare ale omului, cele care depind 

prioritar de el însuși. Este observabilă aici lucrarea 

teandrică, lucrarea specială pe care Dumnezeu și omul o 

realizează împreună. Așadar, basmul este o mărturie a 

acelui trecut ce ne transcende istoria, trecutul sacru. 

 Una din probele majore prin care trece Făt-Frumos 

constă în deosebirea celor două feluri de apă: apa vie și 

apa moartă. Și imediat după aceea apare necesitatea de a le 

folosi împreună, de a le reuni, chiar dacă ele rămân în 

continuare deosebite din punctul de vedere al puterii și al 

rostului pe care le au. În mod analogic, în culturile 

umanității, proba obținerii nemuririi constă în deosebirea 

dintre cele două tipuri de cunoaștere: cunoașterea vie, 

sacră și cunoașterea ”moartă”, profană, și imediat după 

aceea în reunirea lor, păstrând rostul fiecăreia dintre ele. 

 Multe culturi, de-a lungul istoriei, au ales o singură 

formă de cunoaștere, care le conține, într-un mod 

indistinct, pe amândouă. Altele au renunțat la una dintre 

ele, vulnerabilizându-se singure. Puține sunt cele care, 

după ce le-au despărțit, înțelegându-le diferențele și 

rosturile, le-au și pus laolaltă într-o complementaritate 

necesară vieții istorice și nesilnică vieții personale. Din 

această de pe urmă categorie face parte cultura 

românească, așa cum demonstrează creațiile și ctitoriile 

artistice, științifice, tehnice, religioase, juridice, sociale și 

chiar politice. 

2. Sacralitatea epifanată 

 Epifania sau revelarea dumnezeirii ca dumnezeire, a lui 

Dumnezeu ca Fiu al Tatălui, ca Mântuitorul Iisus Hristos, 

este o răscruce a întregii umanități. În viața și cultura 

românească ea a operat ca un element de închegare a 

tuturor intuițiilor trecute și a așteptărilor rămase fără 

răspuns explicit, a tuturor amintirilor despre întâmplări 

minunate și promisiuni care nu puteau rămâne deșarte, a 

tuturor aspirațiilor și dorințelor care nu se puteau pierde 

într-o idealitate fără consistență. Tot ceea ce fusese ocultat, 

ascuns în crăpăturile pământului și în încăperile cele mai 

de taină ale sufletului, acum ieșea la iveală. Frumusețea 

comuniunii 
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 Creștinismul analiptic4 a început la noi prin înființare de 

biserici și mânăstiri, așa cum arată istoria primului secol 

dobrogean. Revenirea Fiului era atunci iminentă și așa a și 

rămas până astăzi. Primele fapte de cultură creștină sunt 

ctitorii de așezăminte religioase, scrisori cu conținut 

teologic, inimaginabile martirii și emoționante cronici ale 

acestora – adevărate apocalipse în care martirul este o 

întreaga lume pentru care Hristos S-a răstignit și apoi a 

înviat. 

 Mai târziu, în epocile medievale, traducerile 

evanghelice, scrierile monahale, literatura ascetică și 

mistică, iconografia și pictura religioasă, imnele, cântările 

liturgice și muceniciile voievodale mărturisesc o asumare 

personală și totodată comunitară a creștinismului ortodox. 

Cea mai frumoaă dovadă este folosirea limbii române 

pentru exprimarea Cuvântului lui Dumnezeu, lucrare 

teandrică fără echivoc. Vechiul Testament al Spătarului 

Milescu, Noul Testament al Mitropolitului Simeon 

Ștefan, Psalmii Mitropolitului Dosoftei, Biblia de la 

București la care au lucrat frații Greceanu - sunt ctitorii de 

suflet, de cuget și de limbă care îi sfințesc pe toți 

ostenitorii, scriitori sau cititori. Îndrăzniți! Eu am biruit 

lumea! O cultură ”îndrăzneață” în care aflăm pe Sf. Ioan 

Casian și prietenul său Sf. Gherman, primul fiind 

autorul Celor opt gânduri ale răutății, întemeietorul vieții 

monahale franceze, cel care spunea că Somnul cel mult se 

adună împreună cu neînfrânarea; iar vegherea 

răspândește degrabă neastâmpărarea, precum fumul 

gonește albinele și, precum un foc, o arde; pe diaconul 

Coresi, meșter tipograf și traducător în limba română al 

textului evanghelic; pe Sf. Ierarh Dosoftei, primul nostru 

poet; pe arhitecții și pictorii tuturor bisericilor și 

mânăstirilor ortodoxe câte vor fi fost construite vreodată în 

țara noastră, unele risipite de vremuri, altele rămase până 

astăzi, zugrăvind, cot la cot cu îngerii, imaginea de 

nezugrăvit a lui Dumnezeu. Mai aflăm și ctitoriile de țară 

ale marilor voievozi Ștefan cel Mare și Sfânt, Petru Rareș, 

Mircea cel Bătrân; ctitoria dreptății neclintite și a 

adevărului nemuritor, prin sate și prin tărguri, în cămări 

ascunse și în mijlocul drumului, în timpul zilei și în timpul 

nopții - sub focul Domnitorului Vlad Țepeș; ctitoria Unirii 

Voievodului Mihai Vodă cel Viteaz, al cărui nume are 

 
4 Termenul de creștinism analiptic este creat plecând de la 

cuvântul grecesc Ανάληψης, cu înțelesul de înălțare, pentru 

a desemna specificitatea creștinismului de după Înălțarea 

Domnului, pe care l-au primit, în primele decenii, anumite 

popoare, printre care și poporul nostru. 

rezonanțe de basm, sau cea a Domnitorului Alexandru 

Ioan Cuza, rămas veșnic în efigie sărutând obrazul lui Moș 

Ion Roată; și treapta cea mai de sus a acestei cântări, 

Unirea desăvârșită, ca erupere a dumnezeirii în istoria 

noastră, când poporul, adunat cu mic cu mare, a pornit din 

toate colțurile Țării și a ajuns la Alba Iulia, în plin Post al 

Crăciunului, așa cum pilitura de fier se îndreaptă, de 

oriunde ar fi, spre magnet. Iată acum, ce este bun și ce este 

frumos, decât numai a locui frații împreună.5 

2. b. Imigrația sfinților 

 Acesta este și timpul în care cultura românească își 

deschide porțile celor de alt neam, atrași de taina care 

sălășluia în ea sau de taina în care ea se sălășluia. 

Georgianul Antim Ivireanul și-a găsit aici atât împlinirea 

vocației sale ecleziale, literare și artistice, cât și mucenicia 

care l-a ridicat în rândul sfinților. Ucrainianul Paisie 

Velicicovschi s-a statornicit la Neamț, unde a și publicat 

prima Filocalie din cultura română, urmat fiind, două 

veacuri mai târziu, de Părintele Dumitru Stăniloae care a și 

tradus-o integral în limba română. Aici au vrut să vină și să 

lucreze, încă din timpul vieții pământești sau mai târziu, 

din timpul vieții lor celei cerești, sfinți din preajma 

noastră: Parascheva - ajunsă din Grecia la Iași, Dimitrie 

Basarabov - oprit la București, Nicodim - rămas la 

Tismana în scorbura muntelui, sau Filofteia - venită tocmai 

în Argeșul voievodal. 

 ”Îndrăzneala” acestor timpuri este atât de mare încât 

românii, îndeobște neluați în seamă în spațiile aulice ale 

lumii, încep să fie priviți. În plină nomadomahie 

desfășurată jur-împrejur, Petru Movilă este înscăunat 

mitropolit la Kiev, Iancu de Hunedoara este ales regent în 

Ungaria, iar fiul său, Matiaș Corvin, se urcă pe tronul 

acestui regat cu nume asiatic. 

3. Sacralitatea sacrificată 

 Într-o ritmicitate care evocă viața pământească a Fiului 

lui Dumnezeu, cultura română intră, odată cu așezarea 

uriciunii în locul cel sfânt6, în paradigma sacrificiului. 

Trecerea de la epifania asumată la sacrificiu se realizează 

prin două figuri emblematice, Sf. Constantin Brâncoveanu 

și Dimitrie Cantemir. Deși diferiți prin proiectul lor 

personal, voievodal-politic în cazul Brâncoveanu, 

imperial-cultural în cazul Cantemir, amândoi și- au 

transferat propriile vieți, parte cu parte, gând cu gând, carte 

cu carte, sânge cu sânge, în creațiile realizate. Sacrificiile 

lor sunt inegale, în orice dimensiune a lumii le-am privi, 

 
5 Ps. 132, 1 
6 Matei 24, 15 
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atât cât se poate privi, de vreme ce Brâncoveanu a plătit 

totul cu mult sânge, pe lângă al său propriu. Acest lucru nu 

anulează, însă, sacrificiul de alt tip al lui Cantemir care a 

luptat nu cu păgânii otomani, ci cu ereticii protestanți, în 

exilul său rusesc. Lupte inegale, comparabile totuși din 

perspectiva mărturisirii de sine. 

 3. a. Imposibilitatea oricărei metafizici românești 

În cultura noastră se întâlnesc două aspecte interesante, a 

căror coexistență o singularizează în mod exemplar: pe de 

o parte prezența creatorilor plurivalenți, de tip uomo 

universale (încă laicii Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, 

Spiru Haret, B. P. Hasdeu, Nicolae Iorga, Ion Barbu, 

Lucian Blaga, Mircea Eliade etc., dar și cei intrați deja în 

rândul sfinților, cum ar fi Mitropolitul Dosoftei sau Ioan 

Iacob de la Neamț), iar pe de altă parte, absența creației 

filosofice de tip metafizic, așa cum s-a constituit ea ca gen 

de reflecție creștină, în aria vest-europeană, romano-

catolică, dar mai ales protestantă7. Oricât ar fi de 

surprinzător, capacitatea creatoare românească nu se 

manifestă în domeniul metafizicii8, iar Dimitrie Cantemir 

este cel care ne furnizează explicația. 

 Lucrarea din 1700, Sacrosanctae Scientiae Indepingibilis 

Imago, tradusă nefericit în limba română cu 

titlul Metafizica, este considerată prima operă filosofică 

românească. Înainte de a începe lectura ei, te aștepți la un 

text filosofic desigur, în care, conform accepțiunii 

generale, autorul își expune, în mod sistematic, propria 

viziune despre tot ceea ce este. Fără nici o îndoială, de la 

apariția ei în perimetrul grecesc, filosofia este un demers 

personal, individual, aproape arogant și trufaș, de a 

înțelege lumea și de a o explica și altora. Nimic din toate 

acestea la Cantemir. Metafizica sa este o lucrare polemică, 

îndreptată împotriva a ceea ce el numește știința moartă, 

sau senzitivă sau păgână sau profană, adică împotriva 

empirismului și senzualismului, a ateismului, 

fizicalismului și astrologiei – preocupări larg răspândite în 

epocă, cărora le opune nu o viziune raționalistă, așa cum s-

 
7 În acest înțeles, metafizica este, prin originea ei, ne-

ortodoxă. 
8 29 Ne gândim imediat la Lucian Blaga și la Constantin 

Noica, ale căror creații filosofice sunt de referință. 

Construcțiile lor se ridică pe un teren evident ortodox, 

evidențiind anumite aspecte ale acestuia sau 

operaționalizându-le într-un alt limbaj decât cel teologic. 

Lucian Blaga, de pildă, subliniază incognoscibilitatea și 

incomprehensiunea ființei lui Dumnezeu ca Mare Anonim, 

dar și lucrarea teandrică, colaborarea lucrativă, nu ființială, 

dintre om și Dumnezeu, care generează o nouă lume, cea a 

culturii. 

ar fi întâmplat în paradigma occidentală, ci o știință vie, 

dumnezeiască, pe care o mai numește ortodoxo-

fizică. Așadar, Cantemir se plasează în afara disjuncției 

empirism–raționalism, specifică discursului filosofic ce 

urmează unei cunoașteri strict individuale; se plasează, 

adică, în spațiul cunoașterii sacre, a cunoașterii predate 

omului de Dumnezeu Însuși, care nu poate fi nicidecum 

una individuală, deci nici filosofică. 

 Sacrosancta este scrisă dintr-o cu totul altă perspectivă 

decât cea general metafizică, și anume una în care 

cunoașterea omenească interferează cu revelația, aroganța 

filosofică face loc pocăinței (care este înclinarea de la rău 

la bine) și trufia metafizică smereniei, iar discursul 

personal al autorului, poetic și tehnicist în același timp, nu 

are un alt argument decât cel scripturistic. Cantemir se 

arată ironic față de toată filosofia și știința vremii, inclusiv 

față de scolastică și de filosofia lui Aristotel, bagatelizând 

și respingând categoric și definitiv ideea mișcătorului 

nemișcat. 

 În paradigma ortodoxă, identificabilă și operațională 

în Sacrosancta, se procedează deseori dialogal. Dialogul, 

nelipsit nici din opera sapiențială cantemiriană, se 

desfășoară aici între Pictor și Dumnezeu. Pictorul este un 

slujitor, prin excelență, al văzului și al lumii sensibile, care 

ar vrea să zugrăvească, cu ajutorul instrumentelor sale 

inevitabil limitate, imaginea lui Dumnezeu cel nevăzut și 

suprasensibil, necreat și nelimitat, adică tocmai ceea ce 

este de nezugrăvit. Dumnezeu îi arată Pictorului adevărul 

despre cum a fost creată lumea, din prima până în a șasea 

zi; modul în care a fost făcut omul – după chipul și 

asemănarea Lui Însuși, înzestrat cu liberul arbitru deplin ce 

nu contravine preștiinței și atotcunoașterii divine și nici nu 

este limitat în vreun fel de acestea; îi explică faptul că 

toate limbile neamurilor sunt create de Dumnezeu, nu de 

oameni; că timpul nu este o creație, asemenea celor făcute 

în cele șase zile, ci este însăși eternitatea lui Dumnezeu, un 

continuum pe care El îl împarte cu creaturile Sale, un 

mediu privilegiat al relației Lui cu omul; îi arată că viața 

ființelor înzestrate cu libertate, așa cum sunt oamenii și 

îngerii, se desfășoară într-un mod special, prin împletirea 

voinței lor libere cu providența dumnezeiască. 

 Este limpede că, pentru Cantemir, un demers intelectual 

viu, de cunoaștere adevărată a lumii și a rădăcinilor ei, nu 

poate fi asemenea unei aventuri personale, așa cum este 

filosofia, care să sfârșească, eventual, într-o derivă și 

gnoseologică și ontologică; nu poate fi o metafizică moartă 

care se prezintă pe sine, în mod mincinos, ca fiind vie. 
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Cunoașterea reală a ceea ce este, cunoașterea adevărului 

este religia creștină, nu ”filosofia păgână”. De altfel, 

conceptul-compromis de ”filosofie creștină” este o 

contradicție în termeni. Filosofia nu poate fi decât 

”păgână”, profană, prin urmare contrară cuvântului lui 

Dumnezeu. Rolul ei nu este decât acela de a contrazice 

ceea ce spune Dumnezeu, de a se raporta negativ la El, ca 

într-o ceartă fără sfârșit în care Dumnezeu este doar un 

pretext pentru afirmarea unor idei proprii. 

 Această poziție, atât de explicită și aproape ostentativă la 

Dimitrie Cantemir, apare la toți gânditorii români, chiar 

dacă într-o manieră mai discretă și, poate, mai puțin 

asumată. Iată motivul pentru care forța creatoare 

românească, profund ortodoxă, nu s-a exersat, 

culturalmente, niciodată în domeniul ”mort” al metafizicii, 

lipsindu-i trufia de tip occidental. Unii contemporani 

consideră acest lucru regretabil, alții apreciază că este 

semnul imaturității sau marginalității culturale, o 

inferioritate rușinoasă, un retard oripilant. Cum se poate o 

cultură europeană fără filosofie? Cum se poate un secol 

XVIII fără Renaștere sau fără Iluminism? Antirenascentist 

și antiiluminst, Cantemir dă răspunsul, din chiar secolul 

XVIII românesc, ce constă în a reafirma eterna și esențiala 

lecție a discernerii 

între ”apa vie” și ”apa moartă”, între ‘știința vie‘ și ‘știința 

moartă‘, între ceea ce este și ceea ce doar pare să fie – 

lecție învățată atât de bine de toți constructorii culturii 

noastre. Cei care pentru o deșartă și ambițioasă glorie se 

luptă unii contra altora, tăind - tăiați (au rămas – n.n.), 

rănind - răniți (au rămas – n.n.), învingând - învinși au 

rămas. 

 Fără să învingă pe nimeni, fără să rănească pe cineva, 

neluptându-se împotriva nimănui, nefilosofică și 

nearogantă, cultura românească este mereu vie în sensul pe 

care i- l dă Cantemir. 

3. b. Paradigma răstignirii 

 Cultura noastră nu rănește alte culturi, dar se poate răni 

pe sine însăși, sacrificându- i pe cei care o întrupează. Nu 

pot fi enumerate sacrificiile epocilor de care vorbim, dar 

exemplaritatea lor poate fi schițată. 

