
Metaloplastie de Ioan C. Sălăjan

Lucrările de metaloplastie 

care ilustrează acest număr al revistei 

Cronograf 

îi aparţin artistului Ioan C. Sălăjan.
S-a născut în data de 01.04.1954 

la București. 
În perioada 1965-1974 a locuit 
în Baia Mare, iar în anul 1968, 

vizitând o expoziție de metaloplastie 
a artistului Ștefan Kozma - 

care mai apoi i-a devenit mentor - 
i s-a inoculat pasiunea 
față de această tehnică. 

Cu toate că are o formație economică, 
de un deceniu încoace 

este artist liber profesionist, 
participând cu expoziții personale 

și de grup la Satu Mare, Carei, 
Baia Mare, Cluj, 

precum și în străinătate. 
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Orașul ascuns

Poemul este orașul ascuns

Îi sunt nevăzute izvoarele

Dirijorul își schimbă lentilele

Orașul ascuns nu există

Este doar

Imaginea mea despre tine
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Editorial  

MITOCANTROPUL 
 

Felician  POP (Satu Mare) 
 

 

 

Intru la 

Poliția Județeană, unde eram citat ca 

martor, într-o aiureală pur birocratică. 

Ofițerul care m-a sunat, mi-a spus că mă 

așteaptă la poartă. Desigur, nu era acolo. 

Pe stânga, un ghișeu puchinos unde 

hălăduiau doi polițiști. De fapt, nu erau 

polițiști, ci niște milițieni deghizați. Unul 

începe să fornăie: ”Spuneți!” ”Ce să vă 

spun?” întreb eu contrariat, un pic supă-

rat poate, că după ce am salutat cât se 

poate de politicos, nu mi-a răspuns ni-

meni. ”Ce vreți?” ”Păi îl aștept pe 

domnul locotenent X”. Masculul alfa din 

cotețul acela sordid și termopanizat mă 

somează: ”Dați-mi un act de identitate. 

Nu știți că dacă intrați în sediul Poliției 

trebuie să vă legitimați?” ”Ei, chiar nu 

știam. Dar v-ar fi fost greu să puneți un 

afiș, ca să știm ce avem de făcut, atunci 

când intrăm în acest părelnic sanctuar al 

siguranței noastre?” ”Asta nu e treaba 

noastră, e treaba șefilor!” ricană scurt 

mătăhălosul de la ghișeu. 

Secvența aceasta este decupată 

direct din realitatea lumii românești, 

aflată la aproape 30 de ani depărtare de 

la Revoluție. Asemenea specimene sinis-

tre sunt și acum modelele paradigmatice 

ale unei lumi agonice, fără de speranță. 

Nu știu cum dracu’ se face că în 

posturile de relații cu publicul se află 

mai mereu, peste tot, astfel de grobieni, 

de indivizi ignari, plini de frustrările 

propriei lor dobitocii, care-și varsă mito-

căniile în capul cui se nimerește. 

Specia aceasta abjectă ar putea fi 

catalogată drept Mitocantropul, urmaș 

direct al Pitecantropului, care poate că 

avea ceva mai multă omenie în el. 

Această agresiune a mitocăniei, a 

neamului prost, a luat în ultima vreme 

proporții astronomice. Mitocantropii nu 

stau doar ca într-un insectar în vreo 

hrubă de-a Poliției. Ei sunt răspândiți în 

natură, asemenea ciumei negre sau a 

holerei. Sunt deghizați în profesori, în 

vânzători din magazine, în medici, în 

casiere și în alte jivine care trag din 

răsputeri în jos ființa umană pe scara 

evolutivă. 

Prosperitatea acestei urâte specii este 

protejată de sistemul grosier în care 

trăim. E o lume parșivă în care hoții și 

vardiștii nu sunt doar protagoniștii unui 

joc, ci chiar pedeapsa existențială la care 

suntem supuși de un Dumnezeu neier-

tător și rece.  

Dacă și-ar da jos țoalele scumpe și de 

prost gust, mitocantropii s-ar arăta în 

întreaga lor splendoare genuin – anima-

lică, de ființe bipede păroase care stă-
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pânesc un rudiment lingvistic, nu mai 

bogat de o sută de interjecții și onoma-

topee. Este destul să-i studiezi un pic 

atunci când se află în stabulație liberă, pe 

la chefuri și nunți. Împopoțonați în haine 

stridente care par aruncate cu furca pe 

trupurile lor rubiconde, mitocantropii 

înțeleg să-și marcheze arealul prin urlete 

și râgâituri sonore. O faună infectă, 

incultă și rapace care sporește pe zi ce 

trece, pentru că trăim în țara în care doar 

mârlănia și pumnul în masă mai pot fi 

considerate repere comportamentale 

acceptabile. 

Dar adevăratul chip al mitocantro-

pului contemporan îl poți vedea cât se 

poate de clar la volanul unei mașini, cel 

puțin decapotabile. Animalul motorizat 

are satisfacții alimentate bahic, în care 

virajele scurte și zeama cauciucurilor 

sunt ingredientele necesare pentru eta-

larea unui statut social bazat pe acceso-

rizarea excesivă a mitocantropului care 

își înfundă copita mascată de pantofii de 

firmă, în pedala de viteze a ferocelui 

bolid.  Fără școală, fără respect, își îneacă 

gregarele necesități de divertisment într-

un repertoriu de manele strident, 

acoperit uneori doar de scrâșnetul dis-

perat al roților mașinii.  

Acum este lumea  lui! El e omul de 

succes al zilelor noastre. Nu are mamă, 

nu are tată, este gata oricând să vândă și 

să cumpere pe oricine, fără să-i tremure 

nara, greu încercată de cele mai sofis-

ticate și excitante stupefiante. 

El trăiește plenar, simte cum i se 

zbârlește blana pe spinare, atunci când 

încearcă senzațiile tari ale unei vieți 

primitive, dar colmatată de adrenalina 

unor experiențe de prădător. 

Da, mitocantropul tocmai a învins. 

Câteva milenii de amarnic progres al 

omenirii nu înseamnă pentru el nici 

măcar cât jegul de sub gheara lui pre-

lungă și ascuțită, aidoma celei unui ani-

mal obișnuit să sfâșie și să sugrume. 

Și dacă un astfel de mitocantrop 

ajunge să-și culcușească haita prin cabi-

netele ministerelor și parlamentului, 

atunci amurgul omenirii pașnice și cins-

tite va fi acoperit de răgetele acestor 

hidoși ratați ai speciei umane. 

Sunt printre noi și tot mai mult peste 

noi, iar într-o bună zi, ne vor înlocui. Pe 

toți… 
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Poezie 

 

Traian VASILCĂU (Chişinău) 
 
 

 

 
 

 

PORUMBEI 
 

Ca mîine o să fim strămoși, 

Nu zic “bătrîni”, nu sună bine. 

Și pregăti-ne-om de plecare 

În straie noi, cum se cuvine. 

Ca mîine-o să zîmbim la cer 

Cu inima evlavioasă 

Și toți, strămoși lîngă strămoși, 

Cîntînd, ne-om reîntoarce-acasă. 

Ca mîine, bravi strămoși la porți 

Ne-o găsi moartea, frații mei, 

Și vrînd să-ngîne-o rugăciune, 

Gura va naște porumbei. 

Ca mîine zice-ne-om “strămoși”, 

Noi înșine strămoși ne-om fi, 

Dar dacă-om avea steag Iubirea, 

Și de sub flori om trilui! 
 

15 martie 2018 
 

 

*** 
 

Plouă de-un veac, păcatul să-l răzmoaie 

Stropii cuminți. 

- Doamne, de unde vine-atîta ploaie? 

- Dinspre părinți. 

I-ai cam uitat cu grija cea lumească 

Și ei și-au spus 

Prin ploaia veșnică să-ți amintească 

De-o stea-n apus. 

La ceasul cînd s-o stinge n-o să plouă 

Peste pămînt 

Și tu cu ei în Galileea Nouă 

Vei fi doar cînt. 

Un cînt pe care n-o să-l știe lumea 

În suferinți, 

Un cînt doar pentru cel ce-și suie culmea 

Înspre părinți. 
 

13 martie 2018  
 

 

SPOVEDANIE 
 

Bineplăcut să-ți fiu, Sfinte Părinte, 

M-am tot luptat, 

Căci mă muncea cu silă și fierbinte 

Vechiul păcat. 

An după an, trăindu-mi suferința, 

Nu m-am oprit 

Și grea de lacrimi mi-a fost biruința 

Necontenit. 

Să mă clintesc acuma din lucrare 

E-așa ușor. 

Dacă nu-l am pe El și nu mă are, 

N-am cer și mor. 

De-aceea strig: "Fără de tine, Tată, 

În van mai cînt! 
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N-am fost, nu sunt și n-oi fi niciodată 

Decît pămînt! 

Numai avîndu-te ca pe o rană 

În orice zi, 

Cu heruvimii cîntători în strană 

Pot veșnici!" 
 

11 martie 2018 

 
 

CÎNTEC DE REUNIRE 
 

Poate că sunt și țări fără durere, 

Unde-ar fi veșnicia să-ți îngîni, 

Dar fiindcă nu rîvnesc nici o avere, 

Rămîn să mor aici, printre români. 

Am frați care m-așteaptă-n orice vară 

Pe țărmuri de ocean, în munți-stăpîni, 

Dar fiindcă nu vreau lutul să mă doară, 

Rămîn să mor aici, printre români. 

Fac parte dintr-un neam ce se urăște 

Și-i binevoitor cu cei păgîni, 

Dar fiindcă Dumnezeu așa voiește, 

Rămîn să mor aici, printre români. 

Poate că-s doar un om de modă veche, 

Visînd un Ideal ce nu-l amîni, 

Dar fiindcă graiul meu n-are pereche, 

Rămîn să mor aici, printre români. 

Am clipe cînd stau, supărat pe toate, 

De lacrimi scris, în fața unei pîini, 

Dar fiindcă vine ziuă după noapte, 

Rămîn să mor aici, printre români. 

Ultimul chiar de-aș fi, nu plec de-acasă, 

Înconjurat de lupi, mușcat de cîini, 

Dar fiindcă nu știu moarte mai frumoasă, 

Rămîn să mor aici, printre români. 

Și vulturii cînd mi-or săpa mormîntul 

Lîngă mioarele apusei stîni, 

Să zică-atît:"Fiindcă-a iubit Cuvîntul 

El a rămas, murind, printre români". 
 

10 martie 2018 

 
 

*** 
 

Șase candele-n altar 

Și cu inima mea – șapte, 

Luminează ca un Dar 

De departe. 

Îngerii din cer, cîntînd, 

Le-au aprins într-o clipită. 

Cînt și eu, cu viața-mi stînd 

Fericită. 

O, de nu s-ar termina 

Liturghia niciodată! 

Să-mi rodească inima 

Vindecată! 

 

10 martie 2018, Biserica de lemn, Chișinău 
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Poezie 

 

Ovidiu PURDEA SOMEŞ (Cluj-Napoca) 
 

OVIDIU PURDEA SOMEŞ – Publicist, poet, ofiţer, interpret de 

folclor. S-a născut la 29 iunie 1965, în localitatea Gârbăul 

Dejului, com Caşeiu, jud. Cluj. Elev al Liceului Militar „Mihai 

Viteazul” din Alba-Iulia, 1979-1983. Absolvent al Şcolii Militare 

de Ofiţeri Activi Sibiu (specialitatea ofiţeri chimici) 1983-1986. Licenţiat în antropologie şi 

filozofie – Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1997. A fost redactor-şef la ziarul 

Diviziei 4 Infanterie „Gemina” – „Orizont militar”, 2008-2016, şi redactor-şef al Revistei 

Forţelor Terestre – 2017. Realizator de emisiuni TV la TVR3 şi TVR Cluj - 2014-2018. În 

1985 debutează literar în revista “Transilvania” (Sibiu), apoi publică în revistele: 

“Familia”, “Tribuna”, “Viaţa Armatei”; 1997 - publică primul volum de poezie: “Raniţa 

cu iubire”; 1998 - publică volumul de interviuri “Şi VIP-urile au fost soldaţi”, vol I; 1998 - 

publică lucrarea ştiinţifică “Nunta pe Valea Sălătrucului”; 2000 - lanseaza volumul de 

poezie “Lumină răstignită”; 2002 - lansează volumul II de interviuri “Şi VIP-urile au fost 

soldaţi”; este inclus în “Dicţionarul cu poeţi” şi “Poeţi clujeni contemporani”; nominalizat 

în primii 10 artişti clujeni ai anului 2005, în cadrul galei CLUJENI DE NOTA 10. În 2014 

lansează volumul “Pedepsiţi-mă pe mine!”; 2016 - publică volumul de interviuri “Şi VIP-

urile au fost soldaţi”, vol III; 2017 – publică volumul de poezie “Piatra lunii”. A realizat 

spectacole şi reportaje în teatrele de operaţii militare din Bosnia şi Kosovo. 
 
 

PIATRA LUNII 
 

Fii blestemată, i-am spus, 

Şi am ajuns piatră verde în locul ei 

Rănită ca o lună călcată de cerb. 

Numai dacă mori singur poţi fi piatra ta 

Şi n-am să-ţi las liniştea asta, 

Mi-a răspuns flămândă. 

N-am crezut-o. 

Mai întâi mi-a luat apa 

Şi am ars ca o pulbere fără cruţare. 

Apoi lacrima. 

O lacrimă mi-ar fi fost îndeajuns 

Să devin piatra mea mântuită de păcat. 

Mi-a făcut semn să tac 

Şi dintr-o atingere a destrămat totul, 

Cuvinte, religii, lumina. 

O femeie ciudată mă lua în braţe 

Şi mă săruta în întuneric 

Arătând cu degetul spre lună… 

Piatră ce eşti, piatră ce eşti! 

 

 

STRIGĂT 
 

Va veni o vreme 

când ne vom naşte la un strigăt de nume. 

Vinovat de atâta depărtare 

eu te voi striga primul. 

Apoi 

numele meu se va iubi cu numele tău 

şi ni se vor naşte copiii. 
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Ca să nu rămânem singuri 

Vom striga pe nume 

copacii, păsările şi iertările. 

Şi mult, mult mai târziu, 

oamenii. 

 

 

DE CÂTĂ DEPĂRTARE 
 

Despre cât te-am iubit 

Am să mărturisesc 

Când voi sta de vorbă cu Dumnezeu. 

Nu voi îngenunchea. 

Eu în genunchi am stat 

doar când te-am sărutat pe tine. 

Ci, de undeva, 

de unde abia să-mi zărească chipul, 

voi rosti o iertare 

ca şi cum nu te-aş fi iubit îndeajuns. 

Apoi o să te las pe tine să spui. 

Oricum eu nu-ţi pot opri mărturisirea. 

Ajunge să rosteşti, 

Doamne, de câtă depărtare  

ai fost în stare. 

 

 

AU ÎNFLORIT CIREȘII,  

DOMN PROFESOR 
 

Au înflorit cireşii, domn profesor, 

Asta da dimensiune de viaţă! 

Acum pot desena şi păsările 

Locul de unde începe zborul, 

Iar seminţele se pot uita în oglindă, 

Să râdă cum le şuieră vântul prin plete. 

Au înflorit studenţii, domn profesor, 

La toate ferestrele din Haşdeu. 

Fetele îşi desenează semnele trupului 

Pe cursurile cu miros de fum de ţigară, 

Asta da dimensiune de viaţă! 

Au înflorit îngerii, domn profesor, 

Dumnezeu i-a trimis pe pământ 

În noaptea de Înviere. 

Sunt albi, 

Şi-au lăsat paltonul sus pe Cetăţuie 

Şi se joacă de-a v-ați ascunselea  

cu fiinţele muritoare. 

A înflorit lumea, domn profesor, 

Numai tu te încăpăţânezi să predai 

studii de securitate! 

 

 

CUM AR FI 
 

Cum ar fi toamna fără copaci, 

cu frunzele răsărind 

din pământ, de-a dreptul? 

Ca o femeie bătrână ar fi, 

cu zâmbetul de copil, 

învăţând să vorbească 

de la îngerul care i-a răsturnat 

cuvintele în lumină. 

 

Cum ar fi noaptea fără fluturi, 

fără fluturii aceia 

care-şi permit să moară 

fără să sufere? 

Ca un zbor printr-o fiinţă 

cu umbra adâncă până la os. 

 

Cum aş fi eu fără cântec, 

fără o parte din durere, 

din mărturisire şi din păcat? 

O mare tăcere aş fi. 

Pe care voi nu o s-o credeţi 

Niciodată. 
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DRUM ÎN BUCOVINA 
 

Mâine voi pleca în Bucovina 

Şi am să duc zâmbetul tău peste munţi. 

Tu o să rămâi acasă 

Să-mi spui 

Cât de pustiu e oraşul fără mine. 

N-am să iau nimic din toamna 

Nebun de frumoasă din Cluj, 

Ar fi un păcat prea mare. 

Iar tu ai fugit întotdeauna de păcat. 

Ştiu asta, 

Mereu îmi spuneai că toamna  

eu mă dărui prea puţin 

Şi de prea puţin 

Tu trebuie să mă părăseşti. 

Şi totuşi 

Până la Poiana Stampei 

Am să te înconjor  

într-un ochi de lumină. 

Ţie de munţi ţi-e teamă, 

Ştiu asta 

Şi te-ai ghemui din nou 

În braţele mele. 

 

 

CASA DIN  

OCHIUL TĂU DREPT 
 

Până mai ieri, 

Casa mea dormea singură  

la subsuoara dealului. 

Era albastră, ca o lacrimă de cer 

Şi tristă, ca o femeie părăsită. 

Câteodată mai intra un înger somnoros 

Ferindu-se de ploaie 

Sau de înjurătura unui vecin beat,  

sătul de viaţă. 

Era o ordine temătoare în casă 

Rânduită de mama, înainte să moară 

Patul, cu vârstele noastre,  

născuţi într-o dragoste de ţărăn 

Masa, la care respiram în lingura  

de lapte fierbinte 

Uşa, pe care Dumnezeu intra şi ieşea 

după bunul lui plac 

Şi ocolul – un fel de pământ primar, 

unde viaţa râdea şi plângea. 

Şi mai era ceva. 

Fotografia... O fotografie  

pe o mobilă veche 

Sărutată de cineva cu colţul gurii 

Adânc, atât de adânc, 

De parcă lucrul ăsta îl făcea  

cel mai bine în viaţă. 

Apoi ai trecut tu pe uliţă. 

Şi casa n-a mai avut linişte. 

În ochiul tău drept zăream un înger 

tolănit în pat, 

Cu buzele lipite de fotografia veche, 

Uşa era deschisă, masa plină de liliac 

Şi iarba din ocol limpede ca o duminică. 

Intră, ţi-am strigat. Văd în ochiul tău 

drept că vrei să intri. 

Nu încă, mi-ai răspuns. Nu încă.  

Eu în casă intru numai cu inima. 

 

 

PELERIN 
 

Pe drumul din Gârbou am văzut  

într-o noapte un pelerin 

I-am zărit chipul bătut de lună 

 şi mersul dezordonat 

Ca al unui fluture după o noapte  

de dragoste. 

E tatăl tău, spunea cineva. Numai el  

se întoarce atât de târziu acasă. 

Nu. Nu poate fi tata. 
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El nu are aripi ca un fluture, 

E singuratic, dar are pasul mai apăsat, 

Nu se dezlipeşte niciodată de pământ. 

O fi pădurarul. El mai întârzie noaptea, 

Vorbeşte cu stelele şi cu copacii.  

Aşa-i place lui. 

Nu. Nu poate fi el, 

El cântă când trece pe drum şi fluieră  

de prea multă linişte, 

Să ştie Dumnezeu că mai sunt  

suflete în sat. 

Poate-i Mitru, din gura uliţei, 

El mai face naveta la combinat. 

Nu. Nu cred că e el, 

Îl ştiu bine. El ar gesticula,  

i-ar spune ceva drumului 

Sau măcar şi-ar aprinde o ţigară. 

Mitru pocneşte din degete,  

înjură femeile, e scorţos. 

