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CUVÂNT URMAȘILOR, CITITORII... SAU 

CUM AM SĂRUTAT UN MANUSCRIS 

 
„Tu, sărută-mi cartea, dimineață... ” 

Magda Isanos 

JURNALUL 

 

Am folosit în urmă cu o vreme acest citat desprins din creația 

unei poete născute la Iași, Magda Isanos, ca un nobil îndemn pentru 

urmașii care vor alege a citi lecturi paralele. Am ales tocmai a 

accentua că virgula după pronumele personal, „tu”, vine să 

adâncească adresarea și să personalizeze un imaterial, în acest 

exemplu, cartea. Atemporală dar actuală. 

În volumul „Poezii” (1943), Magda Isanos include poemul „Mă scald în zi” și versurile de mai 

jos sunt mai mult decât concludente: „Mă scald în zi ca un copil în râu. / N-am ieri, nici mâne, 

şi voioasă-n uliți / privesc cum trece soarele cu suliți, / şi mă gândesc la vară şi la grâu./ Voi 

scrie despre-acea necruțătoare bucurie / de-a fi tânăr sub soare; / cu fruntea lângă cer voi scrie 

despre viață. / Tu, sărută-mi cartea, dimineață... ” 

În cazul Jurnalului semnat de Ioan Avădanei, acesta conține același îndemn, „Urmașilor mei”, 

care, acum, este cuprins în coperte de carte. 

Avem în față o captivantă scriere însoțită de scrisul olograf, foarte bine conservat și păstrat de 

familie, pe un caiet dictando. Coperta întâi ne trimite la autor, la semnătura acestuia și adresa. 

Paginile sunt de un lirism aparte, iar informațiile despre oameni și locuri dau paginilor culoare 

care nu a șters patina timpului. 

Autorul este un fin cunoscător al împrejurimilor de unde vine, Cotu Băii și face 

popasuri cât emoționante clipe de răgaz pe care le redă acum unui Prezent în sunet de mută 

fanfară. Poveste în poveste, chiar dacă Hanu Ancuței departe ne este, Jurnalul conține un 

scenariu al amănuntului pe cât de convingător pe atât de pilduitor... 

În treizeci iunie a.c., când am primit coletul, drept pentru care mulțumesc cu recunoștință 

doamnei Roxana Irina Acatrinei din Fălticeni, am sărutat coperta de caiet și    m-am gândit ce 

fericită și bogată sufletește pot fi pentru o vreme în care îmi este încredințat. 

Dacă vă veți întreba Pentru ce? sau Pentru cine? vă voi răspunde simplu: Pentru Memorie! 

Pentru Patrie! Pentru Istorie! 

Când am aflat de existenta acestui Jurnal călătoream în grup și domnul colonel (r.) dr. 

ing. Constantin Avădanei ne spunea de frumusețea și noblețea locurilor în care a crescut și ne 

oferea exemplul familiei care i-a oferit o educație de granit. Ca Model! Atunci mi-am dat bine 

seama cum nu pot fi zădărnicite clipele ce ne-au fost date, chiar și acelea în care copilăria 

zburda, iar Bătaia (înțelegând războiul sau „pârjolul de pe front”) suflete   ne nimicea. Fir de 

apă întinsă, istoria, ca pasiune și izvor de cunoaștere, i-a oferit Fiului și Familiei să decidă 

unanim redarea , în lumina adevărurilor, acest nou volum.  

CARTEA 
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Desigur că mulți ne vom întreba ce valoare va avea în timp acest volum. 

Argumente se vor găsi spre a-i conferi valoare emotiv-cognitivă, dar și volitiv-confesivă 

deoarece autorul și-a pus memoria involuntară pe talgerul anilor fără, credem, a ști că în anul 

când se vor împlini 75 de ani de la finele celui de-al Doilea Război Mondial, Jurnalul va 

dobândi calitate de carte, că meritul redactorilor este de a fi reținut și pasaje olografice tocmai 

pentru a spori emoția și a-i conferi calitatea de document de necontestat cu un profund caracter 

afectiv. 

Sunt foarte multe capacități care confirmă un talent de istorisitor. Ioan Avădanei și-a etapizat 

parcursul vieții după un parcurs doar de sine știut, adică nu cum ne-am fi așteptat la trei mari 

etape, ci la patru, ba chiar cinci. 