 Eminescu a vrut cu toată ființa sa să lupte pentru Țară ca 

jurnalist politic. A pierdut, însă, războiul mediatic cu Titus 

Maiorescu, cel care i-a distrus imaginea de gazetar prin 

publicarea, nicicând aprobată de autor, a celebrului volum 

de versuri. Scoțându-l cu forța, pe Eminescu, din ziaristică 

și introducându-l în literatură, Maiorescu a procedat cumva 

compensatoriu, pentru a-și liniști conștiința prea încărcată 

Nu a existat niciodată o pace la sfărșitul acestui război, ci 

doar lansarea unui poet care, împotriva voinței sale, a fost 

așezat în literatura română și s-a dovedit a fi cel mai mare 

poet al nostru. Sacrificarea jurnalistului Eminescu nu a fost 

suficientă. Războiul amicid a mers mai departe, până la 

moartea sa. Până astăzi, în România, jurnalismul politic 

suferă. 

 Făuritorul formelor pure, Brâncuși, a suportat ura 

inexplicabilă și definitivă a unui regim politic și a unor 

oameni care acționau în numele acestuia. Neputând 

actualiza paradigma vieții românești în Țară, a transferat-o 

la Paris. Acolo lucrările i-au fost recunoscute și apreciate, 

dar acest lucru nu a putut compensa niciodată ceea ce atât 

de elegant se rostește în Franța le mal du déracinement, în 

fond aprigul și ucigătorul dor de țară. S-a înconjurat de 

păsările măestre pe care le știa de pe vremea când cânta în 

strană, de cocoși evanghelici sau galici, de pești și foci ca 

mesageri ai lumii apelor, de sfere a căror perfecțiune 

transpare în ou și în craniul uman, de coloane și mese și 

scaune care erau doar semne ale unui rai pierdut. Până 

astăzi, în România, sculptura suferă. 

 Nu altfel și-a sfârșit viața George Enescu, prea mare 

pentru a nu fi izgonit din patul procustian al unui 

comunism de împrumut. Muzica sa profund românească a 

fost aplaudată 

 în același Paris, iar Poema română, poate nu 

întâmplător, a însoțit, decenii la rând, exilul Regelui Mihai. 

La întrebarea de ce un compozitor atât de luminos ca 

Enescu a scris o operă atât de întunecată ca Oedip, s-ar 

putea răspunde că o fi vrut să afle, la fel ca eroul antic, ce 

păcat major o fi săvârșit (împotriva Țării?) și, după aceea, 

o fi vrut să se pedepsească singur. O tragedie neștiută s-a 

petrecut în sufletul compozitorului, care a răzbătut doar 

prin muzica operei sale, greu și rar interpretată în țara 

noastră, poate și din cauză că este rezultatul unei trădări 

inutile. Până astăzi, în România, muzica suferă. 

 Simțul istoriei este doar ceea ce au văzut și înțeles cei 

care l-au privit pe Horea de la distanță, neînțelegându-i 

simțul eternității. Deloc întâmplător acest trei al 

conducătorilor românilor din Transilvania secolului al 

XVIII-lea, sugrumată de un imperiu ce-și perpetuează încă 

instinctele barbare. Horea, Cloșca și Crișan, cu codițele lor 

cuminți, cuviincios împletite, au speriat puterea imperială, 

cu peruca ei pudrată și parfumată. 

 Și totuși nu au fost trei până la sfârșit. În închisoarea de 

la Alba Iulia, Crișan s-a lăsat biruit de deznădejde, 

confundând, poate, tăcerea lui Dumnezeu cu plecarea Sa 
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definitivă. Înnodând nojițele opincilor, o fi crezut că 

simțământul lui de zădărnicie în lupta împotriva 

împăratului acelei lumi, este totuna cu spaima că Împăratul 

cel veșnic l-ar fi părăsit. Oricum ar fi, înțelegem că 

războiul acela a fost secondat mereu de un altul, nevăzut, 

primejdios, pe care Crișan pare să-l fi pierdut. 

 Ceilalți doi, Horea și Cloșca, au fost trași pe roată și apoi 

făcuți bucăți, ca în vechile martirii ale creștinismului 

analiptic în care ucigașii, nesuferind să existe nici măcar o 

amintire, se arată terorizați de gândul că cei uciși s-ar 

putea trezi, ar putea învia sau că trupurile lor ar putea fi 

furate, și atunci va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât 

cea dintâi9. Ei au câștigat războiul care s-a săvârșit în ziua 

de 28 februarie, ca mucenici ai zăpezilor transilvane. 

Tradiția spune că fiind la Viena, Horea a vorbit mult cu 

împăratul, tulburându-l peste măsură în gândurile sale, așa 

cum, în alte vremuri, și Irod și Pilat tulburați au fost. 

 Toate aceste suferințe din paradigma răstignirii sunt deja 

semne că dumnezeirea se va re-oculta, se va retrage în 

dimensiunea nevăzută a lumii. 

4. Sacralitatea re-ocultată 

 Izgonit cu regularitate din viața noastră culturală, 

Dumnezeu se ascunde ochilor laici ca și atunci, în templu, 

când se făcea nevăzut pentru că nu venise încă vremea 

prinderii Sale. El însă continuă să fie prezent, iar în 

preajma Sa plutesc miresme de negrăit, ca insulele 

salvatoare din apele învolburate ale oceanului. 

4. a. Enclave supra-mundane 

 Re-ocultată, sacralitatea culturii noastre se retrage în 

enclavele inexplicabile ale comunismului ateu, aflate cînd 

la periferie, când aproape de centru, asociate mereu, 

discret, monahismului și folclorului. Cenaclul Flacăra este 

o astfel de enclavă, în care poetul Adrian Păunescu 

oficiază spectacole aflate la limita unei sacralități căreia nu 

i se poate da vreun nume. Filmele lui Dan Pița descriu 

dimensiuni ce depășesc lumea profană a imediatului 

muncitoresc-proletar, plonjând în spații surprinzătoare, 

unde nu mai funcționează legile obișnuite, dar pulsează un 

bine și un frumos indecelabil. Aceeași atmosferă, același 

duh se regăsește în literatura doctorului isihast Vasile 

Voiculescu sau a Mitropolitului ”haiduc” Bartolomeu 

Anania, în poezia pustnică a Sf. Ioan Iacob de la Neamț 

sau în cea delicat- mistică a Zoricăi Lațcu-Teodosia, în 

muzica de re-construire a identității naționale, adresată 

tinerilor ne-duși la nici un fel de biserică sau de școală, 

 
9 Matei 27, 64. 

propusă de Phoenix sau de Tudor Gheorghe. Dar peste 

toate acestea, în viața comunistă românească a existat 

teatrul, enclava cea mai adânc înfiptă în văzul lumii, un 

Ianus bifrons împotriva căruia nu s-a putut lupta, pentru că 

una dintre fețele sale era pur profană, iar cealaltă, niciodată 

absentă, pur anti- profană. O puritate duală care s-a 

convertit într-un zid de apărare. Lumea scenică nu se 

rezumă doar la text sau regie sau actorie, ci presupune și 

liniile decorului, culorile costumelor, vârful unui pantof, 

intensitatea luminii, a întunericului, a sunetului, mișcarea 

unei mâini, coborârea unei sprâncene, fluiditatea 

atmosferei și respirația publicului. Ce armă de temut! Ce 

organism supra-mundan care pulsează în mereu aceleași 

ritmuri sacre, de la începuturi, atingând acum fiecare atom 

social! 

4. b. Văzduhuri și lumini 

 Spațiu închis și oprimant, comunismul românesc nu a 

putut distruge suflul duhovniciei ortodoxe. Sufletele și 

cugetele și trupurile oamenilor au fost luminate și răcorite 

și mângâiate de liturghii salvatoare, de predici 

miraculoase, de spovedanii șoptite sub patrafir. Drumul de 

la gura mărturisitorului până la urechea duhovnicului este 

tainic și etern. Pe acest drum îl aflăm pe Constantin 

Galeriu, practicianul jertfei și teoreticianul răscumpărării, 

pe Ilie Cleopa, legendarul monah-cioban vorbitor cu 

Dumnezeu la gura raiului, sau pe Paisie Olaru, duhovnicul 

blând și bun ca pâinea caldă. Perfecțiunea și absolutul 

religiei noastre sunt exprimate de Arsenie Papacioc în 

cuvântul fără egal: Singur ortodoxia. Iar Arsenie Boca, 

între două călătorii prin nouri, picta, în contur alb, chipuri 

sfinte și-i îndruma, răstit și poruncitor, pe oameni, să-și 

împlinească omenitatea pășind spre Dumnezeu. 

 Cărturar de elită și teolog al iubirii, Dumitru Stăniloae 

stă sub semnul evanghelistului Ioan, de zici că-și reazemă 

și el capul de pieptul Mântuitorului, auzindu-I bătăile 

inimii. Și viața și scrierile sale s-au întins printre și peste 

mai multe regimuri politice, aducând, până aproape de noi, 

lumina acelei cunoașteri dumnezeiești de care doar 

heruvimii se mai pot bucura. 

 Ca și în alte timpuri, cultura română se îmbogățește cu 

ofrandele celor de alt neam. Mărturisirea de credință a lui 

Nicolae Steinhardt, intitulată Jurnalul fericirii, 

consemnează nu doar convertirea unui evreu la ortodoxie, 

ci și bucuria imensă a botezului creștin românesc și dovada 

că el reprezintă adevărata naștere din duh. 

 Epocile re-ocultării se prelungesc până astăzi, în acest 

post-comunism de tip postmodern, o combinație aproape 
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letală. Și totuși, printre monstruozitățile care ne populează 

Țara, în preajma aceleiași respirații monahal-folclorice, se 

ivește enclava Dan Puric, care simbolizează veșnica voce 

care cheamă la re-umanizare sau, ceea ce este același 

lucru, la re-românizare, într-un nou pustiu existențial și 

valoric; sau enclava Grigore Leșe, care modulează fizic 

aerul cu ritmuri neolitice, sfredelindu-ne memoria și 

conștiința și trupul. 

 În văzduhul brâncovenesc al Sâmbetei trăiește mereu 

Teofil Părăian, iubitorul de duhovnicie poetică și totodată 

riguroasă, cel care a scos cuvintele și înțelesurile liturghiei 

dincolo de pereții bisericii, aducând bucuria, ca hrană 

zilnică, fiecărui suflet creștin. Iar mai departe, în alt 

văzduh, Rafail Noica toarce și țese, cu o delicatețe 

îngerească, cuvintele limbii noastre, cuvintele limbii tatălui 

său, astfel încăt și ea să devină limbă cerească. 

 Respirând, doar, aerul acestor enclave înțelegi că 

întinzând mâna Îl atingi pe Dumnezeu. Că El este acolo, 

neclintit, centru absolut al lumii și culturii românești. 
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APOSTOLUL PAVEL 

 

 

 „Oare Dumnezeu îmi pune la încercare credinţa? Poate 

că da, de aceea nu trebuie să mă îndoiesc nicio clipă. M-a 

făcut prizonier al încercărilor, mă ţine departe de curentul 

cel mai puternic al marii schimbări pe care Domnul Iisus 

a adus-o omenirii. Sunt în floarea vârstei – am trăit 

treizeci şi trei de ani – şi nu pot înţelege de ce Domnul 

vrea ca aceşti cei mai buni ani ai mei să fie irosiţi trudind 

şi slujind doar o mână de convertiţi. Sunt gata să urmez 

cauza lui Iisus”10. 

 James Cannon în cartea sa intitulată simplu - Apostolul 

Pavel11, reţine un fapt de viaţă, apostolul scria des, îşi fixa 

gândurile în texte scrise pentru a-şi limpezi gândurile pe 

un drum nou în istoria lumii: creştinismul… Credinţa cea 

nou nu ar fi rezistat fără textele scrise, iar scrisul era un 

semn că Dumnezeu îşi alege martori ai lucrărilor sale în 

lume, lumea se modela sub ochii celor care înţelegeau că 

biruinţa împotriva răului se făcea prin credinţă şi nu prin 

lege… 

 În mod cert, Apostolul Pavel a modelat cursul istoriei, 

poate lumea ar fi fost altfel fără lucrarea sa de lider… Era 

un început în primii ani ai creştinismului, un început 

greu… Noile valori puteau ţine în echilibru lumea, o lume 

în cădere din cauza păcatului, erorii, a legii care nu mai 

avea efecte pozitive, răul se putea folosi de lege ca de o 

armă, o lege care ar fi avut menirea să aducă pacea în 

lume, dar nu a adus-o până la urmă… 

 Autorul cărţii a fost un bun angajat pentru senatori, a fost 

asistent în probleme de afaceri interne pentru preşedintele 

Americii, a lucrat în anturajul Congresului Statelor Unite 

ale Americii, pentru Casa Albă. Mai mult, James Cannon a 

 
10 Pavel din Tars (n. Tars în Cilicia, circa 3-7 d.Hr. — d. 

Roma circa 67) este unul din cei mai însemnaţi autori ai 

cărţilor Noului Testament din Biblie. 
11 James Cannon, Apostolul Pavel, Editura Nemira 

Publishing House, 2010. Traducerea din limba engleză 

Dorina Tătăran. Coperta St. Paul (ulei pe pânză) by Batoni, 

Pompeo Girolamo (1708-1787) Basilidon Park, Berkshire, 

UK. James Cannon, APOSTLE PAUL, 2005, by James 

Cannon, all rights reserved. Prefaţa: Apostolul Pavel, 

întrebări şi răspunsuri, un dialog cu James Cannon. Finalul 

cărţii cuprinde mulţumirile autorului pentru cei care l-au 

ajutat în documentarea riguroasă în vederea compunerii 

cărţii, datate 25 februarie 2005.  

12. 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Hindemith
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tars&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cilicia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Roma
http://ro.wikipedia.org/wiki/Noul_Testament
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fost editor, jurnalist important, apoi   s-a retras din viaţa 

publică. A început să scrie… Evident că a fost în arealul 

puterii în lumea actuală, modernă şi postmodernă… A 

simţit mirosul tare al puterii, jocul dintre pace şi război, a 

înţeles că lumea se poate modela spre bine, dar şi că 

resursele se pot risipi dacă nu există un  lider capabil să 

dea direcţia bună…  

 Apostolul Pavel a adus valorile creştine în lumea 

occidentală, acestea au modelat marile puteri care sunt 

acum în lume, le-a ţinut în prim-planul lumii, lumea s-a 

bazat pe forţa care poate crea echilibru între state, pacea 

era un deziderat uneori iluzoriu, este încă şi va fi… Cartea 

ne dă un mesaj important: liderul trebuie să aibă viziune, 

să aibă idei, un scop bine precizat, să fie curajos şi 

perseverent, să aibă capacitatea de a lua decizii la timpul 

potrivit. Paralela lider modern – Apostolul Pavel este una 

evidentă ca semn al faptului că o viziune corectă poate 

aduce prosperitate spirituală şi materială… Dar viziunea 

trebuie să devină realitate… Aşa a reuşit apostolul… 

 Povestea cuprinde pasaje care sunt fictive, dar sunt şi 

pasaje bazate pe scrierile din Noul Testament, parte 

importantă a Bibliei actuale.  James Cannon a reuşit să 

păstreze limitele dintre ficţiune, realitate, canoanele 

creştine şi valorile creştine, să ne dea cartea care 

oglindeşte problemele importante ale lumii. Ficţiunea este 

ocazia să înţelegem lumea în care a trăit apostolul, 

conflictele sociale şi culturale, să înţelegem că valorile 

tradiţionale din acea vreme erau presate de prezenţa 

armatelor romane în universul cunoscută din vechime. 

Ficţiunea este ocazia să vedem importanţa eticii greceşti, a 

educaţiei universale profunde, a capacităţii de adaptare la 

noi condiţii sociale, a pasiunii de a trăit viaţa până la 

ultima celulă a cărnii, până la sacrificiu. Ficţiunea ne face 

să înţelegem să fără respectul pentru ordine şi autoritate nu 

se pot realiza lucruri măreţe, iar lumea romană oferea, prin 

pacea pe care o asigura, aceste posibilităţi, era o 

conjunctură favorabilă pentru viaţă... Pax Romana, era o 

binecuvântare pentru omenire, lumea putea crea valori 

spirituale şi materiale, drumurile romane asigurau 

circulaţia oamenilor, a capitalului, a ideilor, nu începuse 

criza în primul secol, mai exista şi  pace… 

Datele pe care le deţinem despre apostol ne fac să 

înţelegem să acesta nu s-a născut sfânt, dar a devenit sfânt, 

a fost violent la început, fanatic, chiar dur, nu preţuia viaţa, 

i se părea că legea era mai importantă decât sufletul 

omului. Educaţia pe care a primit-o la Tars, locul unde s-a 

născut, a fost importantă, era una spirituală şi fizică, 

specifică lumii antice bazată pe elenism. Afacerile făceau 

viaţa mai bună, dar condiţiile materiale bune erau ocazia 

de a modela mintea unui om. Apoi şcoala evreiască 

susţinută de Gamaliel la Ierusalim l-a modelat pe Saul, cel 

care va devenit Apostolul Pavel, erau studii echivalente cu 

studiile din cele mai importante universităţi moderne şi 

postmoderne… Dacă Apostolul Pavel ar fi trăit astăzi, 

faptele sale ar fi devenit mesaje de primă importanţă 

pentru lume, marile canale de ştiri ar fi fost ocupate de 

evenimente tainice şi de greu interes, de fapte interesante 

şi esenţiale pentru lumea modernă şi postmodernă… 

 Cartea este o lecţie despre devenirea unui om, o lecţie 

despre modul în care cineva poate să se împlinească ca om 

după regulile lui Dumnezeu, Apostolul Pavel a dat lumii 

ceea ce era de dat, iar lui Dumnezeu ceea ce era de dat, 

este şi va fi a lui Dumnezeu într-un efort unic, echilibrat 

până la urmă, cu pasiunea mergând până la sacrificiu. El 

era un om al acţiunii bazat pe o viziune corectă!  