Poate-i păcurarul. Noaptea  

mulg oile mai devreme, 

Umblă în zig-zag,  

să nu i se închege laptele. 

Nu poate fi el, 

El are o manta rămasă din război. 

Îi lucesc nasturii şi-l latră câinii  

cu o bucurie aparte. 

Atunci nu ştiu cine poate fi, 

Dar nu cred că trece Dumnezeu  

prin Gârbou. 

 

 

FĂRĂ PĂCAT 
 

Şi eu am fost în această viaţă un om  

fără păcat 

Până la vârsta de şapte ani. 

Poate 

Eu am învăţat-o pe mama  

cum să-i ascult cântecul 

Îi legam cuvintele şi lacrimile 

Cum legi stropii într-o ploaie de vară 

Pe mine mă iubea mama cu adevărat 

Pe tata îl iubea naiv 

Că să-i mai dea bani de-o rochie 

Pe mine mă săruta blând 

Pe alţii îi săruta cum săruţi o icoană 

Lângă mine adormea fericită 

Cu încheietura mâinii peste buzele mele 

Lângă alţii dormea singură. 

Era timidă ca un ochi de lună 

Mama. 

Iar în ochii ei eu mă adăposteam 

Fără păcat. 

 

 

ÎN FIECARE DIMINEAŢĂ 
 

În fiecare dimineaţă mă trezesc 

La câteva minute înainte de şase. 

Îmi vine să fac dragoste, dar nu pot, 

E deschisă fereastra. 

Aerul îmi intră moale în pat, îl simt, 

Are tălpile mai reci ca ale mele. 

Apoi îţi văd desenat conturul sânului 

încă adormit 

Şi mirosul somnului mă înconjoară  

ca o floare tânără. 

E ora şase fix. Te privesc şi îmi strig 

Că nu mai e cale de întoarcere. 

Dar totuşi nu pot să fac dragoste. Nu. 

La şase dimineaţa  

tata şi mama m-au făcut pe mine. 

Ar fi prea de tot ca eu să fiu  

o continuare a simţurilor lor. 

 

 

 
 



Cronograf 
 

 10 

 

PE URMA PAŞILOR EI LA PARIS (I) 

 

Proză 

Adriana UNGUREANU  (Bucureşti) 
 

 

 
 

M-am tot întrebat dacă era cazul să 

răscolesc trecutul, dacă avea vreun rost 

să vizitez liceul “Sévigné” din Paris, 

când Iulia Hasdeu nu a plecat de acolo 

în cele mai bune condiții. Și totuși, ceva 

nu-mi dădea pace, mă tot îndemna 

”Scrie-le, să te lase să intri!”, ”Neapărat 

să ajungi acolo!”. Îmi zisesem că în cel 

mai rău caz mă alegeam doar cu vizi-

tarea unui liceu care există de peste un 

secol, deși în sinea mea speram să mi se 

dezvăluie și ceva din trecut. Apoi rea-

lizam că și numai dacă aș fi vorbit des-

pre ea, ar fi fost un mare bine pe care îl 

pot face, iar aceasta motivație îmi oferea 

și cea mai mare liniște sufletească. 

Cu vreo două zile înainte de ple-

carea la Paris, trimisesem un email 

prin care mă prezentasem, menționând 

că sunt scriitoare și doresc să vizitez 

liceul unde a studiat personajul meu și 

fosta lor elevă din anii 1881-1884, deve-

nită o mare poetă în România. Răspun-

sul îl primisem în ajunul plecării mele, 

când mă aflam într-o scurtă vizită la o 

rudă de-a mea ce locuia în zona Obor, 

foarte aproape de Calea Moșilor, o 

renumită zonă de schimb valutar din 

București. Emailul din Franța fusese 

ceva atât de neașteptat, o surpriză. 

Numai că nu fusese doar un simplu 

răspuns, acesta purtase o energie ce-mi 

stârnise o emoție până la lacrimi, care-

mi adusese atunci în minte un gând ce 

nu-mi dăduse pace tot timpul vizitei 

mele: ”Nu pot merge acolo cu mâna 

goală! Unde găsesc eu acum, la ora 

asta, o carte a Iuliei în limba france-

ză?”. Îmi zisesem că poate era un 

moment bun să le amintesc celor de 

acolo că această ființă a trecut pe la ei 

cândva. Și să le povestesc despre ea, 

arătându-le cât de cunoscută a devenit 

în țara sa. Pentru a demonstra cele afir-

mate în email, se cerea imperativ o 

dovadă concretă, palpabilă, care atesta 

că Iulia Hasdeu, eleva lor cea nedrep-

tățită de ei cândva, era ”cineva” impor-

tant în țara ei, având un loc bine meritat 

în istoria noastră. Preluasem rolul justi-

țiarului, o misiune nebună de a face 

dreptate, la o distanță de 134 de ani. 

Dădusem o serie de telefoane, cău-

tasem pe internet toate librăriile online 

livrau în trei zile lucrătoare. Găsisem o 

singură carte la o librărie din zona 

Universității, foarte departe de locul 

unde mă aflam, dar până aș fi ajuns 

acolo închidea. Plecasem de la ruda 

mea resemnată că nu mi-e dată vreo 
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soluție să găsesc poeziile Iuliei în limba 

franceză. ”Le voi arăta pe cele de pe 

Internet în limba română, să vadă cât a 

scris”, mă încurajam pe drum, în timp 

ce mă îndreptam spre mașină. Afară era 

o ploaie teribilă, torențială. Când am 

deschis portiera mașinii, realizasem că 

uitasem să cumpăr euro, așa că am luat-

o aiurea pe străzi, vederea fiindu-mi 

obturată de umbrelă. Pur și simplu mă 

rătăcisem. Continuam pe un drum 

necunoscut, prin spatele blocurilor, 

sperând să ajung pe Calea Moșilor. Se 

întâmplase să găsesc o stradă care mă 

ducea unde îmi doream, dar foarte 

departe de casa de schimb. ”O plimbare 

romantică prin ploaie nu-mi strică! Îmi 

spală gândurile... poate starea!” mă 

încurajam. Nici bine n-o cotisem spre 

bulevard, că am zărit o librărie, adică 

exact ce aveam nevoie. Dacă o căutam 

în mod expres, sigur nu o găseam. 

Intrasem convinsă că într-un butic de 

cărți de cartier era imposibil de găsit 

ceea ce mă interesa. Și totuși, îmi fusese 

dat să cumpăr o cărticică, singurul 

exemplar cu rânduri scrise de Iulia 

Hasdeu în limba română și franceză. 

Iată-mă ajunsă la Paris, la Colegiul 

“Sévigné”, într-o zi de luni de la jumă-

tatea lunii februarie 2018, ora 14.00, 

întâmpinată de o portăreasă extrem de 

amabilă, informată deja despre vizita 

mea programată. Aceasta m-a condus 

până la etajul unu, în fața cabinetului 

doamnei directoare. În așteptarea ei, am 

avut prilejul să explorez câteva săli de 

clasă, holul unde am remarcat câteva 

fotografii din diverse perioade ușor de 

încadrat ca timp, judecând după hai-

nele purtate de cei din poză: fuste până 

la genunchi, după 1930, rochiile lungi 

înainte de 1900. Am remarcat o femeie, 

o figură pe care nu o mai văzusem 

niciodată, dar care-mi părea cunoscută. 

Avea o alură rece, severă, ce impunea 

respect, emana disciplină și cultură. 

Simțeam că este directoarea, al cărei 

nume nu mi-l aminteam, dar instinctiv 

simțeam să fie cea de pe vremea Iuliei. 

Este greu de descris în cuvinte emoția 

ce mă cuprinsese în fața acelei poze. 

”Voi ați cunoscut-o pe Iulia”, îmi 

ziceam în gând. Toți din poză eleganți, 

femeile purtau coc și haine elegante, 

decente, bărbații la costum, cu cravată, 

eșarfă tipic franțuzească sau un acce-

soriu specific vremurilor. Poza trans-

mitea solemnitate, intelectualitate desă-

vârșită, disciplină, deși par triști, reci, ca 

niște oameni din ale căror reguli e bine 

să nu te abați, că nu o poți scoate la 

capăt. Și totuși, dincolo de timp, poza 

concentra o durere din vremuri nu 

tocmai ușoare, o viață greu de dus, deși 

au trăit mult. Cel din partea dreaptă de 

pe bancă era domnul Bréal. Aveam să 

aflu de la doamna directoare, care toc-

mai sosise și m-a invitat în cabinetul ei. 

Cum am intrat, m-am așezat pe un 

fotoliu extrem de comod și imediat mi-a 

dezvăluit că emailul meu i-a dat o idee. 

Își ceruse scuze că întârziase, dar se 

întâmplase tocmai pentru a cotrobăi 

câteva ore prin arhive, încercând să afle 

ceva despre Iulia. Apoi a continuat:  

- Vă mulțumesc mult că mi-ați 

scris! Vă datorez o idee: mă gândesc să 

refac istoria completă a acestui liceu, să 

identific foști elevi și să creez un colț cu 
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cei care au devenit cineva în viața lor. 

Iulia Hasdeu chiar merită un loc de 

onoare la noi! Acum vin de la arhivele 

noastre și am constatat că avem foarte 

mult de muncă până vom face ordine! 

Din păcate, dispunem de dosare de 

după război, din perioada interbelică și 

foarte puține informații înainte de 

1900, adică de când s-a înființat liceul 

și era Iulia la noi! 

Aveam să aflu ceea ce bănuiam: ei 

nu știau nimic despre ea. Fusese dată 

uitării, iar eu nu mersesem degeaba 

acolo. Imediat ce discuția s-a îndreptat 

spre Iulia, am povestit tot ce știam 

despre ea, apoi, spre final i-am înmâ-

nat cartea cu panseurile ei, ”Cugetări”, 

promițând că voi trimite cele trei 

volume ale ei de poezii, povestiri și 

nuvele, în limba franceză. Atunci, 

directoarea, o femeie extrem de gentilă 

și de flexibilă în gândire, mi-a spus 

ceva la care nu mă așteptam: 

- Să știți că îmi doresc mult să-mi 

trimiteți volumele ei, poate le intro-

ducem în lista de opțiuni pentru susți-

nerea lucrării finale, înainte de exame-

nul tradițional de bacalaureat! Ca fostă 

elevă a noastră, chiar dacă a studiat 

puțin... era tare greu atunci... multe 

renunțau... dar merită să fie promo-

vată! Elevii noștri trebuie să-i cunoască 

pe cei care au studiat în liceul nostru! 

Am plecat de la “Sevigné” fericită 

că Iulia va avea  cândva colțișorul ei de 

onoare binemeritat. Știu sigur că și 

Iulia a fost tare mulțumită. Îmi dăduse 

un prim semn că sunt pe drumul cel 

bun în momentul în care pornisem de 

la hotel spre liceu, când pe stradă am 

găsit un cercel cu fluturi. Nu eram 

singură, ”Prințesa fluture”1 venea cu 

mine. Apoi, imediat ce am ieșit din 

liceu, exact în fața ușii, era să calc pe 

un elastic de păr roșu. ”E de la o 

fetiță!” mi-am zis în gând, imaginân-

du-mi cum Iulia-copil trecuse pe acolo. 

Imediat după câțiva pași, pe jos, trona 

în mijlocul trotuarului o mimoză gal-

benă naturală, perfectă, proaspătă, care 

căzuse recent și încă nu se udase de la 

ploaie. Văzând-o, mi s-a părut că aud 

în gând: ”Uite! Pentru tine!”. 

Am mers minute bune pe stradă, 

prin ploaie, lăsând-o să mă umple cu 

picurii ei, ca să-mi mascheze lacrimile 

de fericire, mă încerca o stare de eli-

berare până la exuberanță, ca și cum 

ceva din mine se ridica și mă forța să 

sar de bucurie. La intersecția cu piața 

Panteonului, m-am oprit în dreptul 

unei florării, pe colțul unei alte străzi 

ce tocmai se etala în partea stângă. În 

geamul florăriei ceva alb îmi atrăsese 

privirea: un ghiveci imens, larg, plin cu 

ghiocei. Până atunci, nu mai văzusem 

în viața mea ghiocei într-o florărie, 

ireal de mari, frumoși și albi. I-am 

mângâiat și vânzătorul mi-a spus 

foarte amabil că sunt flori rare în 

Franța. Îi admiram fericită, cumplit de 

emoționată. Pentru că oricât de preți-

oase ar fi fost pentru francezi, pentru 

mine însemnau prezența Iuliei, cea 

care a scris ”Legenda” sau povestea 

”Îngerul și ghiocelul”.   

                                                           
1 Iulia Hasdeu a scris o poveste numită 
”Prințesa Fluture”, iar într-o relatare din 
corespondența cu tatăl său mărturisise că și-
ar dori să fie un fluture. 
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În acea zi am fost răsplătită din 

plin. Doamna directoare îmi dăruise o 

carte, unde era relatată viața persona-

jului care a marcat existența liceului - 

acea femeie din fotografia ce-mi păruse 

cunoscută - pe nume Mathilde 

Salomon. Abia așteptam să mă întorc 

la București să reiau corespondența și 

să redescopăr acest personaj prin ochii 

Iuliei. Mai erau două zile până să pun 

cap la cap întreaga poveste. 

Oare poate înțelege cineva senti-

mentul încercat de mine când, odată 

sosită în țară, am constatat că o carte 

publicată în România și o alta în Franța 

povestesc despre aceiași oameni și 

același moment istoric într-un mod 

complementar, suficient cât să pot 

vedea întregul? Acea Margaret Scott 

menționată în carte, fusese profesoara 

de engleză a Iuliei, pe care i-o tot po-

menea tatălui în corespondență; aceasta 

avea să participe la evenimentele de 

douăzeci și cinci de ani, apoi de 

cincizeci de ani de la înființarea liceu-

lui... Doamne, cât de mult a trăit! Iar 

scriitorul C. Manolache, atunci când a 

scris ”Scânteietoarea viață a Iuliei 

Hasdeu”, afirmase că și el o rugase pe 

această profesoară să-i povestească 

aspecte despre cea pe care o cunoscuse 

cândva! Simțeam cum, într-o oarecare 

măsură, devine și martorul meu.  Une-

ori e nevoie de mai bine de 130 de ani 

pentru a înțelege destinele care la un 

moment dat s-au intersectat. Priveam 

cu ochii minții cele două vieți – Iulia și 

Mathilde - și totul ar fi părut atât de 

simplu dacă s-ar fi cunoscut mai bine, 

și-ar fi împărtășit experiențele, ar fi 

creat împreună alte amintiri și, în 

consecință, ar fi avut o altă istorie. 

Iulia Hasdeu s-a retras de la cole-

giul “Sevigé” în 1884. Ce a urmat după 

acest an, viața a făcut ca ea să mai știe 

foarte puține despre doamna Salomon, 

iar aceasta din urmă, mai nimic despre 

Iulia. Două ființe care aveau să se 

remarce în istoria țărilor lor și-au 

intersectat viețile aproape doi ani și 

atât. Iar eu, la 134 de ani de distanță, 

descopăr că Iulia nu avea de unde să 

cunoască experiența grea a doamnei 

directoare, care, pe lângă viața grea a 

unei familii cu unsprezece copii, din 

care rămăseseră zece, tocmai pierduse 

un foarte bun prieten, omul iubit, cu 

un an înainte de a veni la liceul unde 

studia Iulia deja de doi ani. De aceea 

părea rece, distantă și rea, incapabilă 

de iubire, cu toate că din corespon-

dență reiese clar că o plăcea pe Iulia. 

La rându-i, doamna directoare nu 

cunoștea viața Iuliei, care fusese smul-

să din căsuța ei, pentru a se muta 

printre străini, departe de prieteni și 

mai ales de tatăl ei drag, suportând o 

despărțire dureroasă a părinților, chiar 

dacă nu a fost niciodată oficială.  

Cine a fost Iulia, am înțeles. Dar nu 

mare mi-a fost mirarea să aflu că în 

octombrie 1906, această doamnă 

Salomon a primit distincția ”Ordinul 

Legiunii de Onoare”, care rareori se 

acorda femeilor (cu atât mai puțin 

celor de etnie evreiască) și avea să 

contribuie la configurarea sistemului 

de învățământ actual din Franța. Meto-

dele sale pedagogice originale, felul în 

care a organizat curricula liceului, ren-
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tabilizând situația financiară a liceului, 

atrăgând tot mai multe eleve într-o 

epocă în care lumea aparținea bărba-

ților, toate acestea au contribuit la un 

binemeritat loc în nu doar în istoria 

liceului, cât mai ales a Franței. De 

numele liceului se leagă personalități 

feminine de referință pentru istoria 

Franței. Astfel, Marie Curie (laureată a 

două premii Nobel pentru chimie și 

pentru fizică) împreună cu fiica ei, 

Iréne, apoi, Hélène Boucher (prima 

femeie pilot din Franța) și Thérèse 

Bertrand-Fountaine (prima femeie 

medic de spitale din Franța) sunt repere 

importante pentru “Sévigné”. De altfel, 

directoarea îmi povestise la întâlnire 

cum tatăl lui Hélène Boucher, un 

arhitect celebru, a achiziționat în anul 

1925 două clădiri, pe care le-a trans-

format în următorii doi ani, din stabi-

limente de locuit, într-un loc adecvat 

studiului, cu întrebuințările aferente. 

Anul 1927 a fost momentul în care 

sediul s-a mutat din strada Condé nr. 10 

(adresa unde pășise Iulia), în strada 

Pierre Nicole nr. 28, sediu valabil și 

astăzi (locul unde am ajuns și eu). 

După ce am studiat întreaga poves-

te, m-am întrebat de unde vine numele 

colegiului, care s-a transformat în renu-

me. Acesta amintește de doamna de 

Sévigné, o renumită contesă din secolul 

al XVII lea, iubitoare de viață culturală 

din Paris, care a devenit celebră atât în 

timpul vieții, în mediul elitist cultural, 

unde era deosebit de prezentă și de 

activă, cât mai ales post-mortem, prin 

corespondența cu fiica sa și fiul său, ce a 

fost publicată de către nepoata sa. 

Odată cu apariția scrisorilor acestei 

doamne, la începutul secolului al XVIII-

lea (1726), se naște un nou gen de lite-

ratură, cea epistolară, care, fără preten-

ția de a avea vreo pregătire specifică, 

dovedește un talent literar, dar, cel mai 

important, devine sursă pentru cei care 

reconstituie secvențe din viața unor 

mari scriitori ai momentului, pe care 

doamna de Sévigné i-a întâlnit în de-

cursul existenței sale, relatând aspecte 

despre Corneille, La Rochfoucauld, 

Racine și mulți alții. Coincidență sau 

nu, acești scriitori se numărau printre 

preferații Iuliei, îndeosebi Corneille. 

Mai mult, ea a dedicat o poezie acestei 

doamne, intitulată chiar după numele 

acesteia, semn că reprezenta o perso-

nalitate istorică pe care o admira. 

Nu mă pot abține să nu mă gân-

desc, oare nu cumva și povestea doam-

nei de Sévigné, alături de cea a lui Jean-

Philipe Baratier (prozator, decedat cu 

148 de ani înaintea Iuliei, la vârsta de 19 

ani neîmpliniți) și ai lui Thomas 

Chatterton (poet englez, decedat cu 118 

ani înaintea Iuliei, la vârsta de 18 ani) 

să-l fi inspirat pe Hașdeu să publice 

post-mortem lucrările Iuliei după mo-

delul nepoatei ori al părinților acestor 

copii? Poate că da, poate că nu, dar cu 

siguranță ironia vieții a făcut ca atât 

Iulia, cât și tatăl să devină protagoniștii 

unei literaturi epistolare, de-a lungul 

anilor publicându-se integral sau parțial 

corespondența dintre cei doi, spre deli-

ciul cititorului. Pare că numele de 

Sévigné inspiră dincolo de timp și de 

timpuri.  
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Poezie 

 

Silvan STÂNCEL (Alba Iulia) 
 

 

 
 

FALSĂ IDENTITATE 
 

Mi-A spus: 
 

"Îţi dau timpul şi ceasul. 