Și asta se întâmplă atunci când ești înregimentat profund în societate și uiți de politică tocmai 

pentru a te dedica acolo unde din interior ești chemat. 

Interesant este și Planul Jurnalului, de-acum al cărții, care este cu sfințenie respectat. O ordine 

frapează începuturile demersului epic-narativ. O galerie de locuri, de fapte și de icoane umane 

brăzdează cartea peste care se inserează datini, treburi, sărbători și prieteni, nisipitul școlii sau 

plăcerea de a citi literatură și fac din volum unul memorialistic cu iz de iasomică dragoste. 

Din când în când, semnătura personală, parcă, ne atrage atenția, să nu ne abatem de a ține 

aproape cu scrisul și conținuturile sale. 

Vesel, optimist, încrezător, pacifist, conciliator și recunoscător vremurilor, Ioan Avădanei 

trăiește de-acum împăcat că Jurnalul său a fost bine frământat în cartea care îl va consacra, 

îngrijită să vadă lumina tiparului de unul dintre copii, colonelul (r.) dr. ing. Constantin 

Avădanei. 

În înscrisurile sale, autorul nu a studiat în paralel documente istorice deoarece s-a concentrat să 

își axeze atenția înspre felul de construcție al Jurnalului. 

Astfel, Ioan Avădanei concertează și centrează ca un Focus, pana de scris înspre cotidian și 

amănunt. 

„Prin luna iunie 1925 a avut loc la școala prima serbare pentru satul nostru. (...) Am spus și eu 

o poezie despre România Mare.” 

„Vara păzeam vitele împreună cu sora mea, Natalia, în pârloagă.” 

„Am vândut boii cei bătrâni și am cumpărat alți boi mai tineri. Aceștia fugeau cu tot cu car 

chiar încărcat.” 

„Acasă la noi era multă treabă, având pământ mult, vite multe.” 

„Viaţa şi-a urmat cursul normal fiind de lucru 7 Ha de pământ şi vreo 7 capete de vite în afară 

de cei 2 boi ai tataii.” 

„Oamenii mai erau pe acasă, mai fiind încă pace cu situația războiului.” 

„Au plecat la front toți bărbații mobilizați, care se aflau pe acasă.” 

„Odată cu intrarea mea în formația militară, am căpătat alt curaj pentru viață. Totuși greutățile 

familiei din 8 membri, apăsau tot pe mine.”  

„Războiul se depărtase și cei rămași acasă își continuau treburile. Mama primea pensie de la 

Stat pentru dânsa ca văduvă, cât și pentru cei 2 copii orfani.” 

„În cele din urmă a venit vestea că inamicul se retrage” ( ). 

Este lesne de înțeles că Ioan Avădanei a alternat viața de familie cu viața de pe front, făcând 

astfel o carte cu multe povestiri sau istorioare de sine stătătoare. 

Având în intenție și chiar a reușit, autorul a scris despre oamenii fericiți ai locurilor sau mai 

puțin fericiți, neferiți și năpădiți de necazuri. 
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A vrut să lase urme, precum cronicarii moldavi și letopisețele lor, iată cum din sat se ridică 

vocea și letopisețul avădanian care pune cap la cap tablouri, când pașnice, când emotive. 

Autorul seduce prin simplitate și se induce pe sine, într-o Vale a Plângerii, fără a ști cum peste 

ani numele îi va fi alăturat unei cărți. 

Un nor cât un cartuș în zbor brodează cartea și o istorie psihologică răzbate din conținut. 

Cartea are esențial, are general, are potențial. 

Există atâta viziune sau „atâta luciditate, câtă dramă” camilpetresciană în volum, încât acesta 

are caracterul unui document profund pedant și niciodată perdant pentru că familia a înțeles că 

o redare este un bun câștigat. 

Ioan Avădanei are de-acum un nou drum, întemeiat pe propriul sistem de gândiri și credințe, 

lăsându-și moștenirea autobiografică demnilor urmași. 

Etapizând și etalând cu șarm oglinda satului prin prisma unor evenimente, Jurnalul este 

personalizat și nuanțat într-o excepțională expunere. Care expunere oral-scrisă surprinde prin 

sinceritate și abundență în detalii. 