 Naraţiunea ne redă şi partea mai puţin bună a omului 

Pavel, avea şi laturi incomode, era egocentric, privea 

femeile cu alţi ochi decât s-ar aştepta un om evlavios, a 

cunoscut viaţa ca un dar de la Dumnezeu, un dar de care 

nu a fost conştient tot timpul. Independenţa sa era 

incomodă pentru mulţi creştini, era carismatic şi asta îi 

dădea putere în raport cu alţi lideri sau membrii ai primei 

biserici creştine. Era mândru, chiar orgolios, dar a stat în 

poziţia cea mai bună pentru un lider… Evident, 

independenţa sa era dură, aproape de nesuportat pentru cei 

care au fost lângă el, viziunea i-a dat puterea de a rămâne 

într-o relaţie unică, specială, cu Dumnezeu… În sufletul 

lui Pavel s-a dat mereu o luptă, lupta dintre rigoare şi viaţa 

trăită prin har… Şi asta a făcut din el unul dintre cei mai 

buni manageri (sau iconom, cum scrie în Biblie) al 

Bisericii din toate timpurile, el a dat maximă atenţie 

organizării unei biserici, era practic, realist, capabil să se 

adapteze, chiar această putere l-a făcut să fie incomod, 

noul îl provoca până la paroxism…  

 Apostolul Pavel a fost un cuceritor, un cuceritor unic, a 

biruit în lume pentrucă a ştiut să atragă orice om, fie 

bărbat, fie femeie la cercul miraculos şi îngust al salvării 

prin vestea bună adusă de Iisus oricărui suflet care îl 

acceptă ca Domn şi Mântuitor… Biserica a devenit o forţă 

de ocupaţie, nădejdea, credinţa, dragostea au dat putere 

celor care au intrat în adunarea celor care o înţeles, au 

acceptat şi au trăit o viaţă bazată pe valori decisive, printr-

o idee, ideea de nemurire…  
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 Drumul lui Saul de la un evreu bigot la Apostolul Pavel 

este unic în istorie, dar a stat sub puterea lui Dumnezeu.  

Convertirea lui Saul a fost una dramatică şi plină de 

semnificaţii, viziunea avută pe drumul spre Damasc a fost 

importantă, l-a schimbat brutal, aşa cum a fost el, pentru 

totdeauna.  

 „Câteva clipe mai târziu, un înspăimântător sentiment al 

morţii pusese stăpânire pe Saul şi îl făcu să se oprească. Îşi 

simţea pielea de găină, părul ridicat pe ceafă, iar genunchii 

îi tremurau de frică. În momentul acela, cerul explodă într-

un fulger teribil, mai luminos decât o mie de sori, orbitor, 

cumplit, o strălucire de dincolo de lumea cunoscută. Saul 

se simţea ieşit din trup, ridicat, înălţat în timp şi spaţiu, 

ţinut în aer mult timp… Apoi începu să cadă…” 

 Orbirea care a urmat, relaţia specială, spirituală, cu 

Dumnezeu, lecţia pe care a primit-o de la un smerit 

membru al bisericii de atunci, Ananias, a fost plină de 

înţelesuri. Orbirea l-a făcut să înţeleagă… Hotărăşte 

argumentat. Planifică logic. Acţionează ordonat.    

O istorie concentrată în destinul unui om, o epocă 

focalizată în epistolele lui Pavel, esenţa vieţii într-o 

definiţie simplă: dragostea acoperă totul, poate totul… 

 Viaţa apostolului a marcat omenirea pentru totdeauna: 

„Eu, Tertius din Macedonia, am fost martor al execuţiei lui 

Pavel. Sabia a căzut repede şi hotărât şi un izvor puternic 

de sânge roşu aprins a ţâşnit din gâtul lui, curgând peste 

pietrele care pavau drumul roman. Mulţi dintre adepţii lui 

au venit de departe pentru a-şi înmuia poalele hainelor în 

sângele lui, căci erau convinşi că şi cea mai mică picătură 

avea să îl vindece pe cel bolnav, să redea vederea celui orb 

şi să le mântuiască sufletele”. – Cap. Din însemnările lui 

Tertius. 

 James Cannon a scris această carte în stil clasic, fraza 

clară, expresivă, documentată. El a şi fost implicat activ în 

viaţa unei biserici, a înţeles practic ce înseamnă o zi cu 

Dumnezeu: o mie de ani trăită în alte locuri…  

Romanul poate fi considerat unul dintre cele mai bune 

romane din literatura universală datorită personajului 

principal: Apostolul Pavel. 

 Pentru cititorul român romanul rămâne unul de interes, 

scriitorul a înţeles că mesajul apostolului este unul 

universal, iar documentarea serioasă, limpezimea 

doctrinelor creştine, desenul armonios al valorilor care 

susţin drama romanului ne fac să credem că este accesibil 

oricui doreşte să vadă peste epocă şi mituri ce înseamnă 

salvarea sufletului într-o lume agitată, avidă de viitor, dar 

nu totdeauna capabilă să facă şi primul pas pe drumul lung 

al călătoriei cu Dumnezeu… Cartea cuprinde numeroase 

texte pretins scrise de Pavel sau de Luca, e o carte care se 

deschide cuvântului scris, manuscriselor care conţin semne 

şi curajul de a formula adevărul în cuvinte simple care să 

fie înţelese de orice om. Cartea este povestire, eseu, jurnal, 

cuprinde memorii, studiu despre credinţă, monografie, câte 

ceva din toate. James Cannon a reuşit să le îmbine 

armonios, rezultând o frescă realistă reuşită a primului 

secol în care Biserica devenea o prezenţă importantă în 

Imperiu Roman şi nu numai. Sunt creionate portretele unor 

personaje care au punctat istoria lumii: Barnaba, Gamaliel, 

Lidia, Caiafa, Apostolul Luca, Apostolul Petru, Apostolul 

Iacob, etc. Portretul spiritual a lui Iisus domină acţiunea, 

fondul social, motivaţiile oamenilor, destinul imperiilor… 

Scurtul dialog plasat la începutul textului cu scriitorul 

cărţii este relevant pentru cititor, răspunsurile înregistrează 

călătoria spirituală alături de un apostol şi munca pe care 

un om care îl caută pe Dumnezeu trebuie să înţeleagă o 

viziune care de multe ori îl depăşeşte… Călătoriile lui 

Saul/Pavel ne duc într-un univers complex unde sunt 

prezente secretul, răspântia, ucenicia, judecata, drumul 

spre Damasc, pribegia, vestitor al mesajului principal, 

suferinţa ca forţă de modelare a unei personalităţi 

puternice, progresul posibil, campaniile slujitorului; eşec, 

pierderi, certuri, împăcări, puterea de a reclădi, prizonier, 

Roma arde, ultima călătorie… Toate aceste călătorii 

definesc drumul spre desăvârşire, unul imposibil uneori, 

greu de egalat pentru multă vreme.  

 În capitolul Întoarcerea acasă, Saul/Pavel încerca să 

găsească un răspuns simplu la o întrebare fundamentală: 

De ce să îl urmeze oamenii pe Iisus? Răspunsul s-a fixat 

într-un text concis şi exponenţial, esenţa lui prinde, printre 

altele, ceea ce este important: „Ca să ne învie credinţa, 

Dumnezeu l-a înarmat pe Iisus cu cea mai puternică armă 

care a existat vreodată: adevărul.”   

 

 James Cannon a lucrat zece ani la această carte…  E 

mult, e puţin? Care este unitatea de măsură pentru 

Dumnezeu?  
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Pr. Alexandru Pripon 

 

 
 

Eu cred! 

 

 Eu cred în oameni. Chiar dacă adesea mi-ar fi mai 

simplu, poate, să nu o fac. Să adopt atitudinea rigid-

sceptică a celui care a văzut destulă trădare în viață pentru 

a se mai lăsa înșelat de gesturi iscusite și de vorbe 

frumoase. 

 Eu cred în semenii mei, fără a mă considera în vreun fel 

diferit de cei – buni ori răi – care pășesc pe cărările acestei 

lumi, în acest veac neprielnic umanității. Eu cred în ceea 

ce suntem și, mai ales, în ceea ce putem deveni sub semnul 

Adevărului înțeles ca mod de viață, nu simplu concept 

abstract. 

 Eu cred în Dumnezeu. Iar credinței mele nu îi stă 

împotrivă decât nimicul zămislit de malefice imbolduri și 

învăluit în meșteșugitele cuvinte goale ce ne umbresc 

astăzi existența. Eu cred. Și aceasta nu mă face deloc 

diferit de ceilalți oameni. 

 Credința este cea care ne unește, nu ne dezbină. Cu o 

singură condiție: să fie sinceră și curată, nu o lozincă 

recitată pe nerăsuflate, cu ochii la ceas, pândind pauza de 

masă ori sfârșitul programului de lucru. Și aici ar fi multe 

de explicat începând, probabil, cu senzația pe care o am, în 

ultimul timp, că unii detractori ai Bisericii își declamă 

propriile convingeri... fără ca acestea să le aparțină, ca pe o 

sarcină de serviciu. Ingrată, obositoare, dar menită să le 

așeze, în cele din urmă, o pâine pe masă. 

 Am văzut și auzit cu toții astfel de persoane. Închistate în 

șabloane, nepregătite intelectual să poarte un dialog, 

violente atunci când sunt extrase din făgașele în care au 

fost amplasate. Iar existența acestor persoane – dedicată 

unor cauze care nu le aparțin – nu mă înfurie, ci mă 

întristează… Asta, deoarece nimeni nu se află mai departe 

de statutul său uman decât acela care se trădează pe sine 

însuși, înșelându-și semenii. Indiferent de privilegiile 

obținute ca urmare a trădării. Sau, poate, tocmai din cauza 

lor... 

 Eu cred în generația mea. În lupta pe care am dus-o cu 

toții pentru a fi liberi și puternici, neîngrădiți de strădaniile 

unora de a ne mâna către distrugerea înceată ori către 

paralizia rapidă. Prea mult timp am fost hrăniți doar cu 

sloganuri de neînțeles. Generația mea – generație de 

sacrificiu – avea promis un viitor luminos, fie el și învăluit 

doar în lumina blândă a mijlocului vieții noastre. Și iată-ne 

ajunși acolo, în acel moment al existenței. Iar drumul este 

înecat în perdele de fum, care ne împiedică să zărim 

mlaștina în care suntem atrași. Care ne împiedică măcar să 

realizăm dacă mergem înainte sau înapoi. 

Dar cred. Cred cu tărie că vom ști să alegem calea cea 

bună, lăsând să treacă pe lângă noi, fără a ne atinge, 

veninul vorbelor grele, aparent în doi peri, menite să ne 

întoarcă privirea de la singurul far călăuzitor în aceste 

vremuri încețoșate: Biserica. Și încă există mulți oameni 

sărmani la suflet care supraviețuiesc stupid, scormonind 

printre ruinele fumegânde ale comunismului. Ideologii 

bazate pe manipulare, vieți bazate pe aparențe... 

Cred în puterea noastră de a crede, cu forța și îndreptățirea 

celui care își cunoaște prea bine prietenii, rudele, vecinii, 

conaționalii, știind că aceștia nu se pot lăsa înșelați de 

zorzoanele ieftine, lingvistice ori de alt fel care ne sunt 

aruncate pentru a ceda, în schimbul lor, sufletele noastre 

nemuritoare. Chiar dacă ne va fi greu, chiar dacă vom 

înota împotriva curentului, chiar dacă nu vom mai ști cu 

exactitate ce avem de făcut, orbiți de strălucirile calpe din 

jur, știu că, la ceas de cumpănă, vom găsi puterea de a rosti 

și noi „cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinței mele” 

(Marcu 9, 24). 

Eu cred în Dumnezeu. Știu că nu ne va părăsi, chiar dacă 

am uitat să Îi oferim locul care I se cuvine în sufletul 

nostru. Și, de aceea, cred în oameni. Cred cu răbdarea celui 

care încearcă să descopere, indiferent de circumstanțe, 

chipul Părintelui ceresc oglindit în privirea fiecăruia dintre 

noi. Iar aceasta mă va determina întotdeauna să cred. 
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Dumnezeu, calea și povața spre tot adevărul 

 

 Vântul rostogolește cuvântul către alte și alte zări, opuse, 

ca o fărâmă de rațiune eliberată în lume –  parcă doar 

pentru a demonstra rolul vindecător al uitării. Stăm în 

calea acestei furtuni pasivi, așteptând ca totul să înceteze, 

iar pericolul să dispară, cuminte, de la sine. Dar este 

imposibil să ajungem la adăpost, atâta timp cât insistăm să 

lăsăm porțile deschise pentru orice nouă fațetă a căderii. 

Astfel, prin cetate rătăcesc nestingherite potențiale 

dezastre, neîncetate neplăceri, pregătite oricând să dea 

naștere unei noi vijelii. Și nu se poate spune că suntem 

lipsiți de orice alternativă, doar că variantele oferite sunt, 

mai toate, nefericite – în așa fel încât ne lovim, tot mai des, 

de situația ingrată a necesității selectării celei mai mici 

daune. 

 Nu este corect să trebuiască să alegem între două ori mai 

multe rele. Căci, orice ar fi, amorțirea spiritului cu sofisme 

– cărora li se conferă aspect de cugetări corecte apriori și 

temperament de furtuni devastatoare – pregătește terenul 

pentru o cădere, nu pentru un progres. De ceva vreme, 

deja, suntem în calea vârtejurilor, fără a fi în stare să ne 

ferim măcar o clipă din drumul urgiei, pentru a ne întreba 

dacă este cu adevărat necesară această călătorie 

primejdioasă către nicăieri. Deoarece aici, pe marginea 

sinelui, unde insistăm să pășim într-un echilibru precar, iau 

naștere măruntele zvonuri și marile mistificări, numai bune 

pentru a învălui în ceață cursul istoriei. 

 Românul dintotdeauna a fost sincer în demersul său de a-

și trăi viața așa cum este, fără a-i adăuga zorzoane 

suplimentare, care mai mult încurcă parcursul spre un 

deznodământ firesc. În privința cunoașterii, de asemenea, 

românul a dovedit aceeași sinceritate, străduindu-se să nu 

inunde cu un abstract inutil împrejurările concrete ale 

existenței sale. Alegerile noastre, în privința lucrurilor cu 

adevărat importante, au fost cele potrivite momentului. Iar 

experiența poporului nostru de atâtea veacuri ne-a învățat 

că suntem puternici când privim în față realitatea și că, 

atunci când ne uităm în jur cu ochii altora, cercetând 

contururile adevărului prin intermediul descrierilor, nu al 

propriei percepții, putem deveni simpli purtători de 

stindard ai celor care vor fi descriși, în cărțile de istorie, 

drept învingători. 

 O nouă cădere în necunoaștere. Urmată de una și de încă 

una, ca un nou avânt cumplit, doar de dragul 

experimentării unei mirări stranii sau al unei siguranțe 

nefirești. Acesta ar putea deveni traseul nostru prin lume 

dacă nu vom înțelege că, prin neîncetata furtună care ne 

învăluie, dincolo de aparența răului mai mic, există un 

singur bine, un punct stabil, un reper neschimbat de-a 

lungul timpului: Dumnezeu. Eu cred, din inimă, că ne 

putem păstra locul în istorie, după cum putem să cercetăm 

evenimentele trecutului și să ne croim viitorul, dacă vom 

ști să ne luminăm calea, peste clipe ori veacuri, prin 

credință. Eu știu că urmele noastre sub soarele devenirii – 

adesea afundată în negurile istoriei redactate de și pentru 

alții – vor deveni vizibile, prin strălucirea divinului din 

sufletul neamului românesc. Iar acest lucru nu este o 

simplă părere personală, ci o convingere izvorâtă din 

experiența strămoșilor noștri, călăuziți de credință către 

împlinire. 

 Căutând să descrie, la anul 1719, în lucrarea Hronicul 

vechimei a roman-moldo-vlahilor, evoluția peste veacuri a 

neamului nostru, domnitorul cărturar Dimitrie Cantemir 

scria: „Mărturisim și nu fără puțină tânguială ne 

cutremurăm, de mare și de nepurtat greuința carea asupră-

ne vine; căci mari stânci în mijlocul drumului ca neclătite 

stau; și multe, și împletecite împidicături înaintea pașilor 

ni să aruncă, carile și pașii înainte a muta ne opresc și 

calea Hronicului nostru slobod a alerga, tare astupă; și ca 

troeanii omeților de vivor și vi[s]col în toate părțile 

spulbărați și aruncați, cărările céle mai denainte de alții 

călcate, atâta le acopăr și le ascund, cât nu fără mare frica 

primejdiii ne iaste, ca nu cumva pârtea rătăcind și cărarea 

pe carea a merge am apucat pierdzind, cursul istoriii 

noastre în adânci vârtopi și neâmblați codri, de povață 

lipsit să cadă și așé la doritul popas și odihnă să nu putem 

agiunge. Ce întăi pre Dumnădzău, carele iaste calea și 

povața spre tot adevărul într-agiutoriu chemând [subl. n.], 

pre cât în slabe și slăbănoage putințele noastre va fi, cea de 

demult și de la mulți părăsită cale a cerca și urmele céle 

astupate și pierdute a adulmăca și a le descoperi ne vom 

nevoi”. 