Fă lumea cu toate cele 

În şase zile. 

Vezi cum faci pământul şi 

te rog…  pe primul om 

să nu-l cheme tot Adam. 

Dacă poţi, 

Fă-o pe Eva din creştetul 

bărbatului, 

să nu mai fie discuţii 

mai târziu…" 
 

"Şi duminică? 

Ce-o să fac?" 
 

"Vei fi obosit şi 

te vei odihni." 

Spuse pictorul 

ucenicului. 

 

 

FALSA IDENTIDAD 
 

Me dijo: 
 

“Te daré el tiempo y el reloj. 

Haz el mundo entero 

en seis días. 

Cuidado como haces la tierra y 

Por favor…al primer hombre 

no le llames Adán también. 

 

 

 

 
 

Si puedes, 

Haz que Eva salga de la cabeza 

del hombre, 

para que después no hayan mas 

discusiones…” 

 

“¿Y el domingo? 

¿Qué voy a hacer?” 

 

“Estarás cansado y 

descansarás“ 

Dijo el pintor  al 

aprendiz. 

 

 

FALSE IDENTITY 
 

He told me: 
 

“I give you time and a clock. 

Create the world with all its offshoots 

in six days. 

Be careful how you make the earth 

please... the first man 

don’t let him be called Adam, again, 

If you can, 

Make Eve from the man’s 

vertex, 

to prevent having discussions 

later...” 
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“And on Sunday? 

What am I going to do on Sunday?” 
 

“You will be tired and 

you will rest.” 

Said the painter 

to the apprentice. 

 

 

PILAT DIN PONT 
 

Mirosul ascuţit al urzicilor de câmp 

M-a împuns în deget 

Înainte de-a apuca să le culeg. 

 

Sângele a ţâşnit pe vârful spinilor 

Care s-au fălit lumii, arătând 

Că ei sunt aceia care m-au ucis. 

 

Mirosul a tăcut, nu a putut  

să-şi revendice 

Crima. 

 

El nu era pătat. 

 

 

PONCIO PILATOS 
 

El olor agudo de las ortigas de campo 

Me pinchó el dedo 

Antes de conseguir recogerlas. 
 

La sangre brotó salpicando las espinas 

Que se alabaron ante el mundo, como 

Que ellas son las que me han matado. 
 

El olor se calló, no pudo reclamar 

su crimen. 
 

Él no estaba manchado. 

 

 

PONTIUS PILATE 
 

The stinging smell of nettles 

 in the field 

Poked my finger 

Before I started to collect them. 

 

Blood gushed on the top of thorns 

That praised themselves to the world, 

showing 

They were the ones that killed me. 

 

The smell soon faded, it couldn’t  

claim 

The murder. 

 

It wasn’t stained. 
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APOSTOLUL PETRU  

ÎN OGLINDA ADEPȚILOR TEORIEI 

EXTRATEREȘTRILOR ANTICI 
 

 Eseu 

Prof. Dr. Const. MIU  (Medgidia) 

 

În acest eseu, ne-am propus să 

discutăm viața și activitatea misionară 

a Apostolului Petru, din perspectiva 

adepților teoriei extratereștrilor antici. 

Aceste două aspecte le vom avea în 

vedere, în funcție de un mare eve-

niment, definitoriu pentru lucrarea 

apostolilor: e vorba de Pogorârea Sf. 

Duh, la Cincizecime. 

Până la Cincizecime, viața lui Petru 

nu are nimic spectaculos, în afara întâl-

nirii cu Iisus și urmarea acestuia. 

Despre chemarea lui Petru, aflăm din 

Evanghelia după Matei și Marcu: "Pe 

când umbla pe lângă Marea Galileii, a 

văzut pe doi frați, pe Simon ce se 

numește Petru și pe Andrei, fratele lui, 

care aruncau mreaja în mare, căci erau 

pescari. Și le-a zis: Veniți după Mine și 

vă voi face pescari de oameni. Iar ei, 

îndată lăsând mrejele, au mers după 

El. (Matei, 4: 18-20; cf. Marcu, 1: 16-18). 

O minune care – credem – îl va 

face pe viitorul apostol să-și consoli-

deze crezul în dreapta lucrare a lui 

Iisus este menționată în capitolul 8 (vs. 

14-15): "Și venind Iisus în casa lui 

Petru, a văzut pe soacra acestuia ză-

când, prinsă de friguri. Și S-a atins de 

mâna ei, și au lăsat-o frigurile și s-a 

sculat și Îi slujea Lui." 

În faimoasa scenă a umblării lui 

Iisus pe mare, Petru își relevă slăbi-

ciunea umană, puținătatea sufletului și 

a credinței, aspecte ce îi vor fi reproșate 

de către Iisus: "Iar la a patra strajă din 

noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe 

mare. Văzându-L umblând pe mare, 

ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e 

năluca și de frică au strigat. Dar El le-a 

vorbit îndată, zicându-le:  Îndrăzniți, Eu 

sunt; nu vă temeți! Iar Petru, răspun-

zând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, porun-

cește să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino. 

Iar Petru, coborându-se din corabie, a 

mers pe apă și a venit către Iisus. Dar 

văzând vântul, s-a temut și, începând 

să se scufunde, a strigat: Doamne, scapă-

mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-

a apucat și a zis: Puțin credinciosule, 

pentru ce te-ai îndoit?" (Matei, 14:25-31). 

Acest aspect îl putem corobora cu 

altul: la Cina cea de Taină, Petru îi 

declară lui Iisus că e gata să moară 

împreună cu El, dar nu se va lepăda de 

Acesta. Drept răspuns, Învățătorul îi 

face cunoscut faptul că în acea noapte 

Îl va tăgădui de trei ori, înainte de cân-

tatul cocoșilor: "Atunci Iisus le-a zis: 

Voi toți vă veți sminti întru Mine în 

noaptea aceasta, căci scris este: Bate-voi 

păstorul și se vor risipi oile turmei. Dar 
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după învierea Mea, voi merge mai înainte 

de voi în Galileea. Iar Petru, răspunând, 

I-a zis: Dacă toți se vor sminti întru Tine, 

eu niciodată nu mă voi sminti. Zis-a Iisus 

lui: Adevărat zic ție că în noaptea aceasta, 

mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te 

vei lepăda de Mine. Petru i-a zis: Și de va 

fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi 

lepăda de Tine. (…) Iar Petru ședea 

afară, în curte. Și o slujnică s-a apropiat 

de el, zicând: Și tu erai cu Iisus 

Galileianul. Dar el s-a lepădat înaintea 

tuturor, zicând: Nu știu ce zici. Și ieșind 

el la poartă, l-a văzut alta și a zis celor 

de acolo: Și acesta era cu Iisus Nazari-

neanul. Și iarăși s-a lepădat cu jură-

mânt: Nu cunosc pe omul acesta. Iar 

după puțin, apropiindu-se cei ce stă-

teau acolo, au zis lui Petru: Cu adevărat 

și tu ești dintre ei, căci și graiul te vădește. 

Atunci el a început a se blestema și a se 

jura: Nu cunosc pe omul acesta. Și îndată 

a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus 

aminte de cuvântul lui Iisus, care 

zisese: Mai înainte de a cânta cocoșul, de 

trei ori te vei lepăda de Mine. Și ieșind 

afară, a plâns cu amar." (Matei, 26: 31-

35; 69-75; cf. Marcu, 14: 66-72; Luca, 22: 

31-34; 55-62; Ioan, 18: 17-27). 

Și totuși, ne putem întreba: de ce 

oare Iisus l-a ales pe acest nevolnic laș 

(căci ce altceva decât de lașitate dă 

dovadă Petru, atunci când se leapădă 

de trei ori de Iisus, când este încolțit și 

spune că nu-L cunoaște?) să-I fie piatră 

de temelie pentru viitoarea Sa biseri-

că? Un prim răspuns ține de logica 

lucrării lui Iisus: El se adresa oamenilor 

simpli și neajutorați, apropiindu-se de 

cei aflați în suferință; pe aceștia mai cu 

seamă îi ajuta, alinându-i și 

tămăduindu-i. Un al doilea răspuns îl 

identificăm într-o discuție între cei doi 

protagoniști, din capitolul 16 al 

Evangheliei după Matei (versetele 15-

19): "Și le-a zis: Dar voi cine ziceți că 

sunt? Răspunzând, Simon Petru a zis: 

Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu 

Celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: 

Fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu 

trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci 

Tatăl Meu, Cel din ceruri. Și Eu îți zic ție, 

că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi 

Biserica Mea și porțile iadului nu o vor 

birui. Și îți voi da cheile împărăției ceru-

rilor și orice vei lega pe pământ va fi legat 

și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ 

va fi dezlegat și în ceruri." Deși alegerea 

vine după mărturisirea lui Petru că 

Iisus este Fiul lui Dumnezeu Celui 

viu, Învățătorul relevă faptul că aceas-

ta (mărturisirea) nu își află sălașul în 

firea sa umană, ci vine de la Cel Atot-

puternic. Dacă mărturisirea lui Petru 

vine de Sus, fiindu-i indusă de o forță 

nelumească și nepământeană (în 

concepția astronauților antici ar fi 

vorba de o entitate neumană - "nu 

trup și sânge ți-au descoperit ție aceas-

ta"), replica lui Iisus la încercarea lui 

Petru de a-L convinge să nu meargă la 

Ierusalim, pentru că s-ar putea să I se 

întâmple ceva rău, relevă că această 

"sminteală" e una lumească și nu e dată 

de Sus: "Și Petru, luându-L la o parte, a 

început sa-L dojenească, zicandu-I: Fie-

Ți milă de Tine, să nu Ți se întâmple Ție 

aceasta. Iar El, întorcându-se, a zis lui 

Petru: Mergi înapoia Mea, satano! 

Sminteală Îmi ești; că nu cugeți cele ale lui 
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Dumnezeu, ci cele ale oamenilor." (Matei, 

16: 21-23). 

Schimbarea radicală în felul de a fi 

al apostolilor (în privința comporta-

mentului și limbajului) intervine în 

scena Cincizecimii: "În Ziua Cincize-

cimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 

Deodată, a venit din cer un sunet ca 

vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut 

toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi 

ca de foc au fost văzute împărţindu-se 

printre ei şi s-au aşezat câte una pe 

fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de 

Duh Sfânt şi au început să vorbească în 

alte limbi, după cum le dădea Duhul 

să vorbească." (Fapte, 2: 1-4).  

În concepția adepților teoriei extra-

tereștrilor antici, limbile de foc ce se 

așază pe fiecare apostol reprezintă un 

dispozitiv energetic, iar Duhul Sfânt 

ce-i umple pe aceia, făcându-i să vor-

bească în limbi străine, ce până atunci 

nu le erau cunoscute, este un program 

ce le este administrat sau ceea ce nu-

mim în zilele noastre – GOOGLE 

TRANSLATE. După implementarea 

acestui program, Petru cuvântează 

celor de față, invocând cele întâmplate, 

prin vorbele proorocului Ioel (cf. 

Fapte, 2: 14-17). O dovadă că s-a întâm-

plat ceva, provocând o schimbare de-a 

dreptul radicală în comportamentul lui 

Petru și al lui Ioan (cei doi vindecă un 

olog din naștere, adus la Templu să 

cereșească – cf. Fapte, 3: 2-11) este 

îndrăzneala cu care cei doi le vorbesc 

preoților, căpitanului Templului și 

Saducheilor (cf. Fapte, 4: 1-9). Mirarea 

acelora față de cei temerari este 

justificată: "Când au văzut ei 

îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au 

mirat, întrucât știau că erau oameni 

necărturari și de rând…" (s. n., Fapte, 

4:13). 

În scena convertirii sutașului 

Corneliu (cf. Fapte, 10: 1-7; 30-31; 11: 

13-16), acesta are o vedenie: un înger, 

trimis al lui Domnului, îi vorbește și îi 

spune ce trebuie să facă, spre a fi 

convertit: " Pe la ceasul al nouălea din 

zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un 

înger al lui Dumnezeu că a intrat la el" 

(Fapte, 10:3). Vedenia aceasta este o 

hologramă. Relatându-i lui Petru 

despre acest fapt, sutașul îi spune: 

" Corneliu a răspuns: Acum patru zile, 

chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa 

mea la ceasul al nouălea şi iată că a stat 

înaintea mea un om cu o haină strălu-

citoare" (s.n., Fapte, 10:30). Asemenea 

entități îmbrăcate în haine albe, 

strălucitoare, apar în scena relatării 

Învierii lui Isus: " Şi iată că s-a făcut un 

mare cutremur de pământ, căci un 

înger al Domnului s-a coborât din cer, 

a venit şi a prăvălit piatra de la uşa 

mormântului şi a şezut pe ea. Înfăţi-

şarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămin-

tea lui, albă ca zăpada." (s. n., Matei, 

28: 2-3); "Au intrat în mormânt, au 

văzut pe un tinerel şezând la dreapta, 

îmbrăcat într-un veşmânt alb…" (s. n., 

Marcu, 16:5); "Au găsit piatra răstur-

nată de pe mormânt, au intrat* înăun-

tru şi n-au găsit trupul Domnului Isus. 

Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li 

s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în 

haine strălucitoare." (s. n., Luca, 24: 2-

4); "Şi a văzut doi îngeri în alb şezând 

în locul unde fusese culcat trupul lui 
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Isus; unul la cap şi altul la picioare." (s. 

n., Ioan, 20:12). De asemenea, în scena 

Înălțării lui Iisus, apar două entități 

înveșmântate în alb: "Şi cum stăteau ei 

cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se 

suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi 

îmbrăcaţi în alb" (s.n., Fapte, 1:10). 

Îmbrăcămintea albă, strălucitoare, a 

acestor entități (numite fie îngeri, băr-

bați sau tinerei) este – în concepția 

teoriei astronauților antici – costumul 

inerent al celor veniți de Sus. 

În altă scenă – cea a eliberării lui 

Petru din temniță – acestuia i se pare 

că are o vedenie – aceeaşi hologramă 

(care îi apăruse sutașului Corneliu), 

având puteri de adjuvant: "Petru dor-

mea între doi ostaşi, legat de mâini cu 

două lanţuri, şi nişte păzitori păzeau 

temniţa la uşă. Şi iată, un înger al 

Domnului a stat lângă el pe neaştep-

tate şi o lumină a strălucit în temniţă. 

Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l 

în coastă, şi i-a zis: „Scoală-te, iute!” 

Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini. 

Apoi, îngerul i-a zis: „Încinge-te şi 

leagă-ţi încălţămintea.” Şi el a făcut 

aşa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în 

haină şi vino după mine.” Petru a ieşit 

afară şi a mers după el, fără să ştie 

dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se 

părea că are o vedenie. 

După ce au trecut de straja întâi şi 

a doua, au ajuns la poarta de fier, care 

dă în cetate, şi ea li s-a deschis singură; 

au ieşit şi au trecut într-o uliţă. Îndată, 

îngerul a plecat de lângă el." (s. n., 

Fapte, 12: 6-10). Din citatul reprodus, 

ne-au atras atenția câteva  gesturi, pe 

care îngerul i le solicită lui Petru: să se 

încingă (nu se precizează cu ce anu-

me), să-și lege încălțămintea și să 

îmbrace o haină. Toate acestea ne fac 

să credem că i se adusese o anumită 

vestimentație – de fapt un echipament 

cu ajutorul căruia Petru putea să treacă 

nevăzut de străjerii ce păzeau temnița. 

Și au fost două rânduri! Un astfel de 

echipament, în accepția extratereștrilor 

antici, îl făceau invizibil pe apostolul 

Petru. 

 

NOTA BENE: Considerațiile 

noastre din acest eseu sunt doar 

simple supoziții. Nu intenționăm să 

negăm sau să minimalizăm dumne-

zeirea lui Iisus. 
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Poezie 

 

Gheorghe CORMOŞ (Satu Mare) 
 

 

 

EA S-A SCHIMBAT  

ÎN PRIMĂVARĂ 

- Loredanei - 

 

Ea s-a schimbat în primăvară 

și trupul și-l poartă în văluri 

de susură neagră. 
 

Iarna pe care a lăsat-o 

iarna cea aspră 

în înșfăcarea sufletului 

a fost închinată de plângeri 

și de strigătul singurătății. 
 

Ea s-a schimbat în primăvară 

și e frumoasă ca o înțelepciune 

cum cerul care strălucește peste nori 

prin care își poartă ea privirea 
 

ca o adiere pusă în petala 

promenadei de vară. 

 

 

EBOȘĂ DE APĂ 
 

Grația căderii unei păsări în lume 

Îți dau, 

preamărită femeie a penelului, 

o pasiune în zgomotul sângelui meu, 

o dorință-n fornăitul 

ce ochiul înconjoară 

 

 

Lumina de veghe 

 

Noaptea ți-a oftat numele  

de compasiune 

pe cioburi de amforă rece - 

frumoasă ți-e viața peste măsură 

și freamătul părului tău 

întins până la cer 
 

Anii pierduți din viața ta se evaporă 

în culoarea cea caldă 

și revărsată 

prin împletiturile inimii 

îndrăgostită și rodnică 

și din nimic înflorită 

în albia uscată a ne-iubirii 

 

 

RACURSIU 
 

ochii tăi sunt plasturi de arginți 

mâinile tale aluri de zăpadă 

peste pustia cu care mă minți 

hașuri de cărbune să cadă 

 

să pot a te scrie într-o altă visare 

rotind între noi hulpave fiori 

și moartea să fugă din fiecare 

într-un sevraj descarcerat de sori. 
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DSIDA JENÖ –  

CUVÂNTUL, ASCEZĂ ȘI MÂNTUIRE 
 

Recenzie 
 

Felician POP (Satu Mare) 
 

 

 
 

Chiar dacă am abordat în repetate 

rânduri universul poetic a lui Dsida 

Jenö, mărturisesc că în construcțiile 

sale poetice atât de suave, dar și atât 

de labirintice, în care sub palierul epi-

dermic al cuvintelor ce nasc imagini 

ale unei candori aproape tangibile, 

poetul descoperă duritatea diamantină 

a esenței, a imuabilului ipostaziat în 

trăire imediată și nemediată. 

Interferența timpului cu spațiul, 

iată rana nevindecabilă a firii. Iminența 

morții nu este un generator de spaime 

și psihoze. Avem aici mai degrabă un 

prolog tanatologic. Moartea nu poate să 

ia cu sine totul, viața nu poate fi 

consumată în integritatea ei, de neant.  

Vibrația, excesul de trăire rămân 

suspendate undeva într-un ezoteric 

nedefinit care vindecă și salvează: „Și-

atunci/  iată, se ridică/ El./ Cu pas șovăitor 

se duce drept/ spre ușă și afară iese El 

/Brădetul îl așteaptă cu brațele deschise / și 

aerul lui răcoros / i se revarsă în piept./ Se 

apleacă în față brazii de pe stânci,/ 

mulțimea de copaci - titani/ în freamăte se-

ndoaie.” (Învierea poetului) 

Originalitatea lui Dsida Jenö deri-

vă tocmai din mariajul de contrarii al 

sensibilității sale poetice, nutrită pe 

ogorul unei biografii care îl transformă 

pe poet într-un prinț tragic, singur și 

liniștit al literaturii maghiare. 

Un om gracil, impregnat cu o fer-

voare mai degrabă morală decât religi-

oasă, se îmbină într-un mod parado-

xal, cu condiția unui vizionar îndrăz-

neț. El este un poet modern care-și 

experimentează transcendența, nu 

pentru propria sa mântuire, care  este, 

în cele din urmă, un joc liric cu miză 

mică sau chiar ridicată, ci mai degrabă 

pentru descătușarea unor senzații și 

imagini universale care pot fi investite 

cu atributul exemplarității. 