Ioan Avădanei devine astfel Exponentul țărănimii patriarhale desprins din Lumea satului și tot 

lumii satului i se redă, simplu și înțeles. Drumul său plin de cotituri este drumul onest (nu 

anost) al unui autodidact care nu a stat la umbră. Curgerea scrisului său este una fluidă ca apa 

de Fântâna Mare (fără a se fi gândit vreodată că va fi și tipărit ). Dar, cum așchia nu sare 

departe de trunchi, fiul tatei, Constantin, în întovărășire cu frații și surorile, nepoții și nepoatele, 

întinde fir întins unei ape întinse, Istoria. 

JURNALUL/CARTE 

 

Jurnalul este o specie a genului autobiografic în proză ce conține însemnări zilnice ale 

unei persoane despre anumite evenimente (în cazul nostru, cel de față, desprindem memorii, 

crâmpeie din istoria vieții, jurnal și note). 

În vremurile noastre, cele de azi, este foarte important să avem modele și să existe valori iar 

acribia scrisului să se plieze cu dărnicia vremii care a îngăduit fericitul prilej de a slăvi 

memoria unui Om. 

Autorul, Ioan Avădanei, nu mimează stări, nici împrejurări, ci conturează realități (nu-și 

imaginează o carte, ci creionează imaginarea unui jurnal, dar nu grăbit, ci destul de obedient 

timpurilor). 

Cartea este, de-acum o altă apariție la Tipografia Gutenberg Arad și îi conferă autorului un 

aparte statut în galeria altor scriitori de renume. 

Ca formă de explorare a propriei identități, volumul propune un Existențial aparte și suntem 

foarte convinși că Ioan Avădanei nu a gândit să își fie propria sa  

Funcție estetică, ci a lăsat jurnalul unor demni urmași cu o pilduitoare forță de caracter și un 

prețuit travaliu tematic. 

Realitatea pe care o descrie Ioan Avădanei este una neprelucrată, cosmetizarea i-ar fi 

știrbit originalitatea și i-ar fi nimicit din valoarea de mărturie, cu atât mai mult cu cât 

semnatarul jurnalului nu și-ar fi atribuit calitatea de scriitor, deși putea să o facă. 

Astfel, Ioan Avădanei nu lasă niciun consemn familiei dar, totuși, va exercita o decisivă 

influență asupra mentalului colectiv al acesteia, cât și a noastră, prin faptul că a redat, nu copiat, 

coroborări din realitate filtrate prin izma trăirilor alături de modele, caractere, camarazi. 
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Se străduiește să fie convingător prin mărturisiri, flexibil prin grăiri și necaustic, Ioan Avădanei 

are, de-acum un parcurs stabil, de la inocența diaristă de început a mărturiei, devine un 

mărturisitor adevărat și autentic care îl fac și acum să le retrăiască prin Jurnalul/Carte. 

Dacă suntem în Contratimp sau Contrapunct? Acum? Avem în față o carte. 

Istoria este un factor decisiv de a atrage atenția asupra faptelor.  În literatură, personajele sunt 

de mai multe feluri, cum și autorii. În cazul lui Camil Petrescu, acesta admira foarte mult 

Memoriile Căpitanului Lăcusteanu. În ceea ce privește Memorialistica literară, Lucian Blaga a 

lăsat „Hronicul și cântecul vârstelor”. 

Ioan Avădanei s-a retras și a izbutit niște suprapuneri nu străbătute de subiectivism, ci 

obiectivism. S-a eliberat din frânghiile trăirilor ființei sale umane și, scriind cu ordine despre o 

firească ordine, și-a scris propria carte. Propria viață! 

Jurnalul său devenit Carte este expresia libertăților în gândire, fără stereotipuri; fără intervenții, 

fără convenții, dar credibil. Suntem convinși că nu și-a luat ca modele scriitori și opere, 

„Jurnalul fericirii” (N. Steinhardt), nici nu a răsfoit alte jurnale (Carolina Maria de Jesus, 

Mircea Anghelescu, N. Breban), dar suntem convinși că și-a invocat două păsuri, istoria trăită 

și trăirea scrisului.  