 Astăzi, cu 300 de ani mai târziu, când vântul rostogolește 

cuvântul către alte și alte zări, opuse, ca o fărâmă de 

rațiune eliberată în lume – parcă doar pentru a demonstra 

rolul vindecător al uitării. Stăm în calea acestei furtuni 

pasivi, așteptând ca totul să înceteze, iar pericolul să 

dispară cuminte, de la sine. Desigur, este imposibil să 

ajungem la adăpost, atâta timp cât insistăm să lăsăm porțile 

deschise pentru orice nouă fațetă a căderii, astfel că, prin 

cetate, rătăcesc nestingherite potențiale dezastre, 

neîncetate neplăceri, pregătite oricând să dea naștere unei 

noi vijelii. Cred că a venit momentul să privim în urmă și 
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să învățăm, din nou, care ne este locul în istorie. Și aceasta 

nu prin selectarea uneia dintre variantele nefericite care ne 

sunt puse înainte de contemporaneitate, ci prin regăsirea 

lui Dumnezeu, calea și povața spre tot adevărul, păstrătorul 

și ocrotitorul devenirii poporului român. 

 

Dincolo de vorbe 

 

 La limita rațiunii, cuvintele își găsesc un spațiu aparte – 

asemănător, mai degrabă, unui loc de joacă –, fără prea 

multe restricții, fără prea multe eforturi necesare în 

vederea alcătuirii unor construcții lipsite de pretenții. Și, 

nu se știe cum, aceste construcții devin paradigmatice și 

definitorii, prezentate publicului ca fragmente (fie ele și 

șleampete) ale unui vast discurs filosofic. La limita 

rațiunii, orice formulare este exact ceea ce se dorește să 

fie. Ceea ce nu înseamnă că ștacheta a fost coborâtă, 

universal, sub nivelul firescului, ci că ambițiile unora și 

accesul lor la mijloacele de promovare actuale au dus la 

acceptarea facilului ca modalitate de exprimare a 

conceptelor înalte și a ideilor complexe. 

 Există, s-ar părea, în ultimul timp, două tipuri de discurs 

care se încolonează sub flamura simplului-prezentat-ca-

fiind-complicat: cel simplist și cel prolix. Discursul banal 

este alcătuit din termeni simpli, utilizați zi de zi, tociți 

adesea și demonetizați. La prima vedere, s-ar putea spune 

că insuccesul acestui tip de exprimare a ideilor este 

garantat. Dar perioada comunismului, pe lângă un sistem 

social-politic găunos, a adus și o adevărată „doctrină 

estetică adoptată în URSS, care glorifica omul nou, 

constructor al socialismului” (conform DEX): realismul 

socialist. Și, deoarece „omul nou” nu făcea parte, neapărat, 

dintre elitele gândirii, iar conceptele erau sărmane în 

conținut și frizând dezinvolt sofismul, s-a adoptat acest 

discurs superficial, pe care – fără să-și dorească, neapărat – 

îl definea un mai-mare al acelor vremuri, la o adunare 

presărată cu multe aplauze: „ca să înțeleagă toată lumea, 

tovarăși!”. 

 Problema construcțiilor simpliste și lipsite de miez 

constă în faptul că, dincolo de conținutul scorburos și 

potențial viermănos, le induc celor expuși la susurul lor 

adormitor impresia că sunt deasupra nivelului lor real, din 

punct de vedere intelectual și nu numai. Apare acea (să-i 

spunem așa) tânjală cognitivă care a scufundat multe 

spirite cu o forță uriașă, dar latentă, în mlaștina prea 

puținei înțelegeri. Dar să nu creadă cineva că discursul 

simplist nu este seducător. Urmăriți, vă rog, cu atenție, 

sloganurile moderne. Fie și (sau mai ales) pe acelea care 

promovează ura împotriva Bisericii, bazându-se pe un 

mult-trâmbițat sprijin al științei înțelese ca modernism, nu 

ca înțelepciune. Veți observa că exprimarea este incitantă, 

iar o persoană mai puțin instruită poate cădea ușor în 

capcană, fără să cunoască asemănarea până la îngemănare 

a formulărilor cu acelea din perioada comunistă – de unde 

putem deduce, iată, că mijloacele duc spre același scop: 

ateismul „științific”, ca doctrină a „omului nou”. 

 Discursul prolix modern este acela mult prea alambicat 

pentru a fi serios, menit să epateze, nu să transmită cu 

adevărat un mesaj. Își ridică în slăvi autorul, îi construiește 

un podium sau un soclu, dar nu îi exprimă ideile decât în 

termeni pretențioși, lipsiți de concizie. Pare destinat 

elitelor, dar este util, bănuiesc, doar celor care au studiat 

până la memorizarea perfectă un dicționar de neologisme. 

Astfel, deși creează iluzia că s-ar situa într-un punct 

cardinal opus simplismului, informațiile pe care le oferă 

sunt identice: lipsite de valoare și seducătoare doar pentru 

categorii mai puțin informate, dar ușor de impresionat, ale 

populației. 

 Banalul cu aparențe complexe este ceea ce transformă 

orice discurs, până la urmă, într-un mesaj duplicitar-

sofisticat, deloc menit să călăuzească spre culmile 

înțelepciunii. În schimb, putem remarca adesea congruența 

ideatică față de construcțiile simpliste prezentate mai sus. 

Iar în perioada contemporană avem parte de câteva nume 

fără chipuri concrete, asociate filosofării, nu neapărat 

filosofiei, care își exprimă opiniile pedant, cu punct, 

virgulă și semne de exclamare, fără a spune, însă, mare 

lucru. Când astfel de mesaje traduc, în termeni cam greu 

de priceput, sloganurile îndreptate împotriva Bisericii, 

ceva mă determină să cred că ambele tipuri de discurs au 

multe lucruri în comun: poate măcar faptul că au crescut la 

umbra aceleiași ideologii călăuzitoare spre „omul nou, 

constructor al socialismului”... 

 La limita rațiunii, cuvintele își găsesc un spațiu aparte – 

asemănător, mai degrabă, unui loc de joacă –, fără prea 

multe restricții, fără prea multe eforturi necesare în 

vederea alcătuirii unor construcții lipsite de pretenții. 

Problema este că, dincolo de vorbe, nu se află decât 

ambiția și nimic altceva... 
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Traduceri literare 

 
Eavan Boland (1944-2022) 

 

Rodia 

 

Singura legendă care mi-a plăcut vreodată  

este povestea fiicei rătăcite prin infern. 

Și apoi găsită și salvată de acolo. 

Este despre dragoste și șantaj.  

Îi cheamă Ceres și Persefona. 

Și cel mai bun lucru din legendă e 

că o pot accesa de oriunde. Așa am și făcut. 

Fiind copil în exil, trăind într-un  

oraș cu ceață și consoane ciudate, 

am citit-o o dată și la început eram 

un copil exilat în amurgul trosnitor 

din lumea morților, cu stele dispărute. 

Mai târziu, într-o seară de vară, am ieșit 

s-o caut pe fiica mea. Era ora de culcare. 

Când s-a întors în fugă, eram gata 

să negociez oricum, ca să stea cu mine. 

Am dus-o înapoi pe lângă scoruși 

și viespi și liliac de vară parfumat. 

Dar atunci eram Ceres și știam 

că vine iarna pentru fiecare frunză  

din fiecare copac de pe strada aceea. 

Era inevitabil pentru fiecare. 

 Și pentru mine. 

  Este iarnă acum 

 și stelele sunt ascunse. 

Urc scările și stau acolo unde o pot vedea 

pe fata mea dormind lângă reviste de adolescenți, 

cutia de Coke și farfuria cu fructul netăiat. 

Rodia! Cum de-am uitat de ea?  

Putea veni acasă și ar fi fost în siguranță, 

s-ar fi terminat și povestea, și căutarea  

noastră nefericită, dar ea a întins o mână 

și dintr-un pom a rupt o rodie. 

Și-a întins mâna și a tras în jos 

cuvântul franțuzesc pentru măr și 

zgomotul pietrei și dovada 

că până și într-un loc al morții, 

în inima legendei, în mijlocul 

unor stânci pline de lacrimi nevărsate 

gata să fie diamante spre sfârșitul 

poveștii, unui copil îi poate fi 

foame. Puteam s-o previn. Încă am șansa. 

Ploaia e rece. Strada are culoarea silexului. 

În suburbie sunt mașini și TV prin cablu. 

Stelele se ascund deasupra noastră. 

Este o altă lume. Dar ce alt dar  

îi poate da o mamă unei fiice în afara 

acestor frumoase deschideri prin timp? 

Dacă amân durerea, darul se va micșora. 

Ba nu, legenda va fi și a ei, și a mea. 

Va intra în ea. La fel ca mine. 

Se va trezi. Își va atinge cu mâna 

pielea îmbujorată și fină ca hârtia. 

O va duce la buze. Nu voi spune nimic.  

 

Evantaiul de mătase pe care mi l-a dat mama 

 

A fost primul cadou pe care el i l-a dat ei.  

I-l cumpărase cu cinci franci de la Galerii 

în Parisul de dinainte de război. Era zăpușeală. 

Din cauza secetei fără stele, noaptea era furtună.  

 

Și-au petrecut vara aceea în oraș. 

Se vedeau în cafenele. Ea venea mereu devreme.  

El întârzia. Și în seara aceea întârzia. 

I-au împachetat evantaiul. S-a uitat la ceas. 

 

Ea privea în jos, pe Boulevard des Capucines. 

Și-a mai comandat o cafea. S-a ridicat. 

Străzile erau goale. Torida ucigătoare. 

I se părea că distanța miroase a ploaie și fulgere.  

 

Sunt trandafiri sălbatici, aplicați pe mătase manual, 

culeși în secret, brodați cu îndrăzneală, rapid. 

Restul e din carapace de țestoasă, de-o răbdare 

anume, reținută și evidentă. Este  

 

din mătase impermeabilă uzată și transmite, 

chiar și acum, o tulburare subînțeleasă. 

Dantela s-a ponosit, de parcă vremea 

împotriva căreia se deschidea ar fi intrat în ea.  

 

Trecutul este o terasă goală de cafenea. 

Apusul calm de dinainte să tune. Fuga unui bărbat. 

Și nu există cale de a afla ce s-a întâmplat atunci –  

nici măcar una – dacă nu cumva, firește, improvizezi. 

 

În această primă dimineață fierbinte de vară, 

în căutare de muguri, viermișori și fructe, mierla 

simte căldura. Deodată, își întinde o aripă –  

în întregime, cu totul, seducătoare.  

 

Traducere de Monica Manolachi 
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Mioara Carceanschi Rîșnoveanu  

 

poezii cu versiunea în spaniolă a autoarei 

 

Ultimii pași  

 

Mă împiedic de strigăte,  

deghizate în victorie,  

mâini nemuncite  

mă poartă către rug,  

răzbunare pentru uși închise.  

Copiii stau în primul rând,  

se miră, strigă,  

învață că drumul către împlinire  

se străbate într-o limbă necunoscută,  

își imaginează o lume fără norme,  

fără obligații,  

cu jucării lăsate în toate casele  

prin care au trecut.  

Inima o aruncă la sânul mamelor,  

creierul este folosit ca sigiliu  

pentru organizații false.  

Restul atârnă de guri nesincere.  

Doar sufletul mi-a rămas în genunchi  

lângă o biserică veche.  

I-au smuls crucea  

și au făcut din ea,  

un lacăt. 

 

Los últimos pasos 

 

Tropiezo con gritos, 

disfrazadas en victoria 

las manos no trabajadas 

me llevan a la hoguera- 

venganza para todas las puertas cerradas. 

Los niños están en la primera fila, 

se sorprenden, gritan, 

aprenden que el camino hacia sus ideales 

se cruza en un lenguaje desconocido, 

imaginan un mundo sin reglas,  

sin ataduras, 

con juguetes por todas las casas  

por donde pasaron. 

Tiran mi corazón al pecho de las madres, 

El cerebro lo usan como sello, 

en falsas organizaciones. 

El resto de mi cuerpo  

cuelga de bocas deshonestas. 

Solo mi alma queda de rodillas 

al lado de una antigua iglesia. 

Le agarraron la cruz, 

y la convirtieron 

en un candado. 

 

Dilemă  

 

E noaptea sacrificiului,  

nu vreau să-ți văd ruga ochilor 

 întunecați,  

refuz să mușc inima încă vie.  

Mă acopăr umilă  

cu albul colbului  

până când  

țipătul dintre coaste  

se va domoli.  

Mă voi boteza  

în apa păcatului:  

știi că pot iubi și în iad? 

 

Dilema 

 

Es la noche del sacrificio, 

no quiero ver tus ojos  

oscuros rogando. 

Me niego a morder el corazón aún vivo, 

Me cubro humildemente 

con el blanco del polvo 

hasta que el grito, 

entre mis costillas, 

se calmará. 

Seré bautizada 

en el agua del pecado: 

¿Sabes que también puedo amar en el infierno? 
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Poezie 

 

 

Aurelius Belei 

 

 

Poezie simplă 

  

Știi, mai mereu mi-am dorit 

să îți scriu o poezie simplă 

fără prea multe cuvinte, 

o emoție, un sens acceptabil 

sau măcar un vers acolo, 

să arate luminos ca 

un punct primordial 

ori ca hotar neclintit între lumi, 

să îți aducă limpezime-n privire 

și ireale îmbrățișări de senin, 

o esență infimă 

cât o sămânță de rai nezidit 

prin care să prinzi cumva 

rădăcini și în vise și în ceruri 

să poți să dai semne de roadă 

aici pe pământ, între clipe, 

dar și în mine, în adânc 

printre gânduri de taină, 

undeva, între inimă 

și cele câteva iluzorii 

lacrimi de dor  

neplânse  

de curând. 

  

Descuvântarea 

  

Oare ce ne-am face dacă 

dintr-odată printr-un semn 

de lumină mare 

n-ar mai fi cuvinte, 

nici sensuri, nici rugi, 

nici cerneală și virgule 

și nici sublinieri 

prin verbe tăioase? 

  

Am vorbi în inimi 

direct 

și ne-am auzi cred 

șoaptele raiului nerostit 

sau poate 

am mângâia minunat de ușor 

doar cerul cu aripile 

și ne-ar fi îndeajuns 

de sonore gândurile. 

  

Poate am vorbi 

prin văpăile ochilor 

privindu-ne însetați unii pe alții 

ca pentru prima oară 

de la zidirea lumilor 

sau poate 

ne-am îmbrăca în tăcere 

devenind flori de lumină 

asemeni necuvintelor 

cele înalte,  

cred și asta 

cu toată dragostea 

cea sublim 

necuvântată 

  

Regăsita mea 

  

Recunosc 

te-am căutat în fiecare privire 

ce izvora frumusețe 

în fiecare surâs ori adiere 

de patimă coaptă în trupuri 

pe sub ceruri și aripi 

pe sub pietre și valuri 

pe sub parfumuri perfecte 

ale unor șoapte de dor 

am tocit cărări neumblate 

să te pot găsi 

așa cum îmi erai 
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promis dăruită 

și vis și culoare 

și rugă și zbor 

în mine nu te căutasem 

trăiai atât de strâns 

îmbrățișată în lumina 

dimineților mele 

încât ceea ce respiram 

eu crezând că 

e sublimul răsăritului 

era de fapt 

zâmbetul inimii tale 

cu tot cu infinit. 

  

Șoapta numelui tău 

  

Din adânc dezbrăcat 

de liniște te chem 

dimpreună cu 

toată arderea 

sinceră și chinuitoare 

a cerului meu 

fără de stele 

fără de nori 

fără de lacrimi 

fără de adiere 

fără de sens 

fără de îngerii 

plecați degrabă 

să-mi rostuiască vise 

să-mi cutreiere lumi 

să-mi picteze din belșug  

cu albastru smuls  

cioburi din cât  

mai multe înălțimi 

un alt adânc de inimă 

ce va răspunde 

răscolitor doar la 

șoapta de senin a 

numelui tău. 

  

Ruga iubirii 

  

Când voi ajunge la marea mea 

am să mă închin stâncilor 

și puterii de dincolo de zare 

voi săruta icoana valurilor 

în adiere de răsărit 

peste toată liturghia cosmică 

a noului început de inimă 

voi arde tămâia cerească 

a brizei unor visuri 

și te voi aștepta 

lacrimă de aur a fericirii 

la celălalt capăt 

al rugilor mele. 

  

Oftatul unui surâs 

  

Viața ne aleargă iute din urmă,  

mult prea grăbită în față,  

de la primul surâs al răsăritului 

abia de apuci să-ți dezmeticești lumea,  

să prinzi cumva asfințitul, 

asta, bineînțeles, dacă 

ai fost cumpătat 

și nu ai risipit  

chiar lumina,  

printre munții de clipe netrăite.  