Dsida Jenö reprezintă indubitabil o 

bornă clară și definitorie în evoluția 

liricii maghiare, pentru că dincolo de 

formă, creatorul răzbate într-un univers 

atât de ademenitor și de bizar, al esen-

țelor, al rafinării estetice, ca demers 

esențial și modalitate taumaturgică de 

atingere a absolutului. Chiar destinul 

său uman, nu este altceva decât o 

ipostază definitorie a unei poziționări 

existențiale asumată in integrum. Prinț 

tragic și singuratic al poeziei, Dsida 

Jenö își va trimite trupul pe tărâmul 

umbrelor trădat chiar de inima sa, cea 

care alimenta combustia fierbinte și 

hieratică a liricii sale. 
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Niciodată la Dsida Jenö, poezia nu 

este un simplu joc de dragul jocului, 

un accesoriu ontologic sau un motiv 

de divertisment conjunctural.  

Poezia este trăire profundă, iar 

poeme sale, grave și molcome, par 

cioplite, nu pe vreo piatră funerară, ci 

pe stâncile certitudinilor axiologice. 

Versurile sale nu reprezintă un 

simplu tratament pentru sufletele afla-

te în dezechilibru, poetul nu vrea să fie 

un taumaturg, și cu atât mai puțin un 

atoateștiutor, ci o piesă - e drept, esen-

țială - din mecanismul atât de complex 

și de straniu ce încearcă să decripteze 

un mesaj tulbure și adânc, pe care doar 

o ierarhie estetică scrupulos cuantifi-

cată, poate să o ridice dincolo de 

senzorial, de percepția formală, în 

distileria sentimentului și al rațiunii 

superioare. 

Facilitatea aparentă, versificatoare 

nu este altceva decât o tehnică rafinată 

prin care poetul desfășoară sub ochii 

noștri, o lume a serenității, a împăcării 

artistului cu sine însuși. 

Materia este amprentată de timp și 

tot ceea ce este materie în construcția 

noastră fizică va avea aceeași soartă 

ineluctabilă, ca tot ceea ce este peri-

sabil. Dar timpul, numai el este cel 

care condiționează și dinamizează 

excursul existențial: Noaptea mă 

vizitează / un tânăr luminos, înaripat./ Cu 

deget alb el dă-nainte surâzând / limbile 

ceasului.” (Lung drum am făcut)   

Înainte de scufundarea în tene-

brele adâncurilor, poetul se familiari-

zează cu extazul hieratic, în versuri 

care par a avea o extracție din lirica lui 

lui Csokonai Mihály ori Kosztolányi 

Dezsö:„ la fel aș vrea-n lumina / de seară 

a lămpii mele, / în palida lumină / să te 

eternizez / cu aurii și azurii cuvinte / pe 

Tine doar să te pictez / pân n-o să mi se 

uște/ mâna ca vreascul tare.” (Cu aurii și 

azurii cuvinte)   

De fapt, valoarea estetică este 

amorsată în permanență de o expre-

sivitate singulară. Cuvântul dă corpo-

ralitate textului, iar limita pe care 

rostirea o pune între imagine și gând, 

între percepția gregară și rațiunea 

superioară, asigură un flux liric dens 

care inundă spațiul tern al trăirii 

mundane.   

Dintre poeții români, am putea să-l 

asemănăm, în bună măsură, cu con-

temporanul său, ardeleanul Lucian 

Blaga. Aceleași căutări ale unui uni-

vers transcendental, atât de necesar – 

pentru fiecare din ei – la înțelegerea 

unei lumi agreste, care nu este altceva 

decât o copie falsificată a lumii plă-

mădite de Creator și pe care, iată, 

poeții, au datoria de a o readuce la 

originile ei curate. Abia atunci, când 

rosturile, sensurile și ideile se vor 

vedea așezate în fireștile lor mătci, 

relația cu Dumnezeu va putea fi sim-

țită de fiece muritor în parte, ca un fior 

perpetuu, ca o trăire dincolo de rațiune 

și simțuri. Este un crez artistic al 

mântuirii prin cuvânt, un catharsis, 

poate dureros, dar obligatoriu. 

Cu toate aceste eforturi estetizante, 

Dsida nu înfrumusețează realitatea, 

subtilitatea sa nu cade în capcana ief-

tină a edulcorației mărunt-nostalgice. 

Pentru că el deține în mod absolut o 



Cronograf 
 

 24 

armă teribilă: Cuvântul, pe care știe să 

îl mânuiască precum un maestru, care 

nu poate fi surprins vreodată cu garda 

lăsată. Putem detecta aici in nuce o 

tentație postmodernistă, care va și 

răsări dar la multe decenii de la tre-

cerea poetului pe tărâmul de gheață, 

cel care îl fascinează și îl îngrozește, 

deopotrivă. 

Conștient că doar filtrul liric este 

cel care mai poate alunga ceva din 

urâțenia lumii, poetul se transfigurea-

ză într-un sacerdot, iar claustrarea 

autoimpusă, este mediul nimerit pen-

tru meditație și pentru notație.  

Comunicarea cu ceilalți, este însă 

asigurată tocmai de poemele sale, cele 

care vorbesc în locul autorului, cele care 

depun o mărturie de conștiință și cre-

dință, pentru că din tot tremurul, din 

universul multicolor de trăiri și senzații, 

din aerul greu al iminenței unei morți 

care bate tot mai insistent la ușa tru-

pului său de sânge și carne, va rămâne 

acea trăire extatică pe care poetul a 

reușit să o captureze în colivia eterni-

tății doar cu ajutorul cuvintelor, magice 

și nepieritoare, ca gloria lui Dumnezeu. 

 

*** 
 

UN RĂZVRĂTIT 

 ÎN BIBLIOTECĂ 
 

 

Pentru a-l înțelege pe Laszlo 

Alexandru va trebui să facem o 

necesară incursiune în geneza sa, 

asumată nu ca un mixtum compositum, 

ci mai degrabă ca un hibrid biografic, 

al cărui rezultat este un intelectual cu o 

largă deschidere europeană care are ca 

punct de echilibru un poliglotism ele-

vat, grefat pe o conștiință care își 

asumă riscul singurătății, dacă aceasta 

ar putea fi convertită în singularitate. 

Mai exact, autorul crede despre sine că 

este un lup singuratic mai degrabă 

părăsit de ”haită”. Nu a vrut el nea-

părat să iasă din pluton, dar un spirit 

polemic cu accente justițiare l-a trans-

format într-un sihastru, trăitor totuși, 

în furnicarul unui mare oraș. 

Nu conjuncturile geografice l-au 

împins înspre această condiție, doar 

autorul spune că la Cârlibaba de pildă, 

se simțea perfect, ci neaderența sa fun-

ciară la grupuri sau generații, unde 

apartenența se manifesta doar în area-

lul  unei fidelități necondiționate la 

credințele ori umorile maniheiste ale 

unei grupări sau alta. 

Despre toate acestea și despre încă 

multe altele este vorba în recentul său 

volum, Stări de spirit (Editura Ecou 

transilvan, Cluj Napoca, 2018). 

Laszlo Alexandru este un îndră-

gostit – dar și un cunoscător până în 

detalii – al literaturii italiene, el fiind 

un ”dantist” care încearcă să decrip-

teze simbolurile lirice și filosofice pe 

care Dante Alighieri le-a presărat în 

Divina Comedie, mai cu seamă prin 

bolgiile cumplite ale Infernului. 

Admiră, de asemenea, spectaculoasa 

ciudățenie a gândirii lui Galileo Galilei în 

ceea ce privește pasul făcut dinspre 

virtutea artei spre cea a matematicii, 

care pornește în calculele sale privind 
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dimensiunile Infernului, de la semidia-

metrul arcului cel mai mic. Eroarea 

este însă evidentă: nu poți opera cu 

sisteme de măsuri și greutăți telurice în 

lumea ezotericului, a nemăsurabilului 

și intangibilului. 

Spirit polemic, voit incurabil și 

incorigibil, Laszlo Alexandru nu ezită 

să-i arate cu degetul pe cei care se cred 

mari vedete literare ale momentului: la 

lapidara, dar tăioasa descriere pe care 

i-o face Alex Ștefănescu, autorul nu 

ezită să răspundă cu aceeași monedă - 

în baza dreptului la (re)persiflare, 

probabil - catalogându-l drept super-

ficial,  autor al unei inconsistente, dar 

lăbărțate Istorii a Literaturii Române, care 

are considerații asupra confraților, 

extrem de superficiale, și în loc de 

aprecieri obiective, stă pur și simplu la 

taclale cu cititorii, împănându-și tex-

tele cu anemice picanterii biografice. 

Nu este iertat nici măcar Tudor 

Arghezi, cel care a dat o versiune 

românească abuzivă fabulei lui La 

Fontaine, Greierele și furnica,  adu-

când astfel în discuție deontologia 

traducătorului. Autorul consideră că 

nu poți despărți la modul grosier, 

dihotomic, creatorul de operă, iar 

insanitățile morale ale unui autor nu 

au cum să nu maculeze opera acestuia. 

Chiar dacă un ticălos ar scrie o operă 

sublimă, totuși, dinspre aceasta, tot ar 

străbate miasmele pestilențiale ale 

purulenței imorale. Nu putem separa 

eticul de estetic, este concluzia lui 

Laszlo Alexandru. Există o bază etică în 

sfera estetică. Fără ezitare, Laszlo 

Alexandru se declară un partizan al 

eticii în literatură, iar cărțile și arti-

colele sale polemice sunt dovada aces-

tei inconfortabile poziții pe care auto-

rul și-o clamează cu speranța unei 

asanări grabnice a literaturii române. 

Este de la sine înțeles că într-o 

lume imundă, un astfel de personaj să 

nu aibă prea multe simpatii. De fapt, 

autorul nici nu le caută, disprețuind 

coteriile conjuncturale devalorizante. 

Exemplul scriitorilor români din 

interstițiul totalitar care - în cel mai 

fericit caz - s-au păstrat pe linia unei 

neutralități cvasi-complice cu regimul 

totalitar a făcut ca în România comu-

nistă să nu existe personalități de 

anvergura lui Vaclav Havel, de pildă. 

Libertatea de expresie din comunism 

este văzută ca o încăpere cu tavanul 

foarte jos, iar cenzura din acea vreme – 

apteră și larvară, condusă de indivizi 

submediocri - este privită cu milă și 

silă. Statul comunist este unul terorist, 

mafiot, pus pe escrocherii și sclavagist, 

pretându-se la vânzarea la bucată a  

germanilor sau evreilor din România. 

Ambasadele românești, pe lângă rolul 

de oficine – nici măcar mascate - ale 

Securității devin dispecerate ale înșelă-

ciunii planetare. 

Nu sunt iertați nici Dumitru 

Popescu și Dumitru Radu Popescu, 

care în afara coincidenței de nume și 

prenume, mai au în comun câteva linii 

caracteriologice complementare, tan-

dem care s-a dovedit a fi atât de util 

propagandei comuniste. 

De o analiză minuțioasă se bucură 

și Mircea Zaciu, prezentat ca un pru-

dent și circumspect actant literar, care 



Cronograf 
 

 26 

nu ezită să demaște plagiatul lui 

Eugen Barbu din Incognito, dar nu 

mișcă niciun deget în apărarea colegei 

lui de la facultate, Doina Cornea, 

atunci când aceasta este izgonită de la 

catedră. 

Sub lupa lui scrutătoare ajunge și 

Vintilă Horia, considerat un scriitor de 

nota 7(șapte), dar căruia nu ar trebui să 

i se ierte mizerabilele derapaje fasciste. 

În același colimator este adus și Mircea 

Vulcănescu, aflat mai nou într-o inutilă 

operațiune de spălare a imaginii, care, 

în vremea guvernării mareșalului 

Antonescu, s-a dovedit a fi mult mai 

rapace în ceea ce privește spolierea 

evreilor, decât Conducătorul însuși! 

Mai înspre zilele noastre, autorul 

este contrariat de ciudatele volute ale 

lui Gabriel Andreescu, devenit, Deus 

ex machina, un fervent susținător al 

scriitorilor obedienți regimului comu-

nist, punând această bruscă schimbare 

de macaz, pe seama faptului că soția 

acestuia a fost o zeloasă informatoare a 

Securității, concluzionând: nu doar 

personalitatea socială a individului poate fi 

schizoidă, ci și abisul său moral. 

Nu scapă de sub tirul lui nici pro-

zatorul Vasile Ernu, satirizat pentru 

elucubrațiile sale lingvistice, precum și 

pentru derapajele de la logica elemen-

tară. 

Sunt prezentați în tușe groase și 

politicienii locali, precum Horia 

Uioreanu sau Mihai Seplecan, adevă-

rate și dizgrațioase simboluri ale 

jafului transpartinic. 

Politicienii din Ungaria de tipul lui 

Viktor Orban sau Vona Gabor, atât de 

populari la ora actuală în rândul 

maghiarimii, nu se bucură nici ei de un 

tratament mai bun, fiind denunțați 

pentru fățărnicia de extracție naționa-

listă pe care o promovează: în vreme 

ce peste hotare aceștia sunt percepuți 

drept adepții apărării drepturilor 

minorităților, în Ungaria sunt pur și 

simplu nemiloși cu evreii sau romii. 

Este desigur, retoric să ne întrebăm, 

cam unde s-ar poziționa Laszlo 

Alexandru, în raport cu actuala putere, 

dacă ar trăi în Ungaria! 

Are în schimb pagini luminoase 

despre profesorul său Teodor Boșca, 

un poliglot senzațional, care vorbea 

zece limbi, poate eboșa unui maestru 

pe care Laszlo probabil că nu l-a avut 

vreodată. 

Pagini luminoase, de amplă respi-

rație umanistă le sunt dedicate lui 

Lech Walessa și Grace Kelly, doi mari 

nonconformiști ai veacului XX, care au 

avut forța și determinarea de a-și 

transforma ori sublima revoltele, 

neîmplinirile, umilințele și frustrările, 

în strălucite victorii.  

Pagini interesante avem și despre 

lumea universitară și literară de la 

Chișinău, pentru care autorul mani-

festă o luminoasă empatie, concluzio-

nate în fraza plină de adânci conotații 

fraterne: dă-mi voie să te cuprind! Reme-

morează apoi pagini din adolescența 

sa, când chiulea de la școală doar 

pentru a participa – evident clandestin 

– la repetițiile filarmonicii unde savura 

muzica lui Mozart sau Beethoven, sau 

pe cea a lui Bach, sub zidurile bisericii 

reformate. De fapt, autorul vede religia 
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ca pe o opțiune individuală, dar inaccep-

tabilă atunci când interferează în decizia 

politică sau în procesul legislativ. Poate și 

de aceea simpatia lui se îndreaptă 

înspre actualul papă Francisc, apre-

ciind faptul că acesta este un spirit 

pragmatic: Meditația papei Francisc își 

caută mereu estuar spre fapte. 

Rugăciunea este văzută ca un fel 

de negociere cu Dumnezeu: nu doar că 

îl rog pe Dumnezeu, dar și încerc să-l 

conving. Această abordare aproape 

iconoclastă a dogmelor religioase re-

pune în discuție nevoia de adaptare 

permanentă a bisericii la provocările 

tot mai agreste ale unei lumi care are 

tendințe evidente de laicizare și secu-

larizare.  

  Zguduitoarea este și povestea 

Leei, mărturisită într-o carte de Albert 

Klein. Scăpată cu viață în mod mira-

culos din lagărele de la Auschwitz, 

apoi ieșită din universul cvasi-concen-

traționar al comunismului stalinist de 

curând instaurat în România, Lea 

ajunge la sora ei Mariska, în Israel. Dar 

ceea ce părea un tărâm al izbăvirii, 

pentru eroină, devine un coșmar: încă 

în seara în care a ajuns în casa surorii 

sale, aceasta îi ia fetița și pe ea o 

izolează într-o magazie insalubră, 

plină de șobolani. Pentru tânăra fe-

meie este mult prea mult și, după 

câteva tentative nereușite de sinuci-

dere, își pune în cele din urmă, capăt 

zilelor, în 1960. Intensitatea epică 

devine aproape insuportabilă. Autorul 

ne invită să judecăm această dramă, să 

descifrăm resorturile intime ale perso-

najelor și complexitatea firii umane. 

Mariska, sora nemiloasă, este în același 

timp, cât se poate de umană, cu un 

nepot, Andrei, pe care îl ajută să se 

pună pe picioare, în timp ce pentru 

propria sa soră nu manifestă niciun 

dram de milă, contribuind, mai mult 

sau mai puțin conștient, la sfârșitul ei 

suicidar. Cu adevărat, așa cum spune 

și Laszlo Alexandru, această contorsio-

nată poveste despre supraviețuire și 

moarte stupidă, dar cu conotații atât 

de tragice, ar putea să stea oricând la 

baza unui mare film artistic. 

De fapt, valoarea cărții lui Albert 

Klein nu o dau virtuțile literare, ci 

puterea sa documentară, de mărturie 

directă a unui destin compulsiv și 

dramatic.   

Autorul dedică apoi pagini întregi 

complicatei relații dintre doi mari 

psihanaliști ai veacului trecut: 

Sigmund Freud și Carl Gustav Jung. 

Primul este marele mentor adulat 

vreme îndelungă, iar al doilea, disci-

polul strălucit, considerat singurul 

urmaș de drept al maestrului. 

Laszlo Alexandru urmărește înflo-

rirea relației dintre cei doi, dar mai ales 

degradarea acesteia, până la ruperea 

definitivă. Discipolul răzvrătit își va 

repudia și contesta mentorul, într-o 

încercare de eliberare de sub tutela 

unor teorii pe care ajunge să le 

dezavueze. Avem aici o altă lecție – e 

drept, fără concluzii moralizatoare - 

despre coroziva relație dintre doi 

titani, despre lupta orgoliilor și despre 

totala deșertăciune a unei astfel de 

confruntări. 
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Interviul din finalul cărții, realizat 

de fosta lui elevă, Diana Meheș, este, la 

urma urmei, cheia unei întregi exis-

tențe, subordonată unor principii mo-

rale exemplare: Am considerat mereu 

scrisul ca pe o datorie publică. Iar Geo 

Vasile adaugă: Laszlo Alexandru este o 

conștiință civică și estetică rarissimă. 

Dar marea iubire a lui Laszlo 

Alexandru este, fără îndoială, univer-

sul acela tulbure și misterios al vieții și 

operei lui Dante. Forța marelui poet 

italian iradiază aproape din toate tex-

tele exegetului său clujean și este cât se 

poate de clar faptul că Dante nu este 

doar un poet de care Laszlo Alexandru 

se ocupă cu acribie și adorație, ci 

reprezintă chiar modelul său de viață. 

Exilarea lui Dante din iubita lui 

Florență, prețul infam pus pe iertarea 

unei greșeli – după aproape trei luștri! - 

pe care de fapt nu a făcut-o, evidențiază 

profilul unui mare damnat, spiță uma-

nă atât de dragă clujeanului nostru.  

Recunoașterea unor fapte reproba-

bile pe care Dante nu le-a comis, 

reprezintă un preț mult prea mare 

pentru conștiința acestui mare ostra-

cizat. Asemeni lui Dante - care este 

însoțit în peregrinările sale pe tărâmul 

lumii de dincolo din Divina Comedie 

de poetul latin Vergiliu - Laszlo 

Alexandru călătorește și el prin 

”cercurile” infernului contemporan și 

descrie câte o scenă semnificativă, 

atâta doar că acum, autorul ne ia rând 

pe rând, părtași la o experiență, a cărei 

morală, este asemenea unui medica-

ment amar, dar care trebuie musai 

luat, în vederea Mântuirii. Pentru că - 

nu-i așa? – Mântuirea nu este altceva 

ddecât rezultatul înfruntării, cum bine 

spunea fericitul papă Francisc…   

  

*** 
 

 

PÁSKÁNDI  GÉZA – 

REVOLTELE 

FRAGILITĂȚII 
 
 

Fragilizarea unui om care a trăit 

sub rigorile unui regim totalitar nu 

pare a fi o operațiune greoaie, mai ales 

dacă omul acela este și un artist, în 

cazul nostru, un scriitor. 

Páskándi Géza este fără îndoială  

unul dintre cei mai interesanți scriitori 

maghiari care au creat în cea de a doua 

jumătate a secolului XX. Exegeții au 

detectat în opera lui influențele lui 

József Attila, Ady Endre și Dsida Jenö, 

iar lirica sa va fi considerată precur-

soarea poeziei lui Szilágyi Domokos, 

acesta din urmă, făcând parte aproxi-

mativ, din aceeași generație cu 

Páskándi Géza. 