Scriindu-și jurnalul, și-a deschis o colaborare cu noua carte, de la un neconvențional și 

documentat condei, iată, a evadat printre noi prin liantul Tată-Fiu! Ioan Avădanei nu este un 

cătrănit, ci este un mulțumit. Nu este supărat. Ci împăcat. Nu este un însingurat. Ci unul care a 

acceptat. Un timp. Ioan Avădanei nu a scris să se evadeze de sine, ci să se asimileze unui spirit 

și unui sistem particular de valori prin care sigur, dar singur, s-a predat unui viitor cu bătaie 

lungă în trecut. 

Și totuși... răsfoim... răsfoim... pagini... clipe... clipite... 

Când am ales metafora și invocația din titlul acestui eseu evocator, nu m-am gândit decât la un 

îndemn! Acela de a săruta! Sărutul, ca expresie a unor relații interumane, este vindecător pentru 

minte... inimă și... literatură.  

Ca o parafrazare, trecerea paginilor-manuscris a Jurnalului mi-a produs același instant 

gest al sărutului! Ca o formă de... obraz subțire! De parcă eram un licean, care, la internat, 

cumpăra vederi cu Gina Lolobrigida, Ursula Andrews sau tomuri de Lev Tolstoi. Un licean 

ziceam? Da! Care citea Jurnalul lui Tolstoi (început în 1847) și care, după propria mărturisire a 

autorului era unul de dezvoltare personală, de autocunoaștere, de autoperfecționare, specifice 

naturii umane. În acest caz, nu cred o exagerare cum că scrisul tolstoian, de o debordantă 

sinceritate și o explozivă nonșalanță, ni-l aduce pe Ioan Avădanei acasă înspre Război și pace. 

O adevărata epopee a Rusiei și o scăldare în furca războiului cu lumini și umbre, cu 

peste cinci sute de personaje, ni-l aduce pe Ioan Avădanei acasă. 

O antinomie de furie de război cu dezastre într-o acalmie de saloane, iubiri, intrigi, dezamăgiri 

tolstoiene, ni-l aduce pe Ioan Avădanei acasă! 

Si? Ce ne mai rămâne?  

„Tu, sărută-mi cartea, dimineață... ” 

Pentru că tu, dimineață, ești parte de viață!  

 

Florica R. Cândea 
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Antonela Stoica - Poeme 
 

 

SUNT DOAR 

LITERA TA 

 

Sunt divin și păcat 

botezate ca Om 

O sămânță de jar 

întregind un binom; 

Curcubeu scris pe ochi, 

Vis bolnav de culori, 

Ești Lumină, nectar, infinit scurs din flori. 

 

Sunt o cruce arzând, grea, pe umărul tău, 

Ești un drum spre Înalt sub piciorul în Hău; 

Mi-ești un Cer fără nori când albastru-i 

râvnesc, 

O scrisoare în Timp către Tot ce iubesc; 

 

Ești Cuvântul suprem când mi-e foame de 

Har, 

Odă sfântă spre-acei ce-au murit în zadar...  

Adevăr infantil, căci copiii nu mint, 

Libertatea din zbor cu potcoave de-argint. 

 

Sunt ecoul smerit când te cheamă părinți 

Cu “tinnitus” spontan, lor, să nu Te 

dezminți... 

Ești o treaptă spre Rai când în Azi mă afunzi, 

Mi-ești aripa, când vreau să mă rupi de 

bolânzi. 

 

Sunt un suflet umil într-un arc temporar, 

Ești scânteia de Duh în născuți fără Har; 

În religii crezând, Necuprinsu-Ți dezleg, 

Cern știința din Crez, tot ce simt să-nțeleg. 

 

Într-o viață de sfânt măsurată-n erori, 

Toartă cănii de lut înecată-n valori, 

Îmi ești cheia vibrând în acordul impar, 

Ființarea salvând din complotul murdar. 

 

Mi-ești, din Logos, un gând pentru care m-

aplec, 

Piatra mare din râu, ce m-ajută să-l trec; 

Mi-ești, din stele, un pod către alt Univers, 

Sunt doar Litera Ta adunată în vers. 

 

 

UNIVERS BLAZAT 

 

 

Ne-am trezit într-un miracol, două trupuri 

paralele 

Ce la prima întâlnire gravitatea au sfidat, 

Erodându-se temeinic, pân’ la pulbere de 

stele, 

Dornice să evadeze dintr-un Univers blazat.  