  

Visare 

  

Ea când visa 

năștea lumi cu aripi, 

lumini diafane picurate  

din stele fără de nume, 

liniște peste câmpuri cu maci, 

zâmbete ale unor ceruri 

de dincolo de suflete, 

câteodată chiar șoapte 

de curcubeu înflorit, 

ea când visa 

era… altfel 

decât eram eu 

când o visam 

doar pe ea. 

  

Ecuație  

  

Unu plus una  

fac suma unei lumini.  

Doi lângă rai  

adaugă chiar infinit.  

Iar lumină cu infinit  
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dau nefiresc mereu 

același rezultat...  

izvor de apă vie 

pe buza unui gând 

ce îmbrățișează o așteptare,  

un vis sau chiar 

un răsărit necunoscut.  

Izvor cât virgula unui sărut 

încremenit departe 

într-o ecuație aflată  

dincolo de stele și doruri  

tocmai pe masa 

lui Dumnezeu. 

  

Semințe de Rai 

  

Calzi și rotunzi au fost  

oamenii odată demult 

când sufletele li se turnau 

în lumini frumoase de taină 

cu formă de rai nerostit 

apoi prin nu știu ce  

minune neînțeleasă 

au apărut visele 

care de care mai personale 

și mai roditoare de lumi 

și totul s-a dat peste cap 

stelele au devenit  

calde și cât mai rotunde 

iar oamenii distanți 

cu suflete reci și 

cât mai pierdute 

uitând că dinainte de vise  

ei sunt lumini cu 

semințe de rai 

neîmplinit. 

  

Răgaz 

  

Întreb așa din nepricepere… 

v-ați opri umbrelele și pașii 

dacă ar ploua cu timp? 

Cu clipe mirosind a primavară 

plină ochi de iarbă fragedă 

și belșug de zâmbete copilărești? 

Cu secunde șăgalnice, 

coborâte hăt din curcubeul 

vreunei uitate iubiri arzând de vigoare, 

de prin puterea uitată a adolescenței? 

Ori cu momente de șoptită magie, 

căutate de însăși îngerii fericirilor, 

acele răgazuri, multe, mărunte, fierbinți, 

ca roua nesilită a dimineții 

ce se așează pe vise și pe stele? 

  

Întreb pentru toți… 

Ați deschide oare brațele și ochii 

și gura și trupurile însetate de 

vremurile când viața nu ne era înfrântă? 

Ați îngenunchia bătrânețea cea fără prospețime 

în fața unui asemenea prilej de a 

vă inunda cu apa coborâtă drept talisman 

împotriva încremenirii? 

Ați aduna în buzunare și prin saci 

ploaia cea nouă a răstimpului sufletesc? 

Ați strânge în inimi tămâia fără de moarte a  

darului roditor de timp nefolosit  

îndesându-l până la refuz 

în palme și cumva prin doruri perfecte? 

  

Întreb pentru fiecare… 

Am bea cu înghițituri mici savurând 

intervalul dintre răsăritul euforiei de a ne ruga 

și apusul mizerabil al necredințelor noastre? 

Am risipi iarăși oare chiar și acest răgaz 

bâjbâind după tandrețea zborului 

ce ni se topește cu cer cu tot peste 

ideile cele învechite și fără de anotimp? 

Am sorbi picăturile acelea de timp nepurtat 

răstălmăcind chiar însăși beautitudinea existenței 

sau am bombăni din nou nefericiți  

împotriva acelor lacrimi ce vor săpa în noi, 

cu prilej de alinare cerească, 

după lumină și viață, 

căutându-ne temerile, 

răscolindu-ne rosturile, 

trezindu-ne dureros și aprig 

minunea adevărului 

de a fi acum și aici 

din nou? 
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Mihai Posada 

 
Lângă poarta grădinrai  

  

cu spatele rezemat 

de înaltele ziduri 

în porticul de umbră 

ne vom așeza 

  

va începe să cearnă 

nisip peste noi 

un vânticel fără ploi 

iscat de binele pe care 

puteam să îl facem 

și nu l-am făcut 

  

la umbra raiului 

încă neacoperiți 

cu nisipul pustiei 

cât va mai întreba 

unul sau altul de noi 

  

ne vom mai vedea 

o vreme șezând 

la poarta grădinrai 

unde flacăra nu bate 

  

*** 

întuneric mai gros 

ca uleiul o noapte 

s-o tai cu cuțitul 

tot așteptând veșnicia 

  

să se termine cu bine 

  

în geana de lumină 

învierea ne va orbi 

privighetori ne-or asurzi 

ca un tunet foșnind 

de iubire 

  

Și timpul e doar o convenție  

  

bobocul de bulbuc 

în balta izvorului 

de la pogon a făcut ochi 

peste lume uimit, auriu 

  

când pleacă Tata 

rămâi peste nume copil 

și stăpân ca mierla 

pe tril 

  

violet crizantema discret 

triumfătoare peste zăpada 

grea nemiloasă, 

și strălucitoare 

  

când pleacă Mama 

cordonul (tău) ombilical 

cu materialitatea lumii 

se rupe de-acum ai doar viitor 

fără trecut ești tot mai ușor 

mai cutremurat de frumusețea 

dincolo de zarea promisă 

aproape gata de zbor 

  

 Alăptare  

  

în somn absorbit 

cum în pământ se ascund 

apele ploii 

toate le uiți și minunea 

continuă în fiecare 

dimineață a lumii mama 

te învață cu bucurie 

cuvintele laptele graiului 

  

 Ciupercăria  

  

privesc tronul zeului 

pustiu acoperit cu praf 

de stele sfărâmate 

nu l-au măcinat 

nici stihii nici 

vântoase dar 

tronul e gol între spații 

  

femelele fac filosofie 

eprubetele clone-copii 

  

nu mă alungați 

din furnicarul urban 

tună îngerul 
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poeților șoptind : cine 

vă va învăța 

cum se plânge ? 

 

Lume îmbrățișată cu pleoapele  

  

de pe gura aburindă a muribunzilor 

oglindă fumegândă 

apăsat călcând 

buza învinețită a poemului 

ușoară moartea senină se ridică 

fecioară la cer 

  

Bastarzii  

  

îmi voi duce bastarzii departe 

doică voi fi profesor și maestru 

al morții 

voi schimba toate datele sorții 

îmi voi duce bastarzii la noapte 

  

voi lărgi cu gheare și dinți 

în zidul din spatele porții 

borta știută 

voi înota cu puii în gură zvelt ca o ciută 

borta-i culcuș cu miros de părinți 

  

voi ieși pe furiș din cetate 

voi cerși voi fura voi ucide 

urlând voi cere azil mitologic pe Lună 

pentru puii bastarzi numai eu 

voi decide 

  

mă vor prinde și poate mă vor jupui 

voi salva întregul jertfind 

din haită o parte 

sunt bătrână oricum nu voi mai naște copii 

îmi voi duce în gură bastarzii 

departe 

 

 

 

 

 

Ilie Gorjan 

 

În lumea poeților 

 

În lumea poeților 

curg cuvintele din tiparele sufletului 

și se plimbă literele de aur 

pe harta inimii 

lucind a lacrimă de îngeri. 

Cuvinte ce-și toarnă 

aripa și se lasă albite de mâini  

călătoare prin gânduri,  

cuvinte cioplite cu har 

de un meșter cu-o tolbă 

de vise 

și de un nestatornic și  

vestit făurar. 

Cuvinte ce-și toarnă  

cântecul pe un portativ  

al iubirii, 

pe refrenul cu acorduri ce din lumină 

se-absorb 

și cu note desprinse din cuibul 

zăpezilor stinse cu pană  

de corb. 

 

iarba căruntă 

 

Iarba e mai căruntă 

pe șesul palmelor mele, 

parcă a albit de tot de când poartă 

pe creștet 

un nou strai din urme de poveste caldă, 

și și-a pus o hlamidă din frunze 

de anotimp lucios, 

ba chiar și o broboadă din descântece 

împădurite de vreme. 

 

De aceea iarba e din ce în ce 

mai căruntă, 

iar palmele abia pot duce la gură 

fluierul rătăcit al 

timpului. 
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Mihaela Aionesei 

 

Scriu 

Scriu ca și când în mine  

aș ispăși cea mai grea penitență.  

Despre fericirea nu știu cui și sufletul meu viu  

Odihnindu-se din vâltoarea morții în palmele tale.  

E prima dată când las cortina din mine să cadă.  

Pământul se scutură de flori. Lumea aruncă pietre.  

Fiecare după chipul și asemănarea sa.  

Le îndur. Le adun. Fac din ele un templu. 

Unul micuț cât să încapă numele Domnului... 

Doar El știe pașii smeriți ai iubirii din Valea Plângerii. 

Spaimele cu care mă întăresc. Biciuirile înserării 

când nimeni și nimic nu mă poate ține departe 

de firul de iarbă prin care respir.  

 

Între noi alte ierburi nebune pasc cerul.  

Stelele coboară ca o salbă. 

În jurul inimii se face sărbătoare.  

Cineva aprinde o candelă. 

O cruce și miei albi abia născuți saltă. 

Lumina pătrunde până la os.  

Vindecă și întoarce mugurii în matcă. 

Fericirii îi trebuie uneori atât de puțin  

să iasă din stepele tăcerii: O ploaie  

de primăvară scăpată dintr-un sân de fată, 

o joacă de sturzi în luna lui marte, 

un suspin de greieri în grădina din fața casei, 

un cântec de cuci stingheri ascunși în pod, 

atingeri împărțite la doi deasupra prăpastiei 

stând pe un umăr de bufniță albă. 

 

Scriu cu o fericire neîndemânatică 

ca și când rezemată de-un zid  

mi-aș da viața morții 

la schimb 

 

pentru tine  

scriu 

ca și când... 

 

Scrisoare dintr-o miercure albă  

 

Să-mi scrii despre tine, iubite.  

Despre grădinile cu trandafiri japonezi 

în care ne-am pierdut mințile  

asmuțindu-ne unul împotriva altuia 

în timp ce din fluierul  

osului zdrobit de neputința  

de a ne fi mai mult 

răzbătea cel mai armonios cântec 

împrumutat din Rai  

de o pasăre mare și albă  

cât umbra acestor zăpezi 

ce năvălesc cu toți caii cerului peste mine 

și nimeni nu le poate opri. 

 

În acest decor nefiresc 

fac slalom printre neîmplinirile zilei 

mă străduiesc să respir/ să te respir  

să mă recuperez din aroma  

unei primăveri suave 

rătăcită la tine în palmă 

cu ea mi-ai stins cândva  

focul dintr-o rană 

și lumea mea a rămas prinsă  

într-un ochi de cocor oglindind  

o pădure de jad în care mai caut  

uneori înțelesuri. 

 

* 

E miercuri douăzeci și șapte 

an două mii douăzeci și unu 

supus celei mai mari nesupuneri planetare 

- după cum încearcă să ne lămurească unii - 

din coconul de tăcere înfășurat 

ca o mască în jurul planetei albastre  

mă răzvrătesc și eu ca tot omul de rând 
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în ciuda tuturor nelegiuirilor 

și nelegiuiților sădesc un pom 

florile lui ne-or îngropa  

într-un aprilie duios și roz 

în care nimic nu ne va sta în cale  

să ne aparținem măcar  

cât o rotație de lacrimă  

în jurul unei lumânări aprinse  

măcar cât o atingere de înger 

după ce sfinții au citit o noapte întreagă 

psalmii lui David. 

 

* 

Să-mi scrii despre tine, iubite 

despre parfumul cu care te dai dimineața 

să micșorezi între noi distanța care crește ca o fiară 

doar așa aflu și eu cum se îmblânzește tandrețea 

într-o miercure albă la sfârșit de ianuarie 

când femeile sterpe n-au voie să fie iubite 

și nici să iubească. 

 
e miercuri 2/2/ 2022 

 

ce multitudine de doi fără noi 

doi – simbolul fructului 

al cunoașterii  

al păcatului împărțit într-o joi 

mă delectez ca și atunci 

cu un vin bisericesc 

sparg semințe și gânduri  

la fel de negre ca ele 

mă uit pe fereastră 

zăpezile curg în neștire 

veștile grele la fel 

un copil a murit pe o trecere de pietoni 

o polițistă s-a împușcat din dragoste 

un tânăr s-a aruncat de pe Intercontinental 

numărul celor infectați cu covid a trecut de 40.000 

se anunță o nouă bombă la guvernare 

aurul se pare că-i doar o tinichea 

lumina din ochiul zilei scade  

prețul ei crește ca apele mării 

supuse încălzirii globale 

în aprilie se pare că vom scăpa… 

numai de sinuciderea mea  

nimeni nu vorbește  

deși mă arunc în fiecare zi  

într-un poem fără început  

fără sfârșit  

de tine  

să nu suflu  

nimic. 

 

E o zi normală de joi – 2.03. 2022 

 

„Sinucide-te frumos!” îmi strigă râzând Maria  

în timp ce șovăi pe un colț de lună. 

„Arta cere sacrificii” spun  

și mă arunc în veșnicia 

acestui poem  

pictez cărări  

le umplu cu zăpezi 

agăț stele în brazi  

să nu uit  

cât de importantă este lumina  

care ne-a dezgolit la începuturi. 

Un lup bătrân îmi adulmecă urmele 

și nu pot ajunge la tine  

de teamă să nu ne înghită  

într-o clipă de furie 

pe amândoi. 

Repet drumul până la epuizare 

până la arderea sinelui în sine. 

În zori o dimineață splendidă 

mă întâmpină cu aroma de cafea:  

„E momentul tău Doncafé.”  

Zâmbesc umbrei care soarbe  

de partea cealaltă a ceștii. 

 

E o zi normală de joi 

cu ciucuri roșii la ferestre. 

Să trăim clipa, mon cher! 

Mâine nu știm ce va fi. 

 

Lupul umblă liber printre noi.  

 

Gânduri de lună nebună 

Azi m-am ciocnit c-o lună nebună 

de supărare a început să tune... 

 

* 

În cele din urmă tăcerea a învins. 

Eu nu mai îndrăznesc să cânt, 

tu nu te mai întorci să te miri, 
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luna istovită de insomnii 

continuă să scrie  

pe fire de nisip 

poeme. 

  

* 

Castanii au înflorit de dor 

a câta oară nevăzuți? 

Mai știi aleea, 

fluturii, 

vina?... 

Avântul tău, 

sfiala mea, 

neastâmpăratul zâmbet 

înfruntând zăpezi și arșiță 

în secunda de-o șchioapă  

a unui minut rebel? 

 

* 

Tu, eu –  

teama cu ochi mari și limpezi 

săgetând bezna nopții, 

moartea tremurând pe buze  

presimțind în văpăile trupului  

păcatul. Cu aceeași încăpățânare  

țin mâinile încleștate pe cruce 

și cad în genunchi și mă rog 

ca zile apuse demult  

să fi avut un rost al lor.  

 

* 

De prisos lacrima care nu adapă lumina! 

De prisos anii cu fire albite de neguri 

dacă stârnesc numai o 

„scânteie care aleargă și râde”. 

De prisos mersul inimii 

în vârful degetelor pe spini, 

dacă nu înfloresc grădini de trandafiri. 

 

* 

Zorii zglobii bat la poartă. 

Soarele năvălește în obrajii zilei 

ca și altădată. Luna coboară din 

broboada de stele – sfinte fecioare 

îmblânzind în ochiul larg deschis 

al unei bufnițe albe  

marea trecere –  

Octombrie – tu  

Octombrie – eu. 

 

Melancolia 

Din toana poetului n-ai cum să ieși  

fără să guști deopotrivă  

moartea și învierea  

dintr-un poem. 

 

Poemul este cavoul  

în care își găsește liniștea.  

Sfinții doctori fără de arginți  

au confirmat de la începutul lumii:  

boala asta e incurabilă.  

Melancolia e un câine  

negru ca smoala  

care mușcă veșnic  

din aceeași inimă  

purtată întoarsă  

pe vânt 

pe soare 

pe ploi,  

 

doar la sărbători se oprește puțin 

se îmbracă în roșu 

simulează fericirea îmblânzind  

cu picioarele goale  

cirezi albe de zăpezi  

până cade în fântâni amurgul.  

 

Melancolia nu se vindecă.  

Nu se vinde. Nu se împrumută.  

 

Se dă din plin celor ce pot  

da ocol pământului dansând cu moartea  

sub o talpă de furnică 

și nu se lasă până nu devin  

flacăra pe care urcă și coboară 

cu mâinile pline de păsări 

ca și cum ar tămâia un mormânt 

Dumnezeu. 
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Ionuț Pande 

 

Borduri 

 

 

"Am despicat văzduhul în ape moarte, vii!" 

 

La margine de hăuri, privirea stă deșartă, 

Iar umbra lin plonjează în retezări de gând, 

Mai scheaună un câine, o cucuvea mă ceartă, 

Un glas își arde smirna, iar timpul curge blând. 

 

Un tril aleargă spațiul, un vânt împinge clipa, 

Abisul se întinde obraznic și dulceag, 

'N-arome de iluzii, destinu-și arde pipa, 

Un fir atârnă viața, cuvântu-i un briceag. 

 

Coboară în genune, peste un alb de lapte, 

Un stol de 'naripate, cu zbor de curcubeu, 

Se-afundă-n cerc lumina, silabă intr-o carte, 

Deasupra-i cer cu stele, prăpastia sunt eu. 

 

Desăvârșiri 

 

Îți stau pe buze, zare de migdal! 