Szilágyi Domokos, de pildă, este 

oarecum tributar influenței lui 

Paskandi, atâta doar că Szilágyi 

Domokos marșează pe un discurs liric  

mult mai dezinvolt, sentimentul este 

acela că la Szilágyi Domokos există în 

permanență un  torent poetic din care 

poetul, capricios și impredictibil, se 

adapă din când în când, în vreme ce 

Páskándi Géza, grav ca un contrabas, 

este un poet al lucidității, al profun-
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zimii articulate pe argumentele unei 

lumi contondente și nemiloase.  

Cu toate acestea, cei doi au în 

comun exact nucleul acela fragil, cel 

care le condiționează volutele. Diferiți, 

dar complementari, aceasta ar putea fi 

sintagma cuprinzătoare pentru cei doi 

mari poeți. 

Dar adevăratul pariu al lui 

Páskándi cu poezia este acela de a 

valoriza rădăcinile arhaice, inflexiunile 

populare, genuine, de a le da o nouă 

imagine care să aducă la lumina con-

temporaneității, forța lirică a unei lumi 

ce părea revolută. Tălmăcirea vechii 

poezii în limbajul liric actual, reconec-

tarea vechiului câmp semantic la rit-

murile și trăirile moderne reprezintă 

un exercițiu hermeneutic seducător în 

aparență dar filosofic în esența sa pură. 

Dacă ne-am putea mira la auzul 

enunțului că Páskándi Géza a fost un 

spirit neliniștit, care și-a exportat fibri-

lațiile și fiorul existențial într-o inson-

dabilă evaziune lirică, atunci înseamnă 

că nu înțelegem nimic din esența unui 

creator, de truda lui surdă și grea, 

întru desăvârșire estetică și chiar 

morală. Poate ca la nici un alt poet, 

biograficul nu se suprapune atât de 

fidel peste bibliografic. Experiențele de 

viață ale lui Páskándi, anii grei de 

detenție politică, într-o Românie 

încorsetată în inumane comandamente 

staliniste, au imprimat liricii sale acel 

echilibru fragil pe care numai trăirea 

paralelă și mereu incertă ți-l poate 

oferi. Dacă la Dsida Jenö, fragilitatea 

este în cele din urmă vertebrată de 

puterea unei credințe luminoase, în 

care un Dumnezeu diafan, stăpân tan-

dru peste o lume imperfectă, reprezintă 

ideea Absolutului spiritual, peremp-

toriu și ubicuu, sistemul referențial poe-

tic de dislocare a ființei al lui Páskándi, 

pare a se subsuma unui concept care 

vizează continuitatea și conservarea 

ființei conștiente în paradoxuri extreme. 

Obiectele perisabile sau casante – hâr-

tia, paiele, cârpele – devin, prin armă-

tura Cuvântului, semne și simboluri ale 

unei rezistențe ascunse. 

Suferința la Dsida Jenö este una 

suavă, ca un cor de îngeri, nu există 

revoltă, nici consternare în fața fata-

lității iminente. La Páskándi însă, sufe-

rința izvorăște dintr-o neputință 

apteră, din conștiința că omul lipsit de 

aripile spiritului nu poate zbura nici 

măcar cât un avion de hârtie. Avioa-

nele de hârtie își justifică existența 

chiar prin posibilitatea unei deturnări 

ludice și tragice, iar revolta, puterea de 

a te rupe de teluric, de mundanul 

aproximativ, poate să se ridice chiar și 

pe niște picioare de paie, să se revolte 

împotriva flăcărilor ce tocmai le-au 

cuprins. Suferința, ca reflex sublimat al 

inadaptabilității, a speranței amanetate 

pentru un alt tip de iluzie, este o con-

diție asumată, nu cu resemnarea văzu-

tă ca o condamnare, ci ea este împle-

tită, asemenea unei funii făurite din 

firele multicolore ale unui melanj 

senzorial care stă patibular deasupra 

unei existențe, deturnată înspre abnor-

mul relativismului uman, al Infernului 

aflat la îndemână. Apoi, plecarea în 

Ungaria, la Budapesta, în anii deplinei 

sale maturități artistice, a fost reflectată 
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nu doar ca o simplă și explicabilă 

cotitură a unui destin convulsionat, ci 

și drept o altă viziune asupra unei 

lumi ce-și descărca utopicele sale toxi-

ne peste spiritul și conștiința celor care 

aveau o poziție atitudinală. 

Cele peste două decenii finale ale 

existenței sale petrecute în capitala 

ungară, vor fi extrem de prolifice, chiar 

dacă și țara vecină trăia sub aceleași 

rigori ca și România, dar oarecum ate-

nuate de un suflu mai liberal. Această 

deschidere - câtă a fost - îi permite lui 

Páskándi să-și lărgească domeniile de 

abordare. Textele lui din această peri-

oadă au un alt ritm, o altă respirație. 

Toposul amprentează logosul. 

Scrie scenarii de film, piese de 

teatru, cărți cu adevărat importante, 

care în mod normal ar fi trebuit să îi 

dea sentimentul satisfacției, al împli-

nirii depline. Dar poate că artistul, 

trecut prin furcile caudine ale unui 

sistem intolerant și agrest, trăia la alte 

cote de exigență decât muritorul 

Páskándi. Și această perspectivă înaltă 

poate că nu i-a permis să-și găsească 

tihna sau măcar provizoria satisfacție a 

unui succes râvnit de atâția. 

Relația poetului cu Cuvântul este 

una organică: poetul trăiește în stoma-

cul cuvântului, devenind astfel materia 

primă a unei digestii bizare și ambiva-

lente, mă las devorat de cuvânt, trans-

format prin forța enzimelor interioare 

și împrăștiat apoi, în întreg trupul 

cuvântului pentru că aceasta este 

condiția obligatorie pentru ca verbul, 

Cuvântul definitiv, printr-un alam-

bicat procedeu de regurgitare a Eului, 

să devină la rândul său parte a 

Poetului, cea mai importantă, dacă nu 

chiar singura, vitală. 

Iată o formulă, avant la lettre, dacă 

vreți, a relației poet-cuvânt, unde cor-

poralitatea textului trimite înspre o ex-

presie postmodernă evidentă, din care 

s-au nutrit mai apoi aproape toți poeții 

importanți contemporani maghiari, din 

timpul vieții sale și de după el. 

O analiză de ansamblu al operei 

lui Páskándi în integralitatea ei, ne 

poate conduce spre o concluzie oare-

cum interesantă și anume aceea, că 

Páskándi a fost mai degrabă un trasa-

tor de direcții, decât un minuțios cons-

tructor de drumuri. El a deschis noi 

perspective, pe care cei de după el, și 

în special Szilágyi Domokos, mai 

tânărul său prieten și confrate, au știut 

să le fructifice în mod cu adevărat 

magistral, ridicând Cuvântul la valoa-

re de idee absolută, dintr-o veritabilă 

perspectivă postmodernă. 

Grav și fragil, profund, dar echi-

librat, Páskándi Géza este purtătorul de 

mesaj liric al ultimului sfert de veac XX. 

Poemele sale au greutatea unor acumu-

lări culturale serioase și esențiale. 
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Poezie 

 

Daniela  FLOROIAN  BARB (Alba Iulia) 
 

 

TRIADA MORȚII 
 

1. 

 

Moarte, când vii, 

să te îmbraci în albastru, 

să mă îmbraci în albastru 

și să-mi pui în mîinile de ceară 

un trandafir albastru 

pentru ca somnul să-mi fie și el 

la fel de albastru. 

Și pentru că îmi doresc ca în Eden 

să visez albastru, 

te rog toate acestea, deși știu 

că așa, ca întotdeauna, 

nu te vei ține de cuvânt, 

drept pentru care sunt  

aproape sigură 

că și de data aceasta 

vei veni îmbrăcată 

în rochie albă de mireasă. 

 

2. 
 

Șarpele a uitat 

că menirea lui era 

să învingă moartea. 

Și uite așa, 

târându-se  alene prin viață 

a mușcat-o 

și nu i-a plăcut gustul ei, 

preferând să scuipe venin. 

În felul acesta însă, 

fără să vrea, 

 

 

 

 

a dat o altă viață morții. 
 

Șarpele a uitat 

să învingă moartea 

și a mai mușcat o dată, 

dar de data aceasta nu din viață, 

ci din fructul păcatului 

și nu i-a plăcut gustul lui 

și a preferat să scuipe iar venin 

și s-a trezit, 

și a ieșit la drumul mare 

întinzându-se la soare. 

 

3. 
 

Pe deal Cimitirul 

și el dangăt răgușit. 

Doar groapa tânără strigă: 

„Nu te grăbi. 

Pasul știe unde să vină. 

Nu te cunosc, 

nu mă cunoști.” 

Undeva, un OM pe-o cruce, 

Clopot dogit. 

Aud anii înțărcând 

o Lumânare cu aripi de fluture, 

dintr-un borcan ciobit 

așezat în fereastra Capelei 

prin care se zărește 

pe deal Cimitirul 

și el dangăt răgușit. 



Cronograf 
 

 32 

EU, DE TREI ORI 
 

Prima oară: 
 

Călcând în iarbă mă regăsesc 

până dincolo de granițele tăcerii 

unde mi-am pierdut primul meu Eu 

rătăcind în noapte. 

Încerc să mă reîntorc în zi 

și să-i surâd încă o dată iernii 

dar îmi dau seama că tocmai a plecat. 

Ce banal! 

Am uitat să cobor în ea  

înainte de a pleca 

și am rămas în noapte. 

 

A doua oară: 
 

Pământul s-a rotunjit  

sub tălpile mele, 

a făcut-o intenționat pentru că 

își dorea să mă țină prizonieră. 

Busola vieții bate mereu nordul 

dar niciodată nu-mi arată  

direcția bună 

pentru că pământul mi-a tras clapa 

și s-a rotunjit sub tălpile mele. 

 

A treia oară: 
 

Îmi doresc să port pe umeri nu 

pământ, ci nemărginire. 

Nu vreau să mă simt limitată  

de timp și spațiu 

pentru simplul motiv că ideea de 

infinit nu mă sperie. 

Ai simțit vreodată banalitatea zilei 

încarcerate între două nopți 

consecutive? 

Îți spun eu cum este...  

un soi de durere în care 

simt acut prelungirea prezentului  

în mine 

până în ziua de mâine  

și până-n ziua de apoi. 

 

 

VIAȚA NU E UN PUZZLE! 
 

Când construiești un puzzle 

este absolut necesar să ai în fața ta 

toate piesele jocului. 

Dacă una lipsește, 

dacă doar una singură lipsește, 

imaginea rezultată 

s-ar putea să fie deformată. 

Bun până aici. 

Dacă tragi linie și aduni 

s-ar putea ca doi cu doi  

să nu mai dea patru 

și atunci ori înțelegi greșit 

ori devii nebun. 

În oricare din cele două situații, 

Viața se enervează și-ţi strică jocul. 

 

 

ALEEA SCRIITORILOR, JOI 
 

Scriitorii și-au uitat pardesiele  

și pălăriile 

la Casa de Cultură din Parc. 

În așteptarea cheilor de la lacăt 

s-au așezat pe băncile de pe alei 

privindu-și atent vârful pantofilor. 

Aleea Scriitorilor le face obosită  

cu ochiul: 

„Va mai trece oare mult 

până  îmi vin noii locatari?” 
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PORTRET DE ALBA IULIA  

LA CENTENAR 
 

Râul Mureș, frate al Oltului liber 

Și-a aplecat pleoapa 

Peste geana orașului 

Apoi, 

Ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat 

A oftat adânc a istorie. 

Râul Mureș, frate al Oltului liber 

A mai tras o dată aer în piept, 

A scos un oftat adânc 

Și a aruncat la mal 

Plutele cu sare, 

Urmele dacilor liberi. 

Din Cetatea Bălgradului 

Se aud iar și iar 

Tropotele cailor lui Mihai Viteazul 

Și dangătul de clopot 

Al Catedralei primei noastre 

Reîntregiri. 

Apoi Mureșul, frate cu Oltul, a plâns 

Lacrimă fisurată pe mormântul lui 

Matei Corvin 

Și mai apoi prelinsă 

Pe obrazul de lut ars al zidurilor 

Cetății. 

Și a mai plâns odată Mureșul,  

frate cu Oltul liber 

Șoptind în geamăt de roată sfărâmată 

Rugăciunea Avram Iancu, Horea, 

Cloșca și Crișan. 

Iar la urmă de tot 

Mureșul, frate  cu Oltul liber 

Și-a amintit 

Și a strigat din adâncuri învolburate 

„Nu! Nu striviți istoria sub roată! 

Mai spuneți toți – Alba Iulia,  

1 Decembrie, România dodoloață” 

 

IMN CĂTRE IISUS 
 

Leagănă-mă să mă leagăn, 

Du-mă-n vale să mă-nchin 

Lui Iisus ucis pe Cruce, 

Sub o ramură de spin. 

 

Leagănă-mă să mă leagăn, 

Și mă fă din lut Prea Sfinte, 

Și dă-mi aer, și dă-mi aripi, 

Magdalenă-ntre cuvinte. 

 

Leagănă-mă să mă leagăn 

Fă-mă rug aprins în vie 

Din potir dă-mi Milostive 

Smirnă, apă și tămâie. 

 

 

SFÂRȘIT 
 

Moartea și-a uitat menirea 

Și visează 

Cu craniul alb și mut de uimire 

La o rochie neagră 

De mireasă. 

 

 

DINCOLO 
 

Scutur plopii 

Să le calc iubirea, 

Scutur norii 

Să-și piardă lacrimile. 

Scutur viața 

Să aud anii înțărcând 

Cranii cu aripi de fluturi. 
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CUIUL 
 

Am încercat aseară să bat un cui 

În peretele dinspre apus 

Ca să atârn în el o icoană. 

Ar fi trebuit să amîn pînă dimineața 

Pentru că mi s-a ros epiderma 

De atât de mult întuneric. 

Incertitudinea s-a terminat 

Când privindu-l am observat 

Că era un cui ruginit. 

Și atunci mi-am amintit povestea... 

Cuiul nu era un cui obișnuit, 

Ci unul stropit de o lacrimă. 

De ciudă l-am ascuns într-un sertar 

Cu timpul crezând că l-am pierdut, 

Dar nu, 

Iată că azi l-am regăsit 

Printre amintiri. 

 

O VIAȚĂ SE FRĂMÂNTĂ 
 

Am bătut la poarta sufletului tău 

Neperechea mea pereche. 

Pentru a câta oară? 

Poate prima, poate ultima... 

Am venit  iar cu mâna întinsă 

Presărând mii de culori 

Din palma desfăcută larg, 

Nu acuzator... 

Ci interogativ. 

Și am rămas cu mâna întinsă 

La poarta sufletului tău 

Din nou încuiată. 

Până și lacătul a ruginit 

De atâta timp 

Scurs între noi. 

Oare iar am sosit prea devreme? 

Sau din nou prea târziu? 

Cine poate ști? 
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Poezie 
 

Doina  Rândunica  ANTON  

(Sighetu-Marmaţiei) 

 
 

SAKURA 
 

Eşti foarte departe 

Însă cuvintele pot ajunge oriunde 

Sunt ca aerul, ca stelele 

Dimineaţa le culeg de sub plapumă  

ca să pot coborî 

În sălbăticia lumii 

Apoi le beau cu prima cafea 

Cuvintele mi-au umplut baia,  

mă curăţă de nevolnicie 

Se aud hienele la marginea  

dunei însângerate 

Păşesc cu grijă prin nisipul viclean 

Nu te apropia, nu te ştii cu hienele 

Nu te ştii cu scorpionii 

Navetiştii dorm  

în autobuzele purpurii 

Intră în soare 

Visează piaţa cu arborii înfloriţi 

Trec lin ca un bolnav de inimă  

prin semiîntuneric 

Mă gândesc insistent la Dumnezeu 

Mă gândesc la Sakura 

Tot timpul îmi aleg cuvintele  

În care se poate înota  

ca într-un râu limpede 

În care poţi să te odihneşti  

la momentul potrivit 

Să faci pluta, 

Să priveşti cerul senin sau înnorat 

 

 

 

 

Nu contează  

Contează doar nemărginirea 

Eşti foarte departe, dar nu eşti 

 

 

ÎMBLÂNZIREA DIN OCHI 
 

Împărţim începutul,  

sărbătorim nesfârșitul  

Intri in umbra mea ca o ploaie de vară 

Atingem iarba, ne recunoaștem 

Ramurile se apleacă pline de rod 

Doar o gură luăm 

Doar un braţ pe mijlocul meu 

Şi piatra se dă la o parte 

Dimineaţa ni se întinde la picioare 

Punem suspinele la uscat 

Vino, îmi spui, să oglindim râul  

Ai sufletul ca o lucire sub unde 

Am putea pescui 

Te ascult mereu,  

te furişezi în râsul meu 

La cascadă sărim împreună 

Ce limpede e ziua din gând! 

Mi se face pielea ca mierea iubirii 

Treci dincolo de mine, nu mă supăr 

Am un perete întreg  

pe care să pictez o fantezie,  

Un cântec, un drum îndârjit 
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Sub luna cea nouă te aștept 

Cu altă îmblânzire în ochi 

 

 

SCRISOARE 
 

Te salut, fiule! 

În iarna asta ţi-am trimis doar 

pescăruşi de provincie 

Marea a fost prea departe acum,  

prea ascunsă  

Nu cred că au umplut golul din tine 

Am auzit că te-au îngrădit,  

că ţi-au mâncat sufletul, străinii 

În piaţa mare au dansat samba  

şi te-au arătat cu degetul 

Ca pe o arătare hilară 

Atunci am simţit sloiul tăios cum trece 

prin inima mea 

Un brad s-a uscat în mâinile vântului 

Nu ştiam că doare atât de tare  

Am urcat dealul de la marginea lumii 

şi am sădit o sămânţă 

O aveam în buzunar  

dintr-un veac al bucuriei 

De când de 12 ori pe an  

lebedele se făceau zâne  

şi te învăţau să mergi 

Aştept să crească un lujer de floare,  

un clopoţel ca o biserică, 

Un pod de aur ca lumina ochilor  

Să vii pe el, neîncetat să vii! 
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Ritmuri paralele 
 

“CALIGRAFIA” MESAJELOR 

ELECTRONICE 
 

Veronica PAVEL LERNER (Canada) 

Generaţia de astăzi nu mai învaţă 

la şcoală caligrafie. Noi, cei din gene-

raţiile anterioare, da. Exerciţiile se 

făceau pe caiete liniate special şi munca 

de scriere caligrafică nu era uşoară, 

trebuia nu numai multă răbdare, dar şi 

un anumit fel de peniţe, care să dife-

renţieze liniile: cele ascendente să fie 

subţirele, cele descendente să fie mai 

groase!  

Caligrafia şi scrisul de mână oglin-

desc acel ceva, pe care marii caligrafi ai 

timpurilor ni l-au transmis prin operele 

lăsate de ei. Scriitorul turc Orhan 

Pamuk - laureat al premiului Nobel în 

2006 - a descris superb, în romanul "Mă 

numesc Roşu", munca miniaturiştilor şi 

a caligrafilor de pe vremea când tiparul 

încă nu exista.  

Revenind la şcoală, astăzi sunt 

valorificate alte competenţe ale elevilor, 

viteza vieţii fiind mult mai mare. Pro-

gresele tehnologiei în ultimii 50 de ani 

au permis unui singur om să facă ceea 

ce în trecut făceau mai mulţi. Eu am 

prins, la serviciu, perioada în care 

scriam rapoartele ştiinţifice fie de 

mână, fie chiar la computer, dar o 

secretară mi le formata şi întotdeauna - 

fără excepţie - trebuia să corectez o 

mulţime de greşeli. Am fost fericită 

când am avut acces la programele de 

computer care permiteau formatarea 

rapoartelor ştiinţifice.   