 

Rezistența-mi înnăscută taie-n vise ca o lamă, 

Conștiința-și celebrează neplierea pe erori, 

Trupul mi se resemnează unui “vast control 

de vamă”... 

Sub o ploaie de săruturi simt cum cresc din 

mine flori. 

 

Degete cu Har de muză îmi vrăjesc șuvițe 

caste, 

Buze-arzânde îmi descheie de la IE câte-un 

bumb... 

Flori de tei îngroapă urma ezitărilor nefaste, 

Lutul greu le sigilează în sicriu-i roz, de 

plumb. 

 

Nu-mi dau seama ce se-ntâmplă, dacă doare, 

dacă-mi place, 

Parcă-am fost predestinată să cedez ăstui 

asalt... 

Poate c-a venit momentul să învăț a mă 

complace 

Iar căderea verticală s-o plusez trăind înalt. 

 

Nu-i permis să fie dubii în Iubire, vreodată, 

Primăverile din mine-și cântă permanentul 

rost... 

Printre oasele stelare, pe-o Lactee desfundată, 

Defilează încarnarea cultului care mi-ai fost. 

 

 

LUMINA GÂNDULUI 

 

Lumina gândului meu tern se cerne dintr-o 

carte 

Cu file roase de-ndoieli, ce Lumea ne-o 

desparte 

Căci Dorul ăsta de “ceva” ce-i cuibărit în 

toate 

Îmi sapă Viața pân’ la os din vise erodate. 
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Nu știu ce vreau, ce-a mai rămas să-mi 

întregească ființa, 

Mă scormonește-un vid pervers și-mi vatămă 

conștiința... 

Căci frumusețea-i doar în ochi ce-i înțeleg 

conturul 

Și-n suflete ce-au străbătut și-nnobilează 

Purul. 

 

M-am căutat, mă caut iar, sperând în regăsire 

Cu mine însămi să serbez o ultimă Iubire, 

Căci ce ne-așteaptă nu pot ști și poate că-i mai 

bine 

Să nu-mi văd pruncii exilați pe Marte-ntre 

albine. 

 

Nu vreau să-mi văd pământul sfânt ingurgitat 

de ape 

Și nici, pasiv, nu pot s-aștept să-l umple de 

hârtoape 

Dușmanii Aerului meu și-ai Cerului cu Stele 

Ce mă forțează să mă spăl, de vină să se spele. 

 

În valea ultimilor regi cu-armuri medievale 

Voi dezgropa din cripte reci secrete abisale; 

Voi devasta negoțul calp precum Iisus în 

templu, 

Plătind, înaltele trădări să fie un exemplu; 

Apocalipsa amânând, Lumina s-o contemplu. 

 

 

PE CUMPĂNA FÂNTÂNII 

  

Pe cumpăna fântânii se balansează Timpul 

Îi simt mai des arsura în ridul neformat 

Pe-oglinda grea de apă ce-mi luminează 

chipul, 

Portret de musceleancă zâmbește nefardat. 

  

Speranțe se îneacă în unda cristalină 

Plecată de pe vârfuri de munți, azi arvuniți; 

C-o forță ca de vrajă mă trage bolta lină 

Când codru-și plânge brazii de gadine ciuntiți. 

  

Am luat cu mine setea, siliciul sfânt din 

pietre, 

Port aur din Sargeții pe umăr, înfierat, 

Mi-am pus în păr cenușă din ancestrale vetre, 

Să-mi țină jarul sacru în suflet degerat. 

  

Îmi biciuie retina smaraldul ierbii noastre, 

Un sentiment sinistru provoacă-anxietăți; 

În trupul de copilă ce scormonește-n castre, 

Dovezi de-apartenență revendicând cetăți. 

  

Mă vindec doar la Muscel... în câmp cu flori 

de slovă, 

Îngenuncheată-n tină, cânt Dor ce m-a-nsoțit 

Cu ciocârlia-n suflet devin o supernovă, 

Din zborul meu se naşte un strop de Infinit... 

Pe cumpăna fântânii cu Timpul amorțit. 

 

 

UNDE SĂ TE DUCI? 

 

Cu-aceeași ochi văd lumea ca și bogații vieții