M-ai prins în colțul unui surâs 

răsărit în lutul fraged peste care 

alunecă degete moi de lumină. 

Surâsul mă leagănă, lumină mă cântă, 

din mine zboară note de fluturi jucăuși, 

Sub cupola vieții, mă adie timpul, 

buzele tale își împrăștie polenul 

în respirația privirii; dansez, dansez 

cu ochii tăi de migdal pe clapele fine 

ale degetelor, cu lumina prinsă 

în sunete de cristal; nu mai e sufletul 

decât un aer misterios, parfumat, 

murmurat de buzele tale sângerii. 

Să nu m-atingă ofilirea glasului, ci 

murmurul, doar el mă poarte pe note 

clipite de portativul tainic al eterității. 

Numai acolo cobor, picătură 

ruptă de apa ținută sub obroc. 

 

Am trecut pe-aici... 

 

Am răvășit pulberile 

din buzunarul timpului; 

 

Funigeii înșiră poalele cerului 

cu înflorituri cenușii. 

Plămânii se scutură de răcnet 

ca un drum bifurcat în balanța 

pașilor cadențați. 

Un făgădău îmbie, 

cu gust de ploșniță, 

simțurile ieftine 

și dintr-un rost sordid, 

am sorbit lacom un lichid verzui, 

care mi-a înăsprit chipul 

până la păcatul adamic. 

Eva e goală și se întinde 

cât drumul nesfârșit; 

mi-am rupt coastele în două 

ca să-i acopăr mirările; 

mi s-a lipit de gât 

dulceața mărului mușcat 

din sânul verde-pârguit, 

iar ochii sinuoși îmi 

aprind linia destinului. 

M-așez în curbă șoselei, 

ca să mă calce îndoielile pe 

dunga visului, dreaptă, neșifonată. 

Timpul a trecut de Eva și Adam, 

s-a oprit în dreptul meu, 

m-a miruit cu parfum de antichități, 

apoi a fugit la Dumnezeu 

ca sa negocieze altă epocă. 

 

Am trecut pe-aici.. 

 

Cineva! 

 

"În strâmtorări de lut, nemărginite unde!' 

 

Cineva zvârle cu pietre în apa nesfârșită a inimii. 

Și cercuri fug, hăituite concentric de ecoul unui gând. 

Tot ies flăcăi din mine la hora toamnelor 

încolăcite în strălucirea cămeșilor 

cu broderii de tinereți scornite, 

când nopțile se trag tot mai aproape de 

respirația șuierătoare și fierbinte a ciulendrei. 

Mă cheamă ielele-n pădurea de smaragd, unde 
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poiana cu ciripit pe poale mă-mbracă în căpriori 

cu coarne răsucite printre înflorituri de stele. 

Ziua asta ruginită care s-a închis peste 

cătușa Fiarei! Da, da, a Fiarei... 

Și când a scăpat, a fugit, a fugit, 

a fugit peste lunci cu miezul verde 

s-a adăpat din toate izvoarele crestate-n piatră; 

acolo unde a privit, la margine de gând, 

cerul era mult mai albastru, apoi cărarea 

s-a strâmtat... s-a strâmtat deodată, 

era doar un oftat! 

 

Așa... așa îmi alergi prin inimă 

că nu mai are timpul sânge 

să-ți croiască alte poteci! 

Așa îmi alergi! 

 

Nerostiri 

 

Sunt cuvântul nerostit, cu aripi tăiate între silabe. 

Vârful peniței mă scaldă în cernelurile nopții 

și mă așază pe coala zilei următoare. 

Eu mă agăț de stropii negrii-albăstrui ai 

necunoscutului, 

cu disperarea unei vieți sperioase 

și nu vreau să curg în forme deslușite, 

fug între lumi, înfig adânc un picior în abis, 

de celălalt mă trage un destin. 

Cu mâna dreaptă mă prind de neantul din care 

timpul mă smulge cu fiecare vocabulă. 

Dar nu mă las sedus de atingerile sângelui. 

Răstorn cerul peste noapte, amestec astrele, 

universurile, îmi ascund ochii printre copiii nenăscuți 

ai viitoarelor împerecheri de stele. 

Dar penița îmi adună împrăștierile fotonice 

din incognoscibil într-un surâs vulgar 

și mă scrie, mă scrie, mă scrie... 

La jumătatea cuvântului explodez și... 

se miră Dumnezeu de primul său eșec. 

Sunt fericit... acolo unde sunt... 

Urma firii a rămas în cerneluri. 

 

Cadențări 

 

O tremurată boare sub ramul uscățiv, 

Un ochi sfios deschide, în mugure, o floare; 

Pe buza-i înăsprită de un surâs naiv, 

Alunecă-n deșerturi o rază dintr-un soare. 

 

O frunză-n gând tresare, însingurată clipă, 

Eternizând secunda în trecătorul "sunt", 

În rădăcină urcă o foame care țipă: 

-Mi-s corzile-nvechite și nu mai pot să cânt! 

 

Vioara-n geamăt șade sub deget de artist, 

În ochi coboară umbre, în armonii, tristețe, 

Arcușul mă întinde pe note de altist, 

Din ramul cu o floare, bastonu-mi dă binețe. 

 

Ană, Ană! 

 

Ană, Ană peste rană, 

Slovă dulce-n vârf de pană, 

Scrisă cerului zidire, 

Plânsul ochiului citire, 

Os de sfântă-n trup de piatră, 

Așezat în sacră vatră, 

Sân, izvor de viață-ntruna, 

Meșter trist scociorând luna! 

 

Ană, Ană-n suflet hrană, 

Așteptări șezând în strană, 

Cântec răsucit în ziduri, 

Pâlpâiri de dor în mituri, 

Om de rând, în gând Manole, 

Ciupind corzile-n viole, 

Țipăt de copil în poală, 

Raiul, peste iad, răscoală, 

Sânge despletind cetatea, 

Când o viață-și arde moartea! 

Ană, Ană, focul cheamă, 

Pe cap cerului maramă, 

Trepte de văzduh în soare, 

Asfințind un gând în floare, 

Pași cernuți de cărăruie 

Când în cremeni timpul suie, 

Împletiri de rost și veghe 

Peste năruiri de zeghe! 

 

Ană, Ană, o dojană, 

Peste vis, închisă geană, 

Strigă, strigă, albă zare, 

Zidu-i nalt, Manole doare! 
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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, 
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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, 

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... 

Time line  

Un ultim check-in pe rețeaua de socializare, 

O ultimă postare pe timeline, 

Un ultim mixaj de romgleză, 

Un ultim pretext liric... 

M-a sfătuit cineva drag mie, 

Să mă eliberez din colivia cibernetică, 

Să-mi îngădui mai mult timp pentru a inspira, expira, 

Neîngrădit, liber, cât se mai poate în era asta 

postmodernă. 

Ezit, 

Narcis se privește în oglindă, 

Să tulbure oare iluzia fermecată? 

În subacvaticul propriului Nil interior, 

Mâlul roditor, 

Cerneala cefalopodelor fantastice... 

Artan ... nămol (lol). 

E al naibii de adictivă drăcia electronică, 

Știu ... poate mâine voi posta din nou, 

Fotografii personale sau cine știe ce bazaconii, 

Poate azi, poate mâine, 

I will get out, cum cântă Lauryn Hill. 

Vreau să privesc cerul, norii, 

Să simt vântul, ploaia. 

Vedem totul prin filtre sepia, filtre cromatice, 

”Comunicăm”, ”socializăm”, 

Am uitat să fim. 

Ce faine erau vremurile 

Când cele mai avansate inovații tehnologice 

Erau jocul de tetris și ordintorul CIP. 

Știu, dr. K, ai să spui că sunt retrograd, 

Știu, stimabile, ai să spui că mă opun progresului, 

Știu de Gutenberg si am auzit și de Zuckerberg, 

De cuneiforme și tăblițele de ardezie, 

De hieroglife și papirusuri, 

De călimare și manuscrisele din abații, 

Dar aceasta nu e o enciclopedie, 

Aveți Wikipedia, dacă tot... 

Sau biblioteci, mai sigur. 

Nu caut adepți, e atât de personală această încercare, 

Așa cum nu scriu, 

Sau oare scriu? 

Pentru... pentru... pentru... 

Puncte de suspensie. 

Cert e că scriu despre ceea ce-mi aprinde imaginația, 

În vâlvătăi ce-mi purifică sufletul chinuit, 

Am observat că ele – cuvintele, ideile îmi ard 

Limitările, obsesiile, complexele, 

Mă transformă tainic, 

Ziceau unii de catharsis, 

Habar n-am, 

Dar îmi face bine această pasiune, 

A devenit respirația mea naturală. 

Acum privesc bolta de viță de vie, 

Strugurii verzi, ici-colo îmbrăcați în albastru, 

Deasupra cerul plumburiu 

Pregătește furtuna electrică, 

Vântul ștrengar se joacă cu paginile caietelor mele. 

În tot acest tablou expresionist, 

Șed eu, 

Încerc să-mi lepăd gîndurile, demonii, 

Iată! Mă alungă în odaie, 

Picăturile de ploaie. 

Good Bye, cetățeni universali! 

Un ultim share 

Și mai vedem 

Luni. 
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Andrei Pătrăucean   

 

camere cu aspect de navă scufundată  

 

fricile s-au ascuns într-un depozit cu butoaie de vin 

noaptea câinii latră a foame 

fumul din țigară absorbit de un tunet fictiv 

cu frici neexplicate dansând printre rânduri 

somnul se consumă printre perdele cu miros de 

dulceață de afine 

apropierile au urme de frici înăbușite în pahare 

murdare 

verdictele se preling pe reproșuri asumate la un foc de 

tabără  

cu femei mutilate și copii căutând o cutie de jucării 

aruncate deja într-un foc cu lemne din bradul de iarnă 

niciun fum nu poate acoperi mirosul unei frici ascunse 

chiar dacă butoaiele de vin au ars într-o noapte  

 

ultimul țăran a fost îngropat pe viscol 

 

ultimul țăran a fost îngropat alaltăieri 

era un frig aproximativ hibernal 

satul se pregătea de somnul adânc  

viscolul nu contenea în pereții goi ai luminii 

căruța cu care a fost adus la groapa s-a rupt în două  

groparul s-a pitit lângă lutul aburind  

viscolul trosnește copaci cu forme virgine 

femeile împart colaci cu mâinile degerate 

câinii caută să se ascundă sub hainele unui copil uitat 

în cimitir  

satul se pregătea de somnul adânc  

ulițele căutau să se acopere cu pături  

cărările spre pădure rezistau sub pasul lupilor  

în case se discuta despre ultimul țăran care fusese 

îngropat pe viscol  

preoții s-au refugiat la sobele din biserici citind în 

permanență moliftele sfântului Vasile 

s-au rupt brazii în păduri a căzut turnul vechi al 

fabricii  

pe cer corbii în roți adânci întunecate  

pe deal un copil rătăcit cu sania  

fugind spre ultima casă cu ferestre luminate 

 

ultimul țăran a fost îngropat înainte de somnul adânc 

pentru care se pregătea satul  

oamenii au cusut păturile între ele 

s-au baricadat pe acoperișuri de case 

s-au acoperit cu starea lor comună  

doi au rămas sa se încălzească la căldura lumânării 

ultimului țăran 

copilul uitat in cimitir  

copilul rătăcit cu sania 

căldura se întinde pe hainele pătate de neputințe și frici 

justificate  

 

terasa inundată a devenit o străină  

 

tinerii se pipăie din priviri aruncate lacom 

literele zboară anapoda pe scări 

circumstanțele se sinucid pe un pavaj stropit de cafea  

trandafirii s-au scuturat pe pământul 

conștiința caută vechile obiceiuri 

limitele s-au șters, ochii s-au umplut 

pervazul se scurge într-o căldură densă 

iar frigurile s-au ascuns în zilele acelea 

tinerii se pipăie din priviri aruncate lacom 

în cafea s-a înecat o muscă 

ușile nu se mai închid perfect  

se vede un amurg violet irelevant 

simțurile s-au consumat în lungi discuții 

cariile sculptează chipuri șterse 

normalitatea a crescut în ghivece cu mușcate 

este bine să privim la oamenii crescuți din pământ 

am auzit că pământ ești și în pământ te vei întoarce  

 

mărturii despre anotimpuri îngălbenite 

 

pe stradă au rămas urmele unor tălpi grăbite 

îmbibate în praful peste care frunzele cad ostentativ 

plăcuțele de înmatriculare tremură 

sub povara unei aglomeratii închipuite 

noile generații se ascund în pahare murdare  

neliniștile clocotesc pe la colțuri 

caută un surogat pentru a se încuiba 

dând naștere unor momente închipuite  

liniștea dinaintea furtunii a rămas doar un lait motiv 

pe care cercetătorii l-au asociat cu depresie severă 

nimic nu a mai rămas decât niște frunze 

printre care vântul șoptește versuri învechite  

lumea va rămâne un coș de gunoi în care viermii  

își fac culcuș și se strâng la piept  
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libertatea ca o pasare cu aripi tăiate 

 

își adună toată forța  

urlete și minuni scufundate în apă neîncepută 

cu aripi aruncate în ocolul câinilor 

și conversații printre mieunatul pisicilor 

cu toată suflarea către lumi inexistente 

de unde beau apă zeii izgoniți  

beau cu ei cot la cot și adulmec prăzi premature 

consumate înainte de vremea marilor dorințe 

căutătorii s-au liniștit pe Marte 

coboară pe străzi cu pași șterși de ploaia de iunie  

ripostează la atacuri suprimate târziu 

cozi interminabile la sticle cu formă de șarpe 

în care libertatea stă ascunsă într-un buton  

iluzii revărsate în dimineți mohorâte  

 

necunoscutul ascuns într-o privire naivă 

 

momentele când circulă oameni ai necunoscutului 

reluate pe rând cu intenții defulate în sticle de bere 

necunoscutul ascuns într-o privire naivă 

ochi pierduți în tinereți precoce 

cu pași înguști către lumi de tinichea 

urmele acestor pași caută refugiu 

pe iarba unei păduri cu copaci tunși greșit 

și animalele cu picioare tăiate și ochi închiși 

umblă zvonuri că lumea se va închide cu un lacăt 

pe care tinerii l-au pierdut la un joc de cărți 

 

prima zi de învechire 

 

căutam o ieșire din cutia neagră 

pătrunderea într-o dimensiune de cuvinte cusute 

apoi sudate cu manifestări ironice 

minunile devin (des)minuni în acest ritual 

de du-te vino pe pământ 

singurul moment de tinerețe s-a consumat în energii 

uitate 

era prima oră când mă simțeam bătrân 

fără mâini și cu priviri neputincioase 

scările și-au dezmembrat fiecare placă de gresie 

s-au omogenizat într-un scop necunoscut 

copiii s-au ascuns în încăperi nevăzute 

au ieșit pe ușa din spate cu priviri schimbate 

și cu mersul pe cărări pavate cu impresii și păreri 

 

Maria Apăvăloaie 

 

Nostalgie 

 

Am lăsat deschisă uşa şi fereastra de la drum,  

S-aud picurii de ploaie care curg pe geam duium. 

Stau tăcută-n faţa uşii. Da' mi-e gândul dus hai-hui. 

Cui să-i pese? Ştiu prea bine că nu-i pasă nimănui... 

 

O perdea de ploaie rece o învăluie un vânt. 

Pere coapte pădureţe cad de-a valma la pământ. 

Ies desculţă-n prispa casei. Merg prin ploaie în tăcere. 

Şi ce dacă cerul toarnă? Eu adun în poală pere. 

 

Ploaia-n baltă clipoceşte. Bate vânt dinspre pădure. 

Doar atât cât amintirea asta dulce să mi-o fure. 

Stau aievea-n faţa uşii. Gândul mi-e plecat hai-hui. 

Cui să-i spun că astăzi părul din copilărie nu-i...? 

 

Astă amintire-aduce sufletului meu un leac: 

Gust de pere pădureţe de-acu' jumăta' de veac... 

 

Ieşi soare dintre nori 

 

Ieşi soare dintre nori, şi îmbracă în culori 

Câmpuri, inimi şi poieni, sufocate-n buruieni! 

Plângi soare, dacă vrei! Tu nu plângi fără temei. 

Dar de vreo trei zile-ncoace faci din lacrimă băltoace. 

 

Ş-apoi, plânge şi grădina că i-ai înecat lumina. 

Ieşi soare dintre nori şi te reazemă de flori! 

Dacă raza îţi e şchioapă şi privirea ţi-e mioapă,  

Irişi proaspeti, albi, cutează, ca să-ţi vindece o rază. 

 

Macii roşii vor şi ei, să-ţi vindece două-trei. 

De-o rămâne una-două ţi le-o vindeca cu rouă 

Iarba crudă din grădină. Şi-ai să-i dai la schimb 

lumină. 

Hai! Prinde-mă de mână şi clipeşte-a vreme bună. 

 

Vrei să râzi? Că râd şi eu, când ţi-e râsul curcubeu. 

Curcubeu frumos, vărgat, la o margine de sat. 

Curcubeu cu două stele peste casa maicii mele. 

Una-n deal si alta-n vale, nici un dor să n-o prăvale. 

Şi-alte două între ele să mi-o apere de rele. 
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Abdul - Cair Latip 

 

Artiști ambulanți 

 

Peste pânza de noapte simțurile noastre se topesc. 