Din motive practice şi în virtutea 

obişnuinţei de a scrie la computer, am 

început să scriu şi scrisorile la fel, 

pentru că era mi se părea mai simplu.  

Se pare că organul principal al 

omului, creierul, se poate adapta la 

schimbări chiar fundamentale. Recupe-

rările pe care creierul le poate face sunt 

uluitoare şi, dacă o funcţie a lui e 

diminuată din cauza unei leziuni pe 

creier, acea funcţie poate fi preluată de 

o altă regiune a creierului. Mă între-

bam, acum câţiva ani, dacă nu cumva 

tocmai acest fel de recuperare s-a petre-

cut şi în cazul modului în care eu îmi 

citeam emailurile. Înainte, când pri-

meam scrisori, cum mă obişnuisem 

deja să aud tonul comunicării în scris, 

asociam şi grafica expeditorului cu 

imaginea lui. Nu două scrisuri erau la 

fel, deci nu existau persoane identice, 

nici realitate, dar nici în relaţia afectivă 

cu mine.Şi, deodată, când prin folosirea 

computerului scrisurile, indiferent de 

provenienţă, s-au uniformizat, toate 

caligrafiile au devenit identice. Primeam 
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emailuri de la diverse persoane, dar 

toate aveau acelaşi format. Şi totuşi, 

printr-un miracol, poate pentru că 

funcţia creierului de a deosebi caligra-

fiile în funcţie de persoană a trecut de la 

zona vizuală la cea - să zicem -  

emoţională, am început, încetul cu 

încetul să văd caligrafii diferite chiar şi 

în emailuri. Nu exagerez. Mi-aduc 

aminte că am corespondat multă vre-

me cu un prieten; noi ajutam compu-

terul intercalând cu text colorat răspun-

surile fiecăruia printre rândurile celui-

lalt. Era un fel simplificat, dar real, de 

caligrafie: câteva semne grafice ca 

"italic", "bold" sau de culoare nu 

schimbau prea mult, dar această parti-

cularitate se traducea, în percepţia mea, 

în acelaşi răspuns afectiv pe care l-aş fi 

avut dacă mi s-ar fi scris de mână. 

Sigur, scrierea cu tocul sau pixul, 

este, aşa cum spun toţi, o prelungire a 

mâinii. Dar şi scrisul la computer e tot 

o prelungire, chiar a ambelor mâini! 

Am cântat ani de zile la pian şi pentru 

mine, atingerea tastelor de calculator 

nu e un simplu mecanism, ci e muzică, e 

suflu, e candoare, e o legătură corpo-

rală cu scrisul, ca ȋn cazul celui caligrafic 

real. 

Oricum, atunci când primesc un 

mesaj electronic, aud vocea celui care mi 

l-a trimis, îi simt participarea, am 

reacţia emoţională pe care aş avea-o şi 

în faţa unui bileţel scris de mână. Pe cei 

care azi regretă scrisul de mână, i-aş 

îndemna să aibă răbdare, pentru că, 

încetul cu încetul, vor vedea şi în 

scrisul electronic acea caligrafie - 

oglindă sufletească -  pe care fiecare 

dintre noi o caută în rândurile primite 

de la un prieten. Pentru că, poate şi 

tinerii care-şi trimit scurte misive pe 

telefoanele celulare, de genul: "Vb dsr, 

te iub" (vorbim diseară, te iubesc) 

reacţionează emoţional la fel ca îndră-

gostiţii care, pe vremuri, primeau o 

misivă frumos caligrafiată, în versuri... 
 

 



Cronograf 

 39 

 

 

 

Colţul verde al haijinului 
 

HAIKU 
 

Cornel C. COSTEA (Cluj-Napoca)  
 

 
 

câmpul nearat – 

în cămara bunicii 

încolțit grâul 

 

satul părăsit – 

parfumul iasomiei 

singur în altar 

 

ultima brazdă – 

în pacea amurgului 

nemărginirea 

 

vântul de seară – 

în pânza paingului 

numai parfumul 

 

lumina din zori – 

strălucitor cântecul 

ciocârliilor 

 

noapte la mare – 

pe plaja nudiștilor 

doar sticle goale 
 

Ziua Recoltei – 

barca se-ntoarce la mal 

cu Luna plină 

 

soare cu dinți – 

singură la fereastră 

fetița știrbă 

ninge viscolit – 

pe rafturi promoții la 

șlapii de plajă 

 

Dragobetele – 

în caietul de bio 

mai multe inimi 

 

dangăt de clopot – 

o frunză se așază 

pe scaunul gol 

 

orașu-n ceață – 

operația la ochi 

nereușită 

 

 

nunta de aur – 

cu parfum de lavandă 

dansul mirilor 

 

încă un discurs – 

doar muștele animă 

atmosfera 

 

alegeri la mare – 

decât manelele mai 

bine țânțarii 

 

Luna printre nori – 

cântecul greierilor 

sporește taina 

 

lătrat de câine – 

de mult nu mai e nimeni 

să îl audă 

 

brazdele adânci – 

tot mai înalt cântecul 

ciocârliilor 
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NICOLAE BUNDURI 
 

Epigramişti şi epigrame 
 

Ioan Petru GÂRDA (Cluj-Napoca) 

 

 

 
 

Seria prezentării marilor epigra-

miști români continuă cu Nicolae 

Bunduri, unul din cei mai în formă și 

mai talentați autori contemporani de 

bijuterii în patru versuri. 

Nicolae Bunduri s-a născut la 3 

decembrie 1951 în Homorod, judeţul 

Braşov. A absolvit Universitatea Tehnică 

din Braşov, secția TCM, în anul 1980. 

Este membru fondator al Cena-

clului „Anton Pann” – Braşov – 1987, 

precum şi al „U.E.R. (Uniunea Epigra-

miştilor din România) – 1990. Este 

redactor şef al revistei „Lumea epigra-

mei” (Director, Viorel Martin).  

A debutat în 1988 în revista 

“Perpetuum comic - Urzica”. De atunci 

a publicat în numeroase reviste de 

umor din toată țara și din străinătate. 

Este prezent în toate volumele 

colective UER, începând din 1988 și în 

alte zeci de volume colective. Volume 

personale: „Non Multa…” şi „Secretele 

unui Gură Spartă”, ambele de epigra-

mă. Publică pe site-ul poezie.ro 

(http://www.poezie.ro/index.php/autho

r/0019401/nicolae_bunduri), pe alte site-

uri de poezie și pe facebook 

(https://www.facebook.com/nicolae.bu

nduri?ref=br_rs). 

 
Dotat cu un excepțional simț al 

umorului, cu o ironie necruțătoare și cu 

talentul de a surprinde cu poante 

savuroase, Nicolae Bunduri, care sem-

nează uneori cu pseudonimul N.bun 

(știe el de ce  ) a primit peste o sută de 

premii la festivaluri de epigramă şi 

poezie umoristică din România și din 

Chișinău. 

Iată câteva mostre în sprijinul celor 

afirmate mai sus: 

 

SPRE ALTE ZĂRI 
 

Mă lumina cândva scânteia 

S-ajung pe unde mulţi s-au dus, 

Dar văd c-abia la vârsta treia 

Mă-ndrept, în fine, spre APUS! 

 

 



Cronograf 

 41 

ELENA UDREA A VRUT 

STATUIE ÎN PLINĂ CRIZĂ 
 

Statuia ei va fi în centru 

Pe cal - în stil monumental 

Şi calul tot o iapă, pentru 

... economie de metal. 

 

 

FEMEIA LA 40 DE ANI 
 

E ca şi vinul bun, sadea, 

Din viţă nobilă şi pură. 

Ce mulţi bărbaţi ar vrea să-l bea... 

Dar nu toţi ţin la băutură! 

 
 

PUŞCA ŞI CUREAUA LATĂ 
 

Soaţa mea, înfierbântată, 

Mi-aminteşte uneori: 

"Ce bărbat ai fost odată..."  

Sau de maxim două ori! 

 

 

CUGETARE DE ANUL NOU 
 

E soarta mea să fiu sărac, 

Pe viitor ca şi-nainte, 

Din an în an, din veac, în veac, 

Din Preşedinte-n Preşedinte. 

 

 

EDITORIALĂ 
 

Un editor prudent din fire 

M-a refuzat, cu tot necazul, 

Că epigrama mea-i "subţire"... 

Şi nu îşi pune el obrazul. 

 

SPRE EUROPA 
 

Înaintăm treptat, treptat 

Şi-am vrea, pe-acest tărâm frumos, 

S-avem nivelul ridicat... 

Măcar cât... "ŢĂRILE DE JOS"! 

 
 

VIAŢA MERGE ÎNAINTE 
 

Intrând în pom, un mic Matiz, 

Un accident de n-am cuvinte, 

Şoferul trece prin parbriz... 

Deci viaţa merge înainte. 

 

 

ROMÂNII 
 

Toţi trăiesc în colţ de rai, 

Fiecare cum apucă: 

Unii pe-un picior de plai, 

Alţii pe-un picior de ducă. 

 

 

DE-O CURGE PE TÂRNAVE 

VIN... 
 

Mă rog la spiritul divin, 

Pios - şi martori mi-s confraţii: 

De-o curge pe Târnave vin... 

Dă Doamne nişte inundaţii! 

 

 

PE TELEFONUL MEU MOBIL 
 

Factura, soacra mi-o încarcă, 

De în curând voi da şi chix: 

Vorbeşte pe MOBIL de parcă 

Ar fi sărită de pe FIX. 
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VIITOR DE AUR...  

EUROPA ARE 
 

Cei din gintea cea latină, 

Amăgiţi de noi baremuri, 

Încă speră să mai vină 

Nişte timpuri... ca pe vremuri. 

 

 

 

 

 

 

 

NOROCUL MIRELUI 
 

Avu o soartă norocoasă 

Băiatul la însurătoare: 

Era bogată şi frumoasă 

Şi-aproape-aproape fată mare. 

 
 

BEREA –  

DECLARATĂ ALIMENT 
 

Deşi am fost un dependent, 

Beţiilor le-am dat uitare: 

De cand e berea aliment, 

Mi-e gândul numai la... mâncare. 
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Debut 
 

Emilian HOREA (Bistriţa) 
 

 
 

Emilian Horea este elev în clasa a X-a la Colegiul Național 

“Liviu Rebreanu” Bistrița și membru al cercului Micii Blandieni 

Bistrițeni de la Palatul Copiilor. A obținut mai multe premii 

literare, printre care Premiul pentru Poezie și Premiul Revistei 

Poesis la Festivalul Național de Poezie “George Coșbuc”, 

Bistrița, octombrie, 2017 și Marele Premiu la Concursul Național ”Ocrotiți de 

Eminescu”, de la Blaj, ianuarie, 2018. 

 
PRIVILEGIUL INIMII 

 

Aș vrea să trăiesc cu un stetoscop  

tot restul vieții, 

cu brațele lui lipite de cap,  

atât de strâns legate de urechi  

încât să nu aud nici mâc, nici bâz,  

nici taci… 

Să las singura formă de orientare 

auditivă prin tubul lui,  

dar n-aș pipăi obiecte cu el, să aud… 

Aș ține clopotul stetoscopului  

în mâinile mele, atât de strâns  

încât să nu pătrundă nimic.  

Aș avea grijă să nu se perceapă  

nici sunetul degetelor  

pe membrana lui sensibilă 

și mi l-aș îndrepta, ușor, spre inimă. 

 

Nu aveți idee ce privilegiu e 

să îți poți asculta inima! 

 

Bestie neobosită  

în pieptul meu  

bate ca marea,  

pulsează ca tunetul,  

se aude ca ploaia 

care fulgeră, când te vede…  

Plouă: melancolică, furioasă,  

singuratică, 

ca o bestie 

neobosită.  
 

Aș vrea să trăiesc tot restul vieții  

cu un stetoscop 

în oceanul inimii mele,  

în ploaia și furtuna 

sentimentului meu. 

 

 

FANTOMA 
 

Te văd 

ca o fantomă, 

o umbră de gheață  

a ceea ce-ai fost. 
 

Mersul tău,  

care îmi făcea inima să zboare, 

îmi pare acum  

un marș de soldat sovietic; 

cred că e clar că suntem în război.  
 

Vocea ta e statistică, 

un grafic sau un calculator  
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sau un om ce spune un buletin meteo; 

cred că anunți formal că 

temperaturile dintre noi s-au răcit. 

 

Zâmbetul fierbinte  

e de negăsit,  

l-ai strangulat între buzele tale  

și l-ai dat dispărut;  

e clar că ai vrea să mă duc  

să-l caut și să nu mă-ntorc.  

 

Privirea ta a luat drumul iubirii  

și a fugit peste văi și peste lună, 

 în timp;  

acum ochii tăi sunt doar oglinda  

care mă reflectă minuțios  

și critic  

de parcă sunt o specie nouă 

de gândac exotic. 

 

Te văd, dar nu te văd pe tine…  

A fi sau a nu fi tu… nu-mi pasă, 

dar știu că am văzut o fantomă. 

 

 

GHINIONUL MEU EȘTI TU 
 

Unora le este frică de camera 13  

dintr-un hotel  

sau de etajul 13  

sau  data 13… 

Poate că o stare de rău începe  

din secunda 13 a unui minut  

sau poate că oamenii se sinucid  

în perechi de 13 în lume, dar 

mie mi-e frică de etajul al doilea,  

cel care e înaintea camerei 10,  

pentru că e ultimul loc în care  

am mai dat aripi primului nostru 

sărut.  

 

Nu îmi dau seama niciodată când 

vine etajul al 2-lea de la blocul meu;  

uneori alerg prea repede, uneori nu 

mă concentrez să număr,  

dar, când văd camera 10, ea îmi 

zâmbește și îmi dau seama, 

iar atunci mă uit în spate  

și parcă tu mă privești zâmbind, 

tocmai în secunda în care  

te-ai desprins de mine,  

din fuziunea buzelor  

și respirațiilor noastre; 

Te văd zâmbind prin grilajul 

balustradei și parcă te simt; 

Ar trebui să mă bucur, dar rămân  

de fiecare dată îngrozit  

la etajul al doilea,  

înainte de camera 10. 

 

 

SPOVEDANIA STILULUI  

MEU CONTEMPORAN 
 

Îmi pare rău, poezie-n rime, 

că te-am ucis cu sânge larg și rece,  

ca un râu mânios-învolburat; 

 

că te-am uitat în buzunarul de la 

haina mâncată de molii,  

dintr-un dulap ascuns și șubrezit,  

din gând, 

că te-am strâns de gât și ți-am lăsat 

corpul în spatele blocului; 

 

că ți-am luat fața, identitatea  

și am negat-o,  

ți-am răpit șansa la un viitor printre 

reflectoarele paginii… 

și îmi pare rău, poezie, 
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că nu te-am mai lăsat  

să te joci 

pe scena colii de hârtie, 

că nu te-am mai lăsat  

să faci piruete din stiloul meu 

și să zâmbești… 

Acum poza ta o să fie  

pe primele pagini din ziarul cu 

necrologuri.  
 

Îmi pare rău, poezie-n rime,  

c-a trebuit să te las să mori de foame,  

blocată în rezerva de cerneală, 

că am ignorat ecourile tale și te-am 

înecat eu însumi cu așteptări.  

Îmi pare rău că te-am maltratat cu 

metaforele mele grotești  

ca niște tatuaje. 
 

Îmi pare rău, poezie-n rime…, 

erai grație, o miere de cuvinte 

printre copaci morți,  

erai frumusețe, o mireasă printre 

oameni morți, 

erai mângâiere, o inocență printre 

preoți morți. 

Acum ți-am rupt rochia și te-am 

dezbrăcat până la sânge, 

te-am mutilat cu gândurile mele  

ca o blasfemie colorată, 

te-am înnebunit cu ideile mele 

nefirești. 

 

Ți-am luat demnitatea, fecioria  

și tot ce era mai delicat din tine, 

acum ești rămasă o umbră de sânge 

într-un colț de stradă infectă, 

un cadavru fără acoperământ,  

răscolit de șobolani,  

ai rămas ce e mai bolnav din mine. 
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FUGARI PESTE MARGINEA LUMII 
 

 Proză 
 

Aurel DRĂGAN (Cluj-Napoca) 

 
 

 

 
 

 

„Istoria ne calcă în picioare, deo-

potrivă, pe toți”, cugeta Vasile Moț a 

Ursichii stând singur la pândă, mai 

deoparte de ceilalți, sub o ruptură de 

mal, rătăcit în hățișul gândurilor sale. 

„Așa-i, dar depinde sub care parte a 

talpei te nimerești când defilează țanțoșă 

și indiferentă ca o curvă pe maidanele 

lumii... Se zice că: mai întotdeauna și 

pentru nimic, câinele cel mare îl bate pe 

cel mic și numai câteodată și din întâm-

plare, câinele cel mic îl bate pe cel mare”. 

Așa gândea Vasile Moț a Ursichii, băr-

batul lui Istina și tatăl pruncului Ion, 

care se pregătea să treacă peste Feleac, 

prin beznă, peste granița impusă de 

domnii lumii la târgul lor infam. Știa că 

aici, acasă, nu-l așteaptă nimic bun din 

partea noilor vremelnici stăpânitori. Le 

știa znaga. Iar acum situația  era mult 

mai amenințătoare: doar el a condus 

micul grup unionist din sat la Bălgrad. Îi 

știa znaga și la noul birău, Cucu, pus de 

străini... În ultima vreme îl cam pândea 

birăul. De teama dezvăluirilor pe care le-

ar fi putut face Vasile... cu ciudă mocnită 

trecea pe lângă el, cu uitătură rea, tăioasă 

pe sub obada clopului din păr negru. 

Prietenul lui, Grigore din Vâlcele, cu 

care s-a împrietenit când se întorceau de 

la adunarea de la Bălgrad, l-a ascuns pe 

Văsălica din Mestecăniș, împreună cu 

nevasta și cu prun-

cul ce privea înspăi-

mântat de după 

poala maică-sii, 

într-o văgăună co-

tropită de spini și 

brăzdată de povâr-

nișuri, la granița 

nou trasată ce-i des-

părțea  - a câta 

oară? - pe români de români. 

- Ia, aci aveț' o straiță cu merinde... 

Da' să nu vă smintiț' din loc până nu s-a 

lăsa întunericu'. Apoi, când nu-ț' mai 

auzî nici păsările ceriului tânguindu-se 

și foindu-se în cuib, o luaț' p-aci pă 

văgăuna asta în sus și săriț' păstă mă-

gură drept în țara naost'ă, în Rumânia..., 

la Feleac, adecă. Iară de-acoale-nculo?!... 

Dumnezo vă poarte-n pace! le zise 

Grigore făcându-le semn cu pălăria ridi-

cată și pierzându-se repede și cu pândă 

printre tufe. 

După lăsarea întunericului, fugarii, 

familia alungată din țara ei, au trecut 

peste deal și în câteva zile a ajuns la 

prietenul lui Vasile, la Tăblanu din 

Turda. Degeaba acesta l-a asigurat pe 

fugar că nu trebuie să se teamă de nimic 
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și să rămână la el, gândul și pornirea lui 

Vasile Moț nu au putut fi înfrânte. 

- Aculo, în capitala țării mari, trebuie 

să să afle cineva care să mă asculte, să 

priceapă ce-i cu bieții români uitați de 

istorie și aruncați în ghearele barbarilor, 

se revolta el zi de zi. 

După alte zile de rătăciri și suferințe 

a ajuns în orașul de unde credea el că 

soarele răsare pentru toți românii. Aici 

și-a găsit un cuib modest unde să 

sălășluiască, o căsuță la o margine de 

cartier - și acela mărginaș - în care traiul 

familiei se părea că se așază, se molco-

mește. 

- Până ne-om întoarce noi la căsuca 

noastră, răzâmată de coasta Codrului, îi 

tot încuraja el pe nevastă și prunc. 

Dar, pe când țara era din nou 

aproape toată adusă acasă, imperiul roșu 

din răsărit a început să-și facă drum, 

călcând prin grânarele noastre, spre 

cârmă. Noii cocoțați pe tronul patriei au 

început a dănțui prin cămările noastre, 

să joace sârba cea mai măruntă pe 

spinarea încovoiată a celor ce au tras 

căruța cu roade. Cei care nu s-au lăsat 

dănțuiți, prinși în „ danțu´ maloncii”¹, au 

început să fie îndreptați spre măcelarii 

vânduți și tocmiți și astfel Vasile Moț a 

Ursichi din Mestecăniș a ajuns din nou 

pe răbojul negru a celor vânați. 

„Aici își fac cuib corbii și vulturii... 

Nu s-a-mpinge mult și țara asta va fi la 

îndămâna lor, a păsărilor răpitoare care 

se hrănesc cu mortăciuni”, gândea deza-

măgit și cu frica ce-și făcea loc în spate ca 

un sloi de gheață, Vasile Moț. „Eu tre-

buie să plec, să ies, să fug iute de-aici, 

din această cușcă, înainte de a fi răpus și 

transformat în hrană pentru aceste sălbă-

tăciuni sau să fiu transformat și eu în 

corb sau vultur”.   

Fără zarvă, pe ascuns și cu calm și-a 

pregătit plecarea. S-au înțeles în familie 

că, după dispariția lui, Istina, nevasta lui, 

urma să ceară divorțul, astfel să fie 

protejați, ea și pruncul. 

- Adică, spunea ea judecătorului 

plângând deznădăjduită, nu mai vreau 

nici să aud de cel care m-a înșelat, m-a 

părăsit pe mine și pe copilul acesta... Mai 

mult, a trădat țara-mamă... 

Pe vremea aceea treburile nu erau 

deplin așezate, valurile istoriei nu erau 

încă scăpate de nămol, corbii încă nu și-

au instalat cuiburile în toate hățișurile 

sociale ale țării și astfel Vasile Moț a 

reușit să-și gândească, pe ascuns, ple-

carea, fuga din colivia prădătorilor... A 

trecut flămând și înfrigurat în magaziile 

unor trenuri și în cotloanele reci ale unor 

vapoare peste marea baltă a lumii și s-a 

pierdut în brațele unui tărâm unde 

credea că nimeni nu-l va întreba de unde 

s-a rătăcit și ce a făcut el acolo de unde 

vine; nici încotro vrea să rătăcească și ce 

are să gândească. Așa a fost până la o 

vreme până când, prin neștiute căi s-a 

descoperit că noul cetățean al lumii 

libere are porniri spre a coti spre altă 

cărare, contrară mersului politic de 

acolo. 

Între timp Vasile Mot și-a construit 

aici un cămin; s-a abătut cu o localnică 

mai înrădăcinată decât el pe aceste 

tărâmuri - strămoșii ei au fost proscriși și 

fugari din bătrânul continent cu multă 

vreme în urmă, când coloniile de peste 

ape abia se constituiau în nație. În casa 
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lor a răsărit, nu după mult timp, o altă 

ființă, rod al fericirii celor doi – John. Se 

părea din nou că traiul luminos și fericit 

spre care toată viața lui a tânjit s-a așezat 

și s-a statornicit. Dar anumite zvonuri, 

câteva aluzii ale celor cu care s-a îm-

prietenit, comportamente mai ferite sau  

mai vădit ostile ale localnicilor și atitu-

dinea  rezervată și bănuitoare a autori-

tăților au început să abată asupra liniștii 

familiei neguri și nori amenințători.  

„Poate că m-or fugări până oi ieși de pe 

rotocolul pământului” se necăjea el, pe 

zi ce trecea mai înghesuit de teamă și de 

nesiguranță. 

Vasile Moț a mai trecut prin ase-

menea întâmplări și în țara de origine; 

știa cum să iasă din încercuire, așa că și-a 

pregătit fără zarvă și pe ascuns dispa-

riția. Într-o bună zi nu s-a mai întors 

acasă, nu a mai ajuns nici la locul unde 

lucra și nici prietenii lui de la un mic bar, 

unde zilnic se întâlneau la un păhărel și 

la o bârfă, nu mai știau nimic de el. A 

trebuit să treacă câteva zile ca să înceapă 

întrebările neliniștite. Și soția lui a înce-

put să-și arate îngrijorarea, dar numai de 

ochii lumii, pentru că totul fusese plă-

nuit în familie. 
 

* 
 

Ionu Ursichii din Mestecăniș a 

îndrăznit și el, student fiind în capitala 

Țării de peste deal, să creadă în posibili-

tatea scoaterii din tinda țării a colin-

dătorilor ce au venit cu steaua de la 

răsărit și n-au mai vrut să iasă. A devenit 

un hăituit și fugar, dar nu s-a ascuns, ci 

s-a pierdut în învălmășagul cosmopolit 

al capitalei mari a țării. Aici și-a reîn-

ceput studenția. Era un student silitor, 

cu minte iscoditoare și încă de pe băncile 

facultății de chimie a început să lucreze 

la câteva invenții. Naiv fiind, a căzut în 

plasa unei femei fatale cu ochi oblici, 

șăgalnici și tulburători, tătăroaica Vaspia, 

care nu urmărea neapărat o legătură 

sentimentală și trainică. Tânăra, trecută 

de douăzecișicinci de ani era – „dintr-un 

noroc” zicea ea – secretara celei care 

soțul, Ioan a lui Vasile Moț a Ursichii, i-a 

cedat lucrarea „CRIAZIN”, ceva legat de 

articole tehno-metalice, pentru a-și lua 

doctoratul în chimie. 

După câțiva ani Ioan Moț a mai 

produs încă opt lucrări științifice recu-

noscute internațional și premiate de 

capete încoronate și conducători ai lumii, 

numai că din publicațiile de specialitate 

reieșea că aparțin și sunt publicate sub 

semnătura savantului de renume mon-

dial pe care el a făcut-o doctor în chimie. 

 După mai multe certuri cu Vaspia, 

enervat de constatările legate de lucrările 

lui, într-o seară, într-un acces de furie, 

Ion i-a strigat tătăroaicei în față că el știe 

că savanta nu are studii, că intenționează 

să folosească o invenție de a lui – Cada 

21 – pentru a realiza un aliment sintetic 

spre a închide gura populației înfo-

metate. 

- Savanta ta, încheie el surescitat, 

lucrează cu un agent străin – Mihai 

Goncear – care mi-a furat prin tine toate 

lucrările. 

Drept consecință, a doua seară Ioan 

Moț a fost înhățat de două matahale în 

alb la intrarea în blocul unde locuia, 

imobilizat într-un fel de sac, împins într-o 
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dubă și la sfârșitul unei călătorii a fost 

aruncat într-o cămăruță la balamuc. 

Ioan Moț, savantul, avea mai din 

timp actele de plecare în America pentru 

a participa la o conferință internațională 

organizată de firma I. Adam din 

Providence – un oraș la sud de Boston. 

Pe neștiute căi a reușit să evadeze de la 

balamuc și să și părăsească „patria veș-

nic nerecunoscătoare”, cum spunea el 

dezamăgit. A ajuns pe tărâmul libertății 

și salvării într-o seară. Și-a aruncat pașa-

portul și carnetul roșu de partid într-o 

cutie poștală de la poarta unei case. 
 

* 
 

John Mot intrase în atenția auto-

rităților federale când a inventat un pro-

dus chimic care trebuia să revoluționeze 

un sector de cercetare științifică...  Con-

flictul s-a declanșat când nu a acceptat ca 

produsul minții lui să fie folosit de mili-

tari pentru a fabrica o nouă armă chimică. 

Așa s-a trezit el într-o bună zi că are 

vederi politice neagreate de națiune- de 

extremă stângă. „ Așa i-a insuflat tatăl 

său, Vasile Moț”, conchidea un raport 

oficial. 

Într-o zi, John, deschizând cutia 

poștală a rămas stupefiat când a găsit 

prin corespondența lui un pașaport al 

unui cetățean din estul Europei și un 

carnet de membru al unui partid comu-

nist. Mai mare i-a fost stupefacția când a 

constatat că fotografia de pe aceste 

documente este identică cu fizionomia 

lui. După consumarea șocului, o scânteie 

s-a aprins în mintea sa. „Iată că situația 

mea se rezolvă!”, jubila el întrebându-se 

dacă nu e cumva un vis. 

Coincidența numelui și a chipului 

nu-l impresiona atât de mult încât să-l 

facă să cerceteze fenomenul. Vasile Moț, 

tatăl lui, nu a pomenit niciodată în noua 

lui familie că acolo, în țara de unde vine 

el, înroșită de atâtea jertfe dăruite zbu-

ciumatei istorii, ar mai exista o femeie 

care-l așteaptă împreună cu fiul său. Nu 

a luat legătura cu ei, din precauție și 

protecție, astfel că nici Istina și Ion nu 

știau nimic despre cel care a fost soțul și 

tatăl lor. 

Cu actele recuperate din cutia lui 

poștală și cu puține lucruri pregătite din 

timp, într-o bună zi John Mot a părăsit 

patria nerecunoscătoare și s-a îndreptat 

spre un alt târăm pe care, credea el, va fi 

binevenit întrucât crezul lui politic 

corespunde cu legea ce guvernează țara 

scrisă în noile lui acte. 

La intrarea în țara făgăduinței lui a 

fost arestat imediat, aducându-i-se la 

cunoștință că a fost condamnat, în 

contumacie, la moarte prin spânzurare – 

în piața publică – pentru trecere frau-

duloasă de frontieră, spionaj în favoarea 

unei puteri străine (capitaliste, a aflat 

mai târziu, adică dușmanul redutabil al 

comunismului). L-au închis într-un sub-

sol al unei clădiri umede și insalubre și 

cotrobăite de șobolani. Noua lui ascun-

zătoare se deschidea spre o stradă doar 

la un lat de palmă deasupra pământului, 

printr-o fantă mică cât un bănuț, încres-

tată în tablă în formă de stea în cinci 

colțuri. Prin acea mică stea care îi oferea 

o mângâiere de lumină privea zilnic mii 

de picioare ce defilau pe lângă văgăuna 

lui măsurând lumea și trecerea prin ea, 

nebănuind că dincolo de zid este cineva 
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care trăiește într-o altă lume mult mai 

mică decât a lor.  Așa a viețuit el în fie-

care zi, în fiecare clipă, așteptând să se 

deschidă ușa temniței prin care va fi scos 

definitiv din lumină, din viață și din 

lume... Și într-o zi ușa s-a deschis... 

 În piață, mulțimea adunată pentru 

spectacolul ciudat al morții ce se anunța, 

huiduia, urla, fluiera, se scălâmbăia, dar 

el, osânditul, nu auzea, nu era prezent. 

În fața lui, în fundul pieții, deasupra 

capetelor și a brațelor care se agitau ca 

niște resturi adunate de apă la mal, era 

ridicată o platformă de scândură miro-

sind proaspăt a rășină de brad în mijlo-

cul căreia trona o alcătuire, un schelet de 

lemn ce semăna cu un cocostârc ce sta de 

veghe neclintit într-un picior peste lume. 

De clonțu-i lung îi atârna un șarpe  

încolăcit la capăt ca un belciug. Sub 

această alcătuire așteptau impasibili un 

preot, un călău și un funcționar mic de 

statură, îmbrăcat în negru, cu cravată, cu 

o pălărie rotundă ca un castron și 

ochelari mici și rotunzi ce-i striveau 

nasul coroiat, ca al unei păsări de pradă 

care strângeau urechile clăpăuge  ce abia 

se zăreau de sub pălăria cu boruri mai 

mari decât capul lui mic ca o gămălie. 

John nu i-a băgat în seamă pe ceilalți doi, 

numai pe omul mic cu ochelari care a 

început să rostească, cu o voce sugru-

mată, vizibil afectat de emoție și spaimă, 

o frază standard: 

-  Prin împuternicirea cu care am 

fost investit, aduc la cunoștință publică 

că cetățeanul Moț Ioan a fost condamnat 

la moarte... 

- Dar unde-ți este ție și cine te-a 

învrednicit pe tine cu aceea împuterni-

cire?... Am putea să o vedem și noi?... l-a 

întrerupt osânditul din spate. 

Omulețul în negru a rămas interzis, 

paralizat; a amuțit înspăimântat în fața 

acestei îndrăznețe intervenții. S-a uitat 

de câteva ori nedumerit când la osândit, 

când la mulțimea din piață care amuțise 

și ea, căutând un sprijin, o intervenție 

pentru salvare și justificare, dar breșa 

fusese deja făcută și zidul de scăpare 

căutat, începea să se năruie fără spe-

ranță.... A bâiguit ceva, a dat din scur-

tele-i mâini ca și cum se apăra de un roi 

de viespi și s-a rostogolit pe scara eșafo-

dului furișându-se pe la colțul cel mai 

apropiat și la-ndemână al pieții, evitând 

mulțimea care  a început să-l huiduie și 

să facă haz pe seama lui.   

În același timp, lumea din piață, 

vizibil dezamăgită de deznodământul 

spectacolului, pe fondul unui murmur 

surd, dezaprobator, începu să părăsească 

locul. În mijlocul pieții a rămas doar 

ringhișpilul care fusese instalat acolo 

pentru distracția lumii, de după specta-

colul morții, lângă care veghea mofluz 

mecanicul. John a coborât și el de pe 

platformă și s-a apropiat de omul speriat 

de lângă instalație. I-a smuls, fără nicio 

explicație, cheile, a pornit mașinăria și s-a 

aruncat din mers într-un scaun. Scaunele 

au început să se îndepărteze în evantai și 

să se ridice spre cer, chipurile și lucrurile 

din jur au început să se estompeze apoi 

au devenit numai niște linii și culori ce 

alergau tot mai tare, pe măsura creșterii 

vitezei mașinăriei, în sens invers zbo-

rului său, din depărtări înspre el, 

absorbite într-un tabernacol imens spre 

un singur punct. 
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* 
 

Ioan Moț a Ursichi din Mestecăniș a 

intrat în holul mare, spațios și luminat al 

firmei I. Adam din Providence, încre-

zător și liber. Un ins, care se vedea că e 

un om de ordine, de-al casei, l-a condus 

amabil într-un birou unde doi bărbați 

eleganți, îmbrăcați în costume impe-

cabile cu cravată, cu pălăriile așezate pe 

colțul mesei, proaspăt bărberiți, l-au 

poftit curtenitor să ia loc într-un fotoliu 

și apoi i-au adus la cunoștință că el, John 

V. Moț, a fost condamnat în contumacie 

la pedeapsa capitală - prin injectare - 

fiind acuzat de apartenență la o grupare 

de extremă stângă și spionaj în favoarea 

unei puteri străine - „ostile națiunii 

noastre” preciză unul dintre domni -, 

dar și pentru furt de invenții de la 

guvern.  

-  La percheziția domiciliară s-a găsit 

la dumneavoastră o lucrare care aparține 

guvernului, mai precis armatei, încheie 

domnul în cauză, făcându-i semn ferm 

de interzicere când Ion a vrut să con-

teste. 

Fără zarvă, discret, l-au escortat și 

l-au urcat într-o mașină ce aștepta în 

fața clădirii apoi l-au introdus într-o 

celulă, iar după câteva zile ușa cămăruței 

s-a deschis și înăuntru a intrat un pastor 

tânăr, speriat și buimăcit, care mai multe 

minute nu a scos nici o vorbă. Ionu 

Ursichii a profitat de buimăceală și a 

ieșit pe un coridor lung la care nu i se 

vedea capătul. Luminile de pe plafon 

erau din ce în ce mai slabe pe măsură ce 

se pierdea capătul coridorului; pe am-

bele părți, în pereți, erau încastrate 

geamuri mari ca niște oglinzi. A început 

să alerge spre capăt. Prin ferestre, 

lucrurile din jur au început să se rotească 

din depărtări înspre el, în cercuri con-

centrice, în sens opus înaintării, cotro-

pindu-l din față. La începutul fugii, ima-

ginile lui în oglinzile laterale au început 

să se suprapună, apoi chipurile s-au 

estompat până când a rămas o linie 

continuă și apoi a fost înghițit de puho-

iul lucrurilor și  chipurilor... 
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„AȘA O SĂ PĂȚEȘTI ȘI TU!” 
- o discuție cu tata, întreruptă  

și reluată după patru decenii - 
 

 Proză 
 

Daniel IONIŢĂ (Australia) 

 

Născut în București (1960), Daniel Ioniță emigrează împreună cu familia în 1980 în 

Noua Zeelandă (Auckland), iar după 9 ani în Australia. Trăiește în Sydney, unde predă 

Organisational Improvement la Universitatea Technologică Sydney (UTS). În același timp 

finalizează doctoratul în literatură (cu tema traducere de poezie din română în engleză) la 

Syndey University. Căsătorit cu Nicoleta din 1980, Daniel are trei copii și patru nepoți, 

toți locuind în Australia. 

I-au fost publicate: 2012-2016 – Testament – Antologie de Poezie Română – edițiile 1 și 2 – 

Editura Minerva. 160 de ani de poezie, 120 de poeți, 150 de poezii. O fereastră în sufletul 

spiritualității românești, comentează Prof. Dr. Daniel Reynaud, Poezia românească e dată în 

dar culturii universale – criticul Alex Ștefânescu. O ediție specială Americană a fost prezentată 

în Statele Unite (Chicago, Atlanta, New York) în 2017, cu sprijinul Institutului Cultural 

Român; 2013 – Agățat Între Stele – volum bilingv (RO/EN) de poezie propire – Editura 

Minerva ; 2016 – ContraDicție – volum bilingv de poezie – Editura PIM, colecția 

academică Bibliotheca Universalis ; 2017 – Insula Cuvintelor de Acasă – poeme – Editura 

Limes – Cluj ; 2018 – On the Tip of my Tongue (Pe Vârful Limbii) – volum de poezie în limba 

engleză – Puncher & Wattmann, Sydney. În 2016 Editura Puncher & Wattmann, cea mai 

prestigioasă editură de poezie în Australia, i-a inclus lui Daniel Ioniță două poeme, Diva 

și ContraDicție, într-o antologie (All These Presences) care cuprinde cei mai importanți poeți 

Australieni contemporani. 
 

* 
                  

Era în anul 1972, începutul vacanței 

de vară, ca de obicei după terminarea 

școlii mă aflam în studioul fotografic al 

tatălui meu din strada Domnița Nastasia 

din centru Bucureștiului. Lângă ”Sfatul 

Capitalei”, explica tata celor care nu știau 

unde se află – folosind o expresie uzitată 

în vremuri mai vechi. Tata mă angaja 

pentru o săptămână, uneori două, la 

fiecare început de vacanță mare, 

neoficial, bineînțeles, și mă plătea bine 

pentru vremurile acelea. Zece lei pe oră 

însemnau undeva între 500 și 1000 de lei, 

după o săptămână sau două, ceea ce 

pentru un puști erau o groază de bani. 

Era un patron generos, plătindu-mă bine 

pentru o muncă necalificată. Ca termen 

de comparație, laboranții și fotografii de 

teren cu experiență erau plătiți cam  cu 

cincisprezece lei pe oră. Dorea să mă 

învețe să câștig și să rostuiesc banii. 

Prima i-a reușit, de câștigat bani am 
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învățat. A doua deloc. În loc de rostuire, 

am învățat cum să îi cheltui cu rapiditate 

și entuziasm. Cert este că aveam bani 

pentru întreaga vacanță de vară și, ca 

atare,  eram prietenul favorit al multor 

colegi și vecini din cartier. Era firesc ca 

eu să plătesc, la cofetărie, cea mai mare 

parte a distracției, sau biletele de tren 

pentru vreo drumeție la Bușteni sau 

Predeal. 