Iubirea o așezăm petală cu petală pe muzică, 

Suferim uimitoare mutații. 

Pășim spre ceruri în somnul de zmeie, 

Așa, ne revedem prin sunetele instrumentiștilor… 

 

Prăpastie 

 

Noaptea se așază pe cer asemenea unui bolnav pe masa 

de operație, 

Viața circulă prin venele mele… 

Încerc să nu pierd timp în dragoste. 

Sunt zborul către o inimă atât de lentă la început, încât 

nu o iei în seamă. 

Rămân pentru o vreme suspendat într-o leneveală 

plăcută, așteptând să se facă dimineață, 

Fiindcă s-ar putea să fim nevoiți să nu mai împărțim 

aceleași veri… 

Și ploaia asta fierbinte, ca liniștea, din adâncul cerului, 

Coboară mărgăritare,  

parc-ar pluti pe lacul unor simțiri imune. 

Ploaia asta fierbinte se așază după nici zece minute de 

lectură… 

E timpul nopții. 

Îmi iau tăcerea de mână și încep să ud florile din 

oameni. 

 

Rătăcire 

 

Ocolesc singurătatea din afară ca să o caut pe cea din 

mine. 

Lumina începe să-mi topescă gândurile  în timp ce 

pământul se scufundă în abisuri. 

Maternitatea firii mele este doar o avarie, un vers rupt 

din poezie. 

Privesc un șir imens de oameni îmbrăcați în trup de 

păcat și-mi este îngrozitor fără tine. 

Borne kilometrice  se ridică din pământ ca niște 

cerșetoare 

Dumnezeu aruncă banul Său. 

 

Dureri 

 

La malul cerului ne privim intens până ni se transmit 

prin piele acele poezii și culori din inimă. 

Fulgi de stele adorm prin șanțurile mâinii mele. 

Abia te-am părăsit și te plimbi în mine îmbrăcată în 

liniște. 

Linia ce desparte spatele tău în pale tărâmuri cade ca 

un cuțit peste mine și mă însângerează câte puțin… 

Într-o zi îmi voi ridica pleoapele, iar iubirea mea va 

porni să găsească al trup… 

 

Senografie 

 

În fiecare zi mă joc cu lumina dintre noi până reușesc 

să nu mai fiu eu. 

După o noapte browniană, 

Îmbrăcat în alt personaj mă acopăr cu un vis vegan. 

Cuvintele mele încep să plouă peste tine, și ușor 

alunecăm, asemeni stelelor fumurii, la margini opuse 

de cer. 

Cu o mie kilometri de aer călătoresc purtând sărutul  

tău o mie de ani… 

În vârful luceafărului stă iubirea noastră ce-și învârte 

fusul visului. 

Trupul tău ar trebui să fie aici prin preajmă… 

 

Călător 

 

 Privește ! Noaptea coboară de la munte  

Într-un apus grigorescian 

Mă-nțep în aripi de iubire, 

Întreb totuși, 

Unde sunt emoțiile și spațiul poetic, 

Ca să mă aflu în treabă. 

Pânza nostalgiei se opintește în fereastră. 

țipă cerul de hârtie 

pierdut în rătăciri fără interes, doar simțuri. 

ard pădurile sentimentelor noastre, 

să mă învețe cineva să trăiesc. 

 

Gestațional 

 

Un înger mi-a spus că are nevoie de mine... 

Cobor spre vidul meu poetic lăsându-mi treptele 

sufletului să tremure pline de mister. 

M-agăț de-un fir de ploaie, adormit sub singurătatea sa, 

și încep să mă plimb prin spațiul gol. 

Un fior tăcut se mulează în lumina astrului ceresc. 



Revista română pentru literatură și artă                         Anul II, nr. 5, decembrie 2022 

 

 
78 

 

Grația sa fină este sclavia pe care au dus-o oasele 

mele. 

Îngenunchiez la marginea propriei dimineți și-ncep să 

scriu despre taina vieții pe pământ. 

Merg prin versurile cu formă de viață, 

 metafora prin care am fost inspitit să intru este udă și 

răcoritoare. 

Din catifeaua faptelor mele  se cos buzele într-un azi al 

meu. 

Golit de lumina febrilă, mă adăpostesc la sânul norilor, 

anunțând morfologia trecutului că doar fruntea mea a 

primit necazuri de la oameni. 

Pășesc în  fosa albă a sacului lacrimal pentru că știu să 

iert lipsa iubirii... 

 

Rafturi 

 

Literele se mișcă cu grație printre cărți, 

Aud ritmul lor  intim și în spasme de emoție, 

Un parfum de carte în respirația mea. 

Cuvintele își transpiră gândurile 

Cuvintele nu ajung pentru pământul acesta... 

Mă vărs în cea mai fină și nesfârșită arteră a timpului, 

Rata speranței este mică, iar durerea lor nu poate fi 

împrăștiată. 

Unde ești tu, poezie, oare ? 

Unde e chipul tău luminos ? 

 

Ecou 

 

Urechea ce ascultă 

Glasul fericirii 

Intră pe furiș cum pătrunde lumina prin ferestrele lui 

august. 

Pansamente din ierburi tămăduitoare peste ochii tăi 

fără de somn... 

Vântul șterge imaginile cu puterea clopotelor 

pendulând între cosmos ori grădină. 

Când ajung la graniță, pașaportul fals este valabil, 

Dar nu pot trece... 

Îmi recompun chipul prin timpane și voi continua 

drumul, 

Te rog nu întreba cum o mai duc , 

Nu aș putea să-ți spun... 

 

 

 

Sude Emil Iulian 

 

La început lumile erau transparente. 

şi toate câte erau 

treceau dintr-o lume în alta. şi nu era măsură 

a vieții şi nici măsura rugăciunii nu era. era 

o singură ființare şi moartea nu avea nici un 

lăcaş fizic. iar lumina o destăinuire continuă 

printre lumi. 

şi din toate câte au fost. ginerele morții. 

păcatul s-a instaurat ca un rege al neliniştii. 

iar mândria a opacizat fiecare ființă şi a 

despărțit lumile. şi multe granițe au fost puse. 

şi între ființare şi între lumi. şi piatră cu piatră 

s-au văzut şi om cu om. iar cele transparente 

alese transparente nu au mai fost văzute. 

de către lumile opace. 

 

Şi s-a întins cât era de mic 

 

de ajunsese la propria cuprindere. 

 şi s-a micşorat cât era de mare de ajunsese la propria 

necuprindere. 

tot ce era de la el era viu 

şi grăitor. şi tot ce nu era de la el prin el 

trecea. şi bucurii şi spaime îşi făceau loc 

aproape tot aproape nimic îl numiseră. 

au spus că mai sunt părți până la aproapele 

ultim. tot şi nimic sunt una. au încercat 

să-l crească mai mult decât creşterea. să-l 

micşoreze mai mult decât micşorarea. şi în 

toate limbile pământului l-au numit. sălaşul 

bucuriilor şi spaimelor să-i spună. aparținerea 

în neaparținere. cuibul morții veşnice cuibul vieții 

veşnice i-au zis şi trecător i-au zis 

vremelnic şi jertfelnic i-au zis. să închidă cercul cu 

pornirea de la ei putere. şi nu i-au găsit leac 

pentru lipsurile ce le avea. aproape tot aproape 

nimic perfectul. 

 

Un om avea o cruce 

şi nu ştia ce să facă cu ea 

apăruse din senin. se tot uita 

la cruce cu mintea lui cea omenească. 

şi a văzut că are două laturi. şi a văzut 
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că are un punct de tensiune. cum o sucea 

cum o învârtea orizontalele deveneau 

verticale. verticalele deveneau orizontale. 

numai intersecția lor rămânea aceeaşi. 

şi s-a minunat. 

a zis să o care. poate îi aparținea. că tot 

îi era dată. să o care de colo până colo. 

poate îi înțelege rostul cu mintea 

lui cea omenească. 

o cruce avea un om şi ştia ce să facă cu el 

 

Şi ce de fețe are Iuda 

spuneau iubitorii. 

să-l alungăm 

din cetate şi în pustiu 

îşi va găsi un loc numai al lui 

căci numai asta vrea 

nevrednicul de iubirea noastră 

şi nimic nu mai isca nici o 

ceartă şi nici un resentiment 

nu se mai arăta întru locuitorii cetății 

ce de iubire care se moleşea 

văzând cu ochii şi nici buni 

nici iubitori nu mai ştiau să fie 

de parcă ajunseseră de lepădat. 

nici putere nici speranță nu mai 

avea iubirea. şi slugile şi stăpânii 

erau de-a valma. 

ne trebuie un Iuda au spus 

Raza ta mă desparte 

şi odată cu trecerea ta părțile 

mele fără culoare se adună 

într-un întreg şi mai mare 

singură nici un pas din hăul tău 

nu va străbate hăul meu 

statornicia mea în cele nemişcate 

te arată pe tine mişcătoare 

şi nemişcarea ta mă arată mişcător 

fără-de-mine nu-ți poți fi 

fără-de-tine 

tu lumină 

de întuneric cu lumină. 

 

 

 

Carmen Tania Grigore 

 

Fluctuații 

 

Uneori scrisul îmi alungă 

unele amintiri afară din gând; 

probabil himere stârnite-n pustiu 

jinduiesc după nescrise întâmplări, 

cândva sentimente 

- acum devenite sedimente  

de florile mărului! 

 

Eu mă supun acestor fluctuații 

nu protestez, dar fabulez 

până dincolo de  

orizontul sorții. 

 

Niciodată destul  

 

suntem pe malul mării, 

păstrăm distanța dar 

ochii mei te atrag aproape, 

cântec să-mi fii – 

nesomn rupt din albastru, 

rostogolit de gând 

într-o romanță 

de chitară clasică; 

 

tăcerea înalță curcubeu 

între fantasmele noastre, 

mâinile presară nisip 

în decolteul lunii de miere; 

 

mimăm existența 

pe o insulă pustie 

în care dragostea 

ne hrănește cu cer 

și creștem un dor 

niciodată sătul  

 

Cuvintele  

 

Facilităm definirea distanței 

cu inima scuturată  

de orice temere. 

Acasă totul e bine, 

în  lipsa ta  
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zburdalnica idee a iubirii 

a ajuns la maturitate 

și-mi poartă fericirea 

de la o întâmplare la alta 

fără a interfera 

cu învălmășeala de zi cu zi. 

Am învățat cum e 

să trăiești cameleonic 

pentru a camufla așteptarea, 

efectul e deja răsplătit, 

fluturi atrași de 

ardoarea buzelor 

poartă singurătatea 

spre amurgul altor femei. 

Mie îmi rămân cuvintele, 

ele duc mai departe 

ecoul figurilor de stil. 

 

Fior 

 

Intră nepoftit în vorbă, 

nu-l mai poți da afară! 

Ba chiar se-nfruptă 

din subînțelesuri savuroase, 

cărnoase, înfulecând provocări! 

Dogorește, dorește o revizuire 

a riscului de coliziune emoțională, 

fluturând detalii 

despre trăiri imposibil de  

îndepărtat! 

Aleargă în zig-zag neîntrerupt, 

să-i țină de urât frumosului nevorbit! 

Taie-n felii inegale inima, 

clatină lumina până se iscă  

pătimașe chemări 

apoi se retrage între vârste 

și trage de timp, 

să țină inevitabilul pe loc.  

 

În umbra cuvintelor 

 

Învață-mă tu 

cum să respir 

aerul stătut al depărtării, 

să-mi port fericirea 

ca pe o năframă 

de la o fereastră la alta 

închipuindu-mi că undeva, 

în umbra cuvintelor, 

ochii tăi limpezesc 

neputința de a mângâia 

un răspuns 

 

Introspecție 

 

Dacă vrei să vorbim 

te invit în foișorul de mătase, 

m-am înveșmântat 

într-un voal purpuriu 

semn că trăiesc 

o nouă versiune de  

armonie solitară 

 

putem incita la dialog 

oameni din stradă 

și pentru fiecare 

putem improviza  

în grabă 

chestionare de 

sinceritate 

 

ar fi nedrept  

să ne gândim doar la noi, 

ar fi nedrept  

să nu declanșăm 

și altora 

o stare de introspecție 

senzuală 

profundă și dureroasă; 

în spațiul dintre 

dragoste și prietenie 

e loc pentru  

multă tăinuire, 

să știi 
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Casandra Ioan 

 

Acoperită de buburuze stau în iarbă. 

Soare intens, orizont albastru, spălat. 

Uşurimea unor fluturi albi ce te ating. 

 
Melci trăgându-şi casele spiralate după ei, 

Apropiindu-se de salamandre negre portocalii. 

În căutarea umezelii pământului. 

 
Două ciute privesc atent peste umăr 

Apoi saltă 

Prin iarba înaltă. 

 
Inima – o buburuză obişnuită, 

Neagră în câteva puncte, 

Deprinde azi zborul –  

exerciţiu de voinţă aparent solitar, 

Urcuşul verde, vertical 

Şi apoi desprinderea de pământ. 

 
Cocon 

 
Cocon. Tundere în monahism. 

Fericire neîmprăştiată. 

Zăpadă. 

Bunicul în palton cu fular şi şapcă, 

Urmărind cum mă dau cu sania. 

Zâmbet cald. Bunicul are douăzeci de ani. 

 
Curs  

 
O piele argăsită scânteind 

Înveliş – pliu a tot ce există, 

Cu pori ca tot atâtea guri de vărsare. 

Permeabil – supus schimbării. 

 

Picătură de apă unită cu alte picături, 

Curgând, iubind, ca o magmă încinsă, 

Ca lava ţâşnind din vulcani. 

Apă strecurată prin sita  

Pietrelor de râu. 

Apă atingându-ne creştetele şi  

întorcând abisal sinele spre lumină. 

Magmă încinsă această inimă, 

în traversarea ei dinspre uscăciune spre verdeaţă. 

Surdei Nicoleta 

 

Mărturisiri 

 

în mine ard poeme-ngenuncheate, 

nu mă mai tem de flacără deloc, 

din scrumul amintirii deocheate, 

nu-mi voi clădi castel și nici alt joc.. 

 

într-un târziu, pesemne, vine ploaia, 

să-mi biciuiască goliciunea, la soroc, 

cuvintele se-ascund de baba-gaia, 

și-n temnița tăcerii se răscoc.. 

 

Tu, Doamne, slobozește doar iertarea, 

îndură-mi răbufnirile sentințe, 

dar nu lăsa să-și risipească sarea, 

vândutele la iarmaroc și nevoințe.. 

  

Ană, Ană.. 

 

n-ai mai trecut pe-acasă, Ană.. 

odihnă nimănui n-ai fi, 

te poartă vântul pe sprânceană, 

și mi te urlă doru-n vii.. 

 

în ziduri, loc n-ai mai avut, 

e-atâta grabă-n stricăciune, 

iar aripile ți-au crescut, 

din sarea zilelor tăciune.. 

 

n-ai mai trecut pe-acasă, Ană.. 

poeților le-ai răsturnat, 

și călimara pe icoană, 

că nu te-au deajuns iernat.. 

 

se varsă zorile.. de-a valma, 

dar cine să le măsoare jocul.. 

când Dumnezeu ridică palma, 

te cheamă, Ană, polobocul.. 
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Valeria Merca 

Vom cerne maladia împreună 

sonet 

 

Apăsătoare, ceața ne-nconjoară. 

Își face loc prin cele slabe oase, 

Din firu-i gros tot coase și descoase 

Și-o ține-așa, din zori și până-n seară. 

 

În suflete, cu storurile trase, 

Orbecăim, pentru a câta oară? 

Prin teama care  zilnic ne-mpresoară,  

Sleiți de-amar, de frig și de grimase. 

 

Ne plângem morții, cu durere- n glas, 

Dar stăruim în lene și minciună, 

Trăim din amintirea ce-a rămas, 

 

Ce ar putea să ne mai recompună? 

Ca vitele luate de pripas, 

Vom cerne maladia împreună! 

 

De boală să ne vindecăm curând 

 

 

Mă doare, Doamne, plânsetul de clopot 

Când stăruie prelung și sacadat! 

Oprește, Tată,-al deznădejdii ropot 

Și pune frâu perversului oftat! 

 

Mă doare, Doamne, moartea care curmă 

Atâtea vieți, în ritmu-i infernal,  

Ascultă, Tată,  jalea de pe urmă,  

Adună-ne pe toți într-un spital, 

 

Prescrie-ne pilule de răbdare, 

Luate de vreo patru ori pe zi; 

Îndură-Te, pe rând, de fiecare, 

De bunii dragi, de mame, de copii! 

 

Un tratament pe termen lung să fie, 

Pe care să-l urmăm în fapt și-n gând 

Și unși cu a nobleții alifie, 

De boală să ne vindecăm curând! 

 

 

 

 

Plouă, Doamne, de Crăciun... 

 

Plouă, Doamne, de Crăciun,  

cu tristeți apăsătoare… 

Tatăl cel Ceresc și bun 

ne aduce alinare 

pentru bucuria Sfântă 

și Nașterea lui Mesia! 

Astăzi Cerurile cântă 

și-I slăvesc Împărăția. 

Plouă, Doamne, cu lumină 

peste oameni, peste flori... 

Pacea, dragostea divină 

s-o simțiți de sărbători! 

 

Nașterea de Prunc vă fie 

cea mai mare bucurie! 