În acea dimineață de iunie tăiam cu 

atentie marginile unor fotografii aparți-

nând celei mai frumoase fete pe care o 

văzusem vreodată, în realitate sau foto-

grafie, de care eram îndrăgostit până 

peste urechi de ceva vreme – adică cel 

puțin de cinci minute, de când tot 

lucram la portretele ei. Brunetă, ochii 

mari, buze numai bune să muște și să 

sărute, puțin plinuță, era exact genul 

meu. Deja plănuiam cum anume să dau 

de adresa ei, sau de un număr de tele-

fon. Speram că bonul pentru fotografii 

va conține una dintre aceste informații 

vitale. Dacă nu, mă gândeam să fiu 

foarte vigilent pentru a prinde momen-

tul când cineva, poate chiar iubita vieții 

mele, va intra să ceară plicul cu numărul 

6735 din 18 iunie 1972, pe numele 

Pandrea. Dar un minut mai târziu am 

revenit la realitate – era clar că totul era 

doar o fantezie. Frumusețea din fotogra-

fiile ce le ajustam cu sârg avea cel puțin 

14 ani, după cum arăta, iar eu aveam 

exact 12 ani și șase luni! Diferența de doi 

ani era insurmontabilă pentru un băiat 

de vârsta mea, oricât de șarmant ar fi 

fost el! Ca o fericită ironie a vieții, mai 

târziu, când am întâlnit adevărata dra-

goste, s-a întâmplat să fie tot cu doi ani 

mai în vârstă. Și tot brunetă! 

Totuși, nimic nu mă împiedica să 

visez cu ochii deschiși cum vom juca tenis 

cu Beauty în Parcul Tineretului, lângă 

Arcul de Triumf, sau cum o voi conduce 

acasă pe jos, ea locuind undeva foarte 

departe, la marginea Bucureștiului - iar 

când vom intra pe strada ei, ne vom 

prinde de mână. Ajungând la imaginea 

asta, mă treceau toate căldurile. Vocea 

tatei mi-a întrerupt atât de brutal această 

reverie, încât era să tai în două fotografia 

ce se afla sub ghilotină. 

- Fii atent la omul ăsta, mi-a zis tata.  

M-am oprit din tăiat și am privit spre 

bărbatul care tocmai intrase pe ușă. Îl 

cunoșteam din vedere. Era Onofrei, o 

cunoștință mai veche, un alt fotograf, 

responsabil al unei unități în cadrul 

Cooperativei „Fotografia”, ca și tata, 

într-o altă parte a orașului. Avea un 

început de Parkinson. Mă simțeam oare-

cum jenat să mă uit direct la capul lui și 

la mâna stângă, ușor tremurânde. Chiar  

mi s-a părut că îi tremură capul mai 

mult de data asta, și nu mai era sincro-

nizat cu mâna. Boala progresase. Cu 

câteva luni înainte îl întrebasem pe tata, 

cum reușește oare Onofrei să fotogra-

fieze, sau dacă are cumva subalterni care 

fac pozele în locul său. Tata mi-a răs-

puns că de fapt atunci când face poze, 

tremuratul încetează. Magic, m-am gân-

dit eu. Am descoperit mai târziu că este 

un lucru uzual pentru acest sindrom, la 

anumiți oameni. 

Mă rog, în acest moment nu aveam 

idee de ce vrea tata să fiu atent la 

Onofrei mai mult decât în alte dăți. Așa 
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că-l priveam din colțul ochiului, urmă-

rind cum vorbește cu tata.  Nu mai tăiam 

marginile pozelor, de fapt nu făceam 

nici cea mai mică mișcare, nedorind să 

atrag atenția. N-aveam idee despre ce 

discutau, deși mă aflam relativ aproape, 

la vreo trei sau patru metri, atât eram de 

transfigurat de comanda misterioasă a 

tatei. Oricare a fost subiectul discuției, 

dupa două sau trei minute, Onofrei a 

spus la revedere și a ieșit pe ușă. 

- L-ai văzut? mă întrebă tata cu voce 

serioasă, oarecum îngrijorată. 

- Bineînțeles. Dar l-am mai văzut și acum 

câteva luni, ca și anul trecut.  

Eram confuz și puțin iritat. 

- Ai văzut cum îi tremură capul și mâna? 

Privirea tatei se opri pentru moment 

asupra minunăției celei brunete cu ochi 

mari, sânii plini și minijup, din cauza 

căreia tocmai salivasem, cu câteva minu-

te mai devreme. Am simțit deodată o 

transpirație rece pe spate, și am început 

să tai iar pozele. Eram sigur că tata îmi 

citise gâdnurile, unele din ele necurate, 

și știa că vreau să dau de adresa fru-

moasei. 

Privirea lui s-a desprins de pe foto-

grafii și am priceput intuitiv că nu sunt 

în nici un pericol. Dimpotrivă, pentru o 

clipă am bănuit că tata vrea să îmi repete 

o istorie veche și cunoscută în familie, 

despre cum Onofrei s-a purtat rău și  l-a 

turnat pe tata la Cooperativă, nu știu nici 

azi de ce, și cu ce l-a turnat. Din fericire, 

încercarea lui a eșuat lamentabil. Tata a 

rămas generos cu el, continuând să-l 

ajute să obțină filme și alte materiale mai 

dificil de găsit în acele vremuri. 

Dar n-a fost așa. Lucrurile aveau să se 

îndrepte într-o direcție neașteptată și 

mult mai jenantă pentru mine, decât 

simpla repetare a unei povești despre 

trădare și noblețe. 

- Da, am văzut de mult că tremură – am 

răspus, pe când încercam să aliniez 

următoarea poză a iubitei cu dunga 

ghilotinei. 

- Deci! Așa o să pățești și tu dacă te 

masturbezi! 

- Ce?! – ar fi trebuit să strig.  

Dar nu, nu am strigat nimic. Nu am 

emis nici un sunet. Nici măcar nu am 

ridicat cu uimire, ochii. De mic am știut 

cum să îmi stăpânesc reacțiile, ceea ce 

m-a ajutat de multe ori să nu par șocat 

atunci când alții ar fi sărit în sus, sau ar fi 

țipat, sau cel puțin ar fi făcut ochii cât 

cepele. Dacă cineva ar intra în cameră și 

ar urla: O bombă atomică ne va distruge pe 

toți în cinci minute, reacția mea ar fi: hm, 

dă-mi detalii mai exacte și hai să vedem cum 

rezolvăm problema. De obicei, panica vine 

și peste mine, dar abia în urma rezolvării 

problemei, sau cel puțin a încercării de a 

o rezolva. Cred că aș fi fost foarte bun ca 

membru al unei echipe de intervenții în 

cazuri de urgență. Dar să revenim la 

subiect. 

- Bun! am răspus cu o voce egală, 

apăsând și mai tare mânerul ghilotinei, 

de parcă tăiam capul balaurului, nu 

marginile unor fotografii. 

- Ai înțeles? a insistat tata cu voce 

apăsată. Ai în-țe-les? 

- Da, am răspuns, continuând să mă 

concentrez asupra obiectului muncii, 

care din fericire avea nevoie de toată 

atenția mea.  
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Dacă tata a rămas complet mulțumit 

sau nu cu nivelul meu de înțelegere al 

acestui subiect delicat, nu știu. Cert este 

că aceea a fost singura discuție despre 

educație sexuală, dacă o pot numi astfel, 

pe care vreunul din părinții mei au 

purtat-o cu mine – și spun Slavă Cerului 

pentru asta! 

Uitasem de mult despre acest inci-

dent, până când, patru decenii mai 

târziu, soția și sora mea au hotărât să îmi 

sărbătorească împlinirea vârstei de cinci-

zeci de ani. Erau prezenți prieteni, rude 

și tot felul de invitați, desigur, și mama și 

tata. Faptul că îi aveam în jurul meu, cu 

acea ocazie,  pe aproape toți cei dragi, m-

a făcut să reflectez asupra vieții și a 

timpului ce s-a scurs. Deodată, în mijlo-

cul nostalgiei create de amintiri, m-am 

trezit trasportat în studioul fotografic 

din Strada „Domnița Nastasia”, cu 38 de 

ani în urmă, și acea conversație, atât de 

incomfortabilă, mi-a revenit în minte cu 

claritate. Aproape că am izbucnit în râs 

de unul singur. Un gând năstrușnic mă 

împingea să-l provoc pe tata, atingând 

subiectul acela rămas suspendat în 

istorie. M-am apropiat de urechea lui 

stângă, cea cu care aude mai bine: 

- Să  știi  că  ai fost  un mare mincinos ! – 

i-am turnat informația asta cu voce 

calmă, dar fermă, ca aceea a unui 

procuror sigur pe victima lui.  

A ridicat uimit din sprâncene. 

- Cum? Când te-am mințit eu pe tine 

vreodată? De fapt când am mințit, punct?  

Uimirea lui era sinceră. Tata este un 

om cu principii drepte și ferme, probabil 

rezultatul educației protestante din fami-

lie – și este mândru de acest lucru. 

- Uite-te la mâna mea, i-am răspuns, 

întinzând mâna dreaptă, cea „vinovată” 

– întinsă spre orizont, cumva precum 

mâna lui Lenin, din statuia aflată în Piața 

Scânteii, acum Piața Presei Libere, până 

la revoluția din ’89. Brațul acela care, 

pentru cinci decenii ne-a arătat cu 

statornicie, fie pe soare sau pe viscol, 

drumul glorios spre comunism. De ce 

anume mi-a venit în minte Lenin odată 

cu onanismul, nu îmi este clar. Probabil 

că niște ședințe de terapie psihologică ar 

putea elucida asta. Dar să continui.  

  - Uite-te la mâna mea, am repetat, 

împingând mâna sub ochii tatei.  

S-a retras o jumâtate de pas ca să 

vadă mai bine ce anume îi arăt. 

- Ce să văd? – întrebă el mirat. 

- Nu-mi tremură deloc. Nu vezi? Am 

împlinit 50 de ani și nu am ajuns ca Onofrei! 

În concluzie, m-ai păcălit!  

Confuzia de pe fața lui s-a trans-

format într-un zâmbet tare amuzat, și 

apoi a început să râdă: 

- Ha! ha! ha! ha! ha! Îți mai aduci aminte 

de Onofrei? 

- Bineînțeles! Ani de zile - din cauza 

acelei minciuni sfruntate spuse de tine, 

de fiecare dat după ce… mă rog… am 

fost traumatizat psihic de ideea că mă 

voi îmbolnăvi de Parkinson, că voi 

începe să tremur, mai devreme sau mai 

târziu.  

Încercam să par supărat, dar adevărul 

este că de abia mă abțineam să nu 

izbucnesc în râs. Am continuat: 

 - Îmi examinam mâinile și capul în 

oglindă, aproape în fiecare zi, încercând să 

detectez chiar și cea mai mică mișcare 

involuntară, îndiferent cât de subtilă ar fi fost. 
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Înnebunisem tot auto-diagnosticându-mă. 

Mă gândeam să mă duc in corpore la Onofrei, 

să aflu cumva de câte ori s-a tot masturbat 

până când a început să tremure, dar știam 

bine că planul ăsta e o tâmpenie. Într-un fel, 

dacă aș fi descoperit că am început să tremur, 

asta ar fi fost aproape o ușurare, fie ea oricât de 

perversă.” 

 Ochii tatei s-au strâns într-un fel de 

concentrare ironică și s-a uitat la mine 

dintr-o parte: 

- Și asta te-a făcut cumva s-o mai rărești 

cu… chestia… ? 

- Nu. Dar nu despre asta e vorba.  

Țipam aproape, și a trebuit să cobor 

vocea, fiindcă câțiva din apropiere se 

holbau deja la noi. 

- Sigur că nu. Tata a dat din cap. Nu 

era surprins de faptul că nici teroarea 

instituită de el atunci, în copilărie, nu mi-

a stricat poftele… 

- Concluzia  este – vocea mea era acum 

joasă, dar obliterantă, că tu ești un mare 

păcălici! Nu mi s-a întâmplat absolut 

nimic !” 

- Ha, ha, ha! râsul lui suna acum în 

întregime machiavelic – era teribil de 

amuzat. 

- Râzi, ai?! Și știi ce mă îngrozea? Nu 

faptul că voi începe să tremur. Ci faptul că ăia 

din jur, văzând că tremur, vor recunoaște în 

mod sigur că sunt un labagiu, care probabil că 

practică cu prea mult entuziasm această 

activitate rușinoasă, și ca atare… Eram 

convins că prin spatele meu, oamenii își vor 

da ochii peste cap, vor râde pe înfundate și își 

vor face unul altuia gestul obscen al auto-

satisfacerii, arătând pe furiș către mine! Tu ai 

încercat să mă păcălești. Dar din fericire nu s-

a întâmplat nimic. Nu tremur absolut deloc! 

Cuvântarea mea devenise din ce în ce 

mai melodramatică, încheind pe un ton 

convingător de quod erat demonstrandum. 

Tata a așteptat un moment, două, să vadă 

dacă mi-am încheiat perorația. Apoi a 

ridicat încet din sprâncene și cu un 

zâmbet foarte satisfăcut și amuzat în 

acelaș timp, mi-a șuierat: 

- Nu te culca pe urechea asta. Încă nu-i 

târziu! 

Am izbucnit amândoi în râs. Mama, 

care se furișase destul de aproape și 

ascultase ultima parte a dialogului, a 

început să ne beștelească:  

- Hai, lăsați prostiile, că avem lucruri mai 

importante de făcut pe ziua de azi. Ia uite, băi 

frate, de ce le arde lor acum! 
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 Debut 
 

Boda LORAND (Târgu Mureş) 

 
Rubrica ”Debut” a revistei vă supune atenției un nou poet, 

pe nume Boda Lorand. Născut la Voșlăbeni în județul 

Harghita la 15 aprile 2001, el este elev în clasa a X-a la Liceul 

Vocațional Pedagogic ”Mihai Eminescu” din Târgu Mureș. 

”Nu mă macină forma, ci ideea. Forma e doar rezultatul dintre limita cuvintelor 

mele și volumul ideii”, mărturisește creatorul nostru. 

Poezia lui Lorand este una extrem de densă, simțindu-se lecturile sale filosofice 

aplicate. Poezia este pentru el doar o vitrină ademenitoare, în care poți vedea prin 

geamul aburit, cele mai spectaculoase idei care vertebrează trăirile unui tânăr artist 

de o surprinzătoare maturitate expresivă.  (Felician POP) 
 

 

SUNT UN VÂNĂTOR  

DE SBURĂTORI 
 

Sunt un vânător de sburători; 

mă ridic prin ochi; 

prin ochii celor ce sboară; 

stau cu ochii ridicați  

și prind sburători clipind, 

iar apoi îi unesc de ochi  

într-o clipire odihnitoare 
 

mi se odihnesc ochii  

când mi se obosesc aripile 
 

Un cub doar negru 

sau doar alb 

ajunge pătrar. 

Nu aștepta un soare 

să-ți umbrească o formă, 

ci-ți fă un soare, în tine, 

ai să-l oprești în 

întunericul tău 
 

Am urcat atâta timp 

pe-o scară în mod greșit 

încât mi-am trăit iar prima treaptă 

pe care cândva, odată, 

timpul s-a urcat în grabă 

și s-a scoborât să treacă 

 

 

TOT TIMPUL  

SUNT ÎN LIPSĂ DE TIMP 
 

Am în ambele mâini frunze, 

atât de multe frunze 

încât îmi cad din mâini. 

Când mă arunc după frunzele ce 

tocmai mi-au căzut din mâini, 

îmi scapă câteva frunze din mâini. 

Frunzele ce îmi rămân în mâini  

ajung a fi obiectul disprețuirii mele, 

așa că le arunc țipând: 

- Sunt la poarta Raiului,  

deschideți ca să ies! 
 

Până și peștelui i se fac solzii aspri, 

când e prins în cârligul pescarului, 

i se fac aspri pentru a i se agăța de apă 
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Așa se agață peștele  

de viața lui de pește 

și tot așa se răzbună peștele pe sine 

pentru că s-a agățat  

de viața lui de pește, 

dar nu și de apă întru atât 

 

 

AZI M-AM GÂNDIT  

LA UN MĂR 
 

aș fi vrut să îi dau o formă anume, 

dar forma respectivă n-are nume 
 

nici culoarea dorită 

nu putea a fi gândită, 

era acolo, o vedeam, 

dar oricât eu încercam, 

nici în gând eu nu puteam, 

nu puteam a o striga 

fără de a o chema. 

 

Iar acum eu mă gândesc 

de gândul ce-l împletesc; 

e al meu sau e al lui? - 

al cuvântului 

 

 

EPTAGONUL POEZIEI 
 

Încercând să inventez cuvinte noi, 

mi-am spart un colț  

de-al clepsidrei mele sferice, 

iar acum; mi-am dat seama că 

încercam 

să reinventez o greșeală, dar am greșit, 

căci greșeam, până acum, fără să știu 
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 Poezie 
 

Gelu DRAGOŞ (Baia Mare) 

 

 

FĂRĂ PERSPECTIVE 
 

din barul lui buciuman  

n-ai nici o perspectivă, 

ne trezim uneori din beţie şi constatăm 

că trec anotimpurile peste noi,  

se rup prieteniile 

şi călcată-n picioare e  

urma paşilor noştri. 

ne ardem viaţa între nimicuri,  

prostii şi minciuni 

şi devenim uşor prizonierii  

propriei vieţi; 

tinereţea se scurge şi inima  

prinsă-n ştreang devine: 

ne trăim iubirile în sms-uri,  

pe facebook sau mess 

privim titlurile cărţilor pe internet  

dar uităm să învăţăm povestea; 

participăm zilnic la lansări de cărţi  

şi nu de vapoare 

(acolo am avea şansa să evadăm  

pe mări şi oceane) 

aici ne înscriem la cuvânt  

ca nişte epigoni ce suntem 

iar apoi, ne îmbătăm mai ceva  

ca-n birtul din colţ; 

timpul risipit astfel  

nu-l putem lua înapoi – 

se duc toate-n van  

şi dorinţele noastre seacă 

doar lacrimile ne mai hrănesc  

zi şi noapte; 

 

 

 

 

a sosit Vremea aceea  

şi-o trăim din plin… 
 

 

ÎNTOARCEREA  

CĂTRE NICIUNDE 
in memoriam  

ex. jud. Marcel Cătunescu 
 

Sufletul meu a sărutat nenorocul, 

deci trebuie să stau 365 de zile  

cu ochii-n patru: 

Dar sunt mulţumit de ghinionul meu; 

Caut vechiul album şi mă uit atent: 

„Ce mireasă minunată  

şi pură era mama! 

Ce tânăr şi viguros flăcău era tata! 

Ce lume era cândva, pe Pământ!” 

Închid cu greu albumul;  

nu şi amintirile-mi vii. 

Timpul nu stă. Timpul ne-a ros. 

Timpu-i duşman, iar sufletu-mi  

s-a logodit cu nenorocirea 

Căci viaţa-mi trage mereu  

spre mormânt… 

 
 

AŞA TE VREAU 
Anei 

 

m-am aşezat cuminte la rând 

ca o coardă de harfă  

ce vrea să fie atinsă 
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apoi am început să contemplu zodia ta 

ce-mi alerga goală prin faţă 

şi am constatat că între plăcere şi viciu 

nu-i decât un pahar în plus  

la barul lui sorin 

apoi ţi-am atins buzele cărnoase, 

 sânii, coapsele 

şi mi-am dat toată anatomia lui 

Darwin peste cap 

tu eşti prea proaspătă dalbă şi diafană 

iar eu sunt un doar un biet muritor 

ar trebui să nu mă plâng o vreme 

eşti aici lângă mine şi himerele  

au dispărut din senin 

acum de jos, de sus,  

de prin toate părţile 

mă inundă dragostea ta 

vine năvalnic 

dragostea, vine… 

 

IARNA LA LUCĂCEŞTI 
 

Soarele lucrează doar cu o bujie 

Cad fulgi de-un alb sfredelitor 

Suspină-n tăcere doar cerul şi eu 

Ferestrele se-mbracă-n vitralii  

de gheaţă 

Ninsoarea din pragul casei părinteşti  

e mai înaltă 

decât albul Siberiei şi tundrei ruseşti 

Păsări răstignite,  

lebede îngheţate de ger 

îmi apar zilnic nu doar în vis 

Stau la gura sobei cu inima-ngheţată 

După un timp sufletu-mi  

sângerând palpită 

Trăiesc o bucată de iarnă geroasă 

O merit din plin. Glorie iernii 

E iarnă peste sufletu-mi troienit… 
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