 

*** 

 

De când te iubesc cu foc 

Nu mă plâng de nenoroc. 

  

De când te iubesc nespus 

Nu mă plâng de semnul plus. 

 

De când te iubesc divin 

Nu mă plâng de cer senin. 

 

De cînd te iubesc șoptit 

Nu mă plâng de neiubit! 

 

Între… 

 

Între cântec și rostire 

Mă cufund în nemurire. 

 

Între lacrimă și ploaie 

Gândurile-mi curg șiroaie. 

 

Între tihnă și supliciu 

Numai tu îmi ești indiciu. 

 

Între tu și eu, în fine..., 

O pădure de suspine. 
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Sanja Tiberian  

 

 
 

Atât ești de frumos  

 

E iarna-aici și-mi bate în fereastră  

S-a-ntins zăpada până în pridvor  

Și-ascute gerul liniștea albastră  

Și toate tac și nu e nici un nor 

 

 E-atâta strălucire că mă doare 

 Întind o mana să Te prind cu ea 

 Să simt că-n marea asta de splendoare 

 Mă luminează veșnicia Ta 

 

 Ești necuprins, mă adâncesc în Tine 

 Ești necuprins, mă odihnesc și cant 

 Isus Cristos a înflorit în mine 

 Și mi-a albit al inimii vestment 

 

 Atât ești de frumos în dimineata 

 Când ninge lin în curte și-n pridvor 

 Și-atâta alb mi-a strălucit pe față 

 Că m-am topit în palma Ta de dor…. 

 

Ai fost acolo… 

 

Am plâns o noapte-ntreagă la fereastră – 

 mustea pământul de noroi şi râme – 

 Plângeam încet, cu inima albastră, 

 Cu pumnii strânşi, cu sufletul fărâme. 

 

 Am plâns, cât să mă satur într-o viaţă, 

 cu scâncet mic, mototolit şi tristă; 

 nu pricepeam că şi să mori se-nvaţă, 

 că şi nimicul în nimic există. 

 

 Cădeau din mine picurii de ploaie 

 Şi-am plâns un veac cu inima pustie 

. Mustea pământul galben de noroaie  

Ai fost acolo, Doamne?... Nu se ştie... 

 

 Şi-am putrezit cu picurii-n ţărână –  

aşa mi-a fost tristeţea de adâncă –  

Şi noaptea s-a făcut o săptămână. 

 Ai fost acolo, Doamne?... Nu ştiu încă... 

 

 S-a spart cu zgomot cerul de fereastră, 

 brăzdându-mi ochii în culori străine 

. Atât am plâns, că m-am făcut albastră 

 Ai fost acolo, Doamne?... Nu ştiu bine… 

 

Infloresc și-acolo ghiocei  

 

Înfloresc și-acolo ghiocei 

Unde-s duși copiii-n pribegie  

Unde tați se luptă între ei 

Aparandu-și petecul de glie?  

 

Înfloresc și-acolo flori de crin  

Semn adanc de alb si puritate 

Când împroașcă bombe din senin  

Și-n moloz si fum sunt  ingropate? 

 

Fug copiii chinuiți prin gări - 

Ieri stăteau cu somnul prins în gene 

În pătucul lor- în depărtări 

Crește focu-n vuiet de sirene  

 

Nu-nteleg că primăvara nu-i , 

Alergând de zor cu-nfrigurare  

Au ajuns străini și-ai nimănui , 

Cui  să duca astăzi mărțișoare?  

 

Tac strivindu-și lacrima pe-obraz 

 Mamele-i privesc si plang in ele 

 Doamne mare, scoate-i din necaz  

 Scoate-i, Doamne din necaz si rele 

 

 Doamne ,uita-te din nou la ei  

 Lasă-Ți  mana din înalt, Preasfinte  

 Să-nfloreasca iarăși ghiocei 

 Unde astăzi înfloresc morminte
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Între două extreme 
 

 

Daniel Lăcătuș 

 

 
Cultura în regimul lui Gheorghiu-Dej într-un oraș 

monoindustrial – Călan 

 

 

 Inevitabil, perioada totalitară și-a pus amprenta asupra 

activității culturale, dar și a celei industriale. Bibliotecile 

publice au fost „curățate” de autori ostili regimului, 

brigăzile artistice din uzina „Victoria” Călan au întreprins 

tot mai dese acțiuni propagandistice. 

 În întreprinderile și instituțiile din județ au avut loc dese 

întâlniri festive ale oamenilor muncii în cadrul cărora s-au 

expus „conferințe despre viața, activitatea și învățătura 

marelui geniu al omenirii muncitoare, Vladimir Ilici 

Lenin.” La Călan, în sala Clubului muncitoresc 11 iunie, 

„numeroși muncitori de la uzina «Victoria» din Călan – 

furnaliști, turnători, cocsari, lăcătuși, strungari, ingineri, 

tehnicieni și funcționari – au venit la adunarea festivă 

închinată aniversării a 87 de ani de la nașterea marelui 

Lenin”, consemna presa regională. 

 Cu această ocazie, Ioachim Moga, secretar al 

Comitetului raional de partid Hunedoara, a vorbit 

muncitorilor din uzină despre activitatea și „opera 

nemuritoare” a revoluționarului rus. În încheiere a rulat 

filmul „Lenin”. În aceeași locație, două luni mai târziu, „a 

avut loc un interesant proces literar asupra romanului lui L. 

Tolstoi Învierea. La care au participat peste 200 de 

tovarăși.” 

 Dificil de apreciat dacă de teama unor eventuale 

represalii sau nu, însă cei mai mulți funcționari din Uzina 

„Victoria”, șefi de unități, inclusiv școlare, au simpatizat 

cu regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.  

 Arhiva CNSAS consemnează, cu privire la decesul 

fostului lider comunist că Eustațiu Dan (fost deținut 

politic), funcționar la Uzina „Victoria” din Călan, „şi-a 

manifestat o profundă întristare şi părere de rău, 

considerând că asemenea bărbat de stat e greu de întâlnit.” 

 În regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost arestat 

Roman Podaru, muncitor la Uzina Călan, condamnat 

politic, în anul 1958, într-un proces înscenat de Securitatea 

Deva, decedat în detenție un an mai târziu - 1959 - din 

cauza torturilor. Tot atunci a fost arestat din sala de clasă 

scriitorul și profesorul Victor Isac. În aceeași perioadă, tot 

din Călan a mai fost arestat și condamnat Traian Dorz.  

 Sub presiunea cenzurii, brigăzile artistice de agitație din 

uzină se dovedesc, deseori, obediente. Pe 17 februarie 

1959, brigada artistică de agitație „Vede tot” a prezentat 

primul său program. Programul afișat în secția turnătorie și 

la poarta de intrare în uzină anunța, în versuri: „Brigada 

noastră «Vede tot»/prezintă azi program de seară/la 

emisiunea locală./Unora le-om cânta de bine,/altora, mai 

de rușine…/După cum le este țelul/avem și noi cântecelul” 

Membrii brigăzii „n-au uitat nici să satirizeze câteva 

lipsuri ce se manifestă la locul de muncă.” Vorbind despre 

birocrați: „Bunăoară, nu de mult,/o lună să fi trecut/de 

când planul defalcat/pe grupe l-am prelucrat/… sute de 

tone, măi frate/de piese bine turnate./Greutatea însă 

mare/constă în programare/fiindcă la planificare/ 

comenzile stau în dosare;/când să intre-n rezolvare/ia-l pe 

șef din deplasare/Și-a lăsat dosarele/lucrate cu picioarele” 

Criticile aduse secției de planificare, se arată, „și-au atins 

scopul întrucât în prezent se simte o îmbunătățire în 

lansarea comenzilor pentru secția turnătorie.” 

 Tot în regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, scriitoarea 

și traducătoarea Ada Orleanu, s-a stabilit în Călan, 

localitate în care a fost profesoară timp de opt ani. A 

predat la școala din Călan între anii 1950 și 1958, după 

1958 dedicându-se mai mult scrisului, astfel că multe 

dintre romanele ei au fost scrise în cele două decenii în 

care a stat aici.  

 În martie 1953, moartea lui Iosif Vissarionovici Stalin a 

găsit-o pe scriitoare profesoară în Călan. Evenimentul a 

fost trăit la intensitate maximă în localitate. De la 

muncitori, la elevi, mulți au părut marcați de veste: „Eram 

în clasa a șaptea în Călan, la ora de istorie cu doamna 

Boicescu, când a intrat cineva în clasă și a anunțat moartea 

lui Stalin! O colega a sărit peste bănci și pe geam a sărit 

afara de plâns! Doamna profesoară a fost indignată, 

neînțelegând gestul colegei!”, spune Doina Iordan, fostă 

elevă a Adei Orleanu. 

 Păstrate în Arhivele Naționale, rapoartele interne ale 

Partidului Muncitoresc Român descriu detaliat modul în 

care moartea lui Stalin a fost trăită în România. Se 

estimează că la nivel național, în intervalul 6-9 martie, s-au 

desfășurat adunări, mitinguri și alte manifestări dedicate 

memoriei defunctului, inclusive în comuna (nu devenise 

oraș) Călan. Se apreciază că toate aceste adunări au strâns 

aproximativ șapte milioane de persoane care l-au deplâns. 
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Legenda fântânii fermecate din satul Bobaia (comuna 

Boșorod) 

 

 Apărută în primele decenii ale secolului al XX-lea, 

legenda fântânii fermecate din satul Bobaia, comuna 

hunedoreană Boșorod, continuă să-i fascineze pe 

locuitorii de aici și din împrejurimi. 

 Legenda spune că unui localnic, Toader Văgău, la 

un moment dat i s-au arătat în vis "heli frumoase" și i-

au poruncit să sape într-un loc care va da de apă, iar 

zânele o vor fermeca astfel încât aceasta să vindece 

orice boală. Toader Văgău s-a conformat, a săpat și, 

după nici un metru, apa a țâșnit din pământ. Le-a spus 

și altora ce-a pățit, astfel s-a răspândit vestea în sat și-

n împrejurimi. 

 După decesul săteanului, de curățatul "fântânii cu 

leacuri" s-a ocupat soția lui Sânziana. Cei doi, se 

spune, locuiau la cea mai apropiată casă de izvorul 

tămăduitor. Anii au trecut, Sânziana Văgău s-a stins 

la rândul ei din viață. Urmașii celor doi ar fi decis, 

după 1990, să capteze izvorul, motiv pentru care 

"fântâna cu leacuri" a secat tot mai mult de la an la 

an.Printre săteni a prins să circule vestea că din acel 

moment, necazurile s-ar fi ținut lanț de urmașii lui 

Toader și Sânziana Văgău. 

 Povestea a fost cercetată și de Mariana Marian, fost 

director al Bibliotecii comunale Boșorod, în prezent 

angajat al Bibliotecii Județene "Ovidiu Densușianu" 

Hunedoara. 

 „E o poveste de-a dreptul fascinantă, cu trimiteri 

atât spre religia creștină - legătura cu nașterea 

Sfântului Ioan Botezătorul, cât și spre credințele 

precreștine. Pe vremea-n care activam eu în Boșorod 

se spunea că apa este bună pentru tot felul de boli, dar 

mai ales pentru bolile oftalmologice. Tot pe-atunci, 

lângă izvor, pusă într-un alt copac, era și o cruce 

făcută-n semn de mulțumire. Crucea nu mai există, 

din câte-am înțeles. Am fost acolo nu o dată și 

detaliul care m-a frapat oarecum e faptul că în 

imediata apropiere a izvorului cresc tot felul de plante 

medicinale, mentă, sunătoare și așa mai departe”, 

spunea Mariana Marian în 2015, citată de presa 

locală, în legătură cu legenda fântânii fermecate din 

comuna Boșorod, sat Bobaia 

Legenda comorii visate de țăranul David Albu din 

Chitid (Hunedoara) 

 

 În 1785, țăranul David Albu din satul Chitid îi 

povestește preotului Dumitru Cerbiceanu că-n anul 

precedent avusese un vis în care un om voinic, alb şi 

înalt care i-a comunicat că la paltinul de lângă eleșteu 

să coboare în pârâu şi să meargă până în locul numit 

Cheia şi de acolo să o apuce spre miazăzi şi ce va găsi 

acolo să-şi ia cât îi place, dar să nu spună nimic 

altora, că acolo „nu-s puse spre norocul Neamțului ci 

spre cel al Franțuzului şi Muscalului”.  

 David Albu, urmând indicațiile persoanei din vis, a 

mers în Cheia unde a aflat o stâncă abruptă şi înaltă 

care a fost cuprinsă de o mare lumină „de parcă 

presărată cu paie ar fi aprins-o cineva”. A observat o 

crestătură în stâncă urmată de altele, a urcat până ce o 

mare piatră îi ținu drumul, aici a descoperit „tencuială 

şi semen de muncă omenească”, apoi după ce a 

curățat stânca de iarbă pe locul rămas era un mare gol 

şi de după niște cărămizi a văzut înăuntru o masă 

rotundă, domnească din aur, într-o parte răzimat cu 

coatele pe masă un bărbat tot din aur, în faţa lui o 

figură muierească toată făcută din aur, în dosul 

acesteia era o mare grămadă de galbeni, iar în spatele 

acesteia o grămadă încă mai mare din argint. Banii de 

argint erau mai mari cât o palmă.  

 David Albu i-a cerut ajutorul preotului său „căci 

locul aceste e tare strâns făcut, acolo nu poate 

pătrunde decât un om”. Preotul Cerbiceanu i-a promis 

că la praznicul Sf. Mariei Mari (15 august), ce tocmai 

urma, va ţine slujbă şi va pleca cu el la munte. David 

Albu şi-a exprimat dorința că drept recompensă 

pentru predarea comorilor visteriei regești: „ar fi bine 

să rugăm pe Maiestatea Sa ca satele Chitid, Ocolișul 

Mic şi Boșorod să nu mai slujească la stăpânul 

pământului”. După ce David Albu a declarat toate 

acestea, a murit subit, deoarece împotriva interdicției 

duhului care i-a apărut în vis a transmis secretul 

altuia. Povestea lui David Albu a fost relatată de 

preotul Dumitru Cerbiceanu, confirmată de nobilul 

Ladislau Nalaczy şi a fost cuprinsă într-un raport al 

autorităților comitatului Hunedoara în anul 1803. 
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Uniunea Scriitorilor din România are noi membri 

     
În cadrul ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor din 

România din data de 7 decembrie 2022 au fost validați 

ca membri ai U.S.R. următorii candidați: 

 

 

Filiala Alba – Hunedoara 

• Victoria Stolojanu-Munteanu 

Filiala Arad 

• Balta János 

• Szabó Péter 

Filiala Bacău 

• Tudor Amza 

• Mihaela Băbușanu 

• Mihai Botez (Stîncaru) 

Filiala Brașov 

• Denisa Crăciun 

• Marius Oprea 

• Teodor Sandu 

Filiala București – Critică, Eseistică și Istorie Literară 

• Andrei Vieru 

Filiala București – Literatură pentru Copii și Tineret 

• Alina Elena Grecu 

• Brândușa Dorina Landen 

Filiala București – Poezie 

• Ana Maria Anicăi (Ana Săndulescu) 

• Laurențiu Belizan 

• Mihaela Roxana Boboc 

• Miruna Drăghici 

• Emilian Iachimovski 

• Claudiu Soare 

• Mircea Teculescu 

Filiala București – Proză 

• Bogdan Alecu 

• Dan Bundă 

• Marin Cristian 

• Stejărel Olaru 

• Letitzia Stilla (Letiția Vladislav) 

Filiala București – Traduceri Literare 

• Emanuel Botezatu 

• Anca-Ileana Dan 

• Crăița-Mădălina Ghiu 

• Cristian Ionescu 

• Daniela Truția 

Filiala Chișinău 

• Vlad Grecu 

• Augustin Nacu 

Filiala Cluj 

• Izabella Bejan-Krizsanoszki 

• Oana Boc 

• Ioan Cioba 

• Vasile Filip 

• Ana Herța 

• Istvan Laszlo Robert 

• Anca Meiroșu 

• Ionuț Țene (Ioan Vasile Țene) 

Filiala Craiova 

• Iulian Caragea 

• Alexandru Gh. Drăghici 

• Rodica Pospai Păvălan 

Filiala Dobrogea 

• Augustin Cupșa 

• Marian Ilie 

• Adrian Nicola 

Filiala Iași 

• Mihai Babei 

• Liliana Cora Foșalău 

• Maria Grădinaru 

• Constantin Guzgă 

• Nicolae Râmbu 

• Simona Stancu 

• Arthur Suciu 

Filiala Pitești 

• Carmen-Maria Mecu 

• Ecaterina Petrescu Botoncea 

Filiala Sibiu 

• Costel Nedelcu 

• Radu Matei Todoran 

Filiala Sud – Est 

• Gheorghe Bacalbașa 

• Alina-Simona Dragomir 

• Simona Trifu 

Filiala Târgu – Mureș 

• Dimény-Haszmann Árpád-István (Dimény H. 

Árpád) 

• Keszthelyi Gheorghe (Keszthelyi György) 

• Vergil Pană (Virgil Pană) 

• Szabó István (Miklóssi Szabó István) 

Filiala Timișoara 

• Elena Cernăianu 

• Ovidiu Forai 

• Liviu Papadima 

 



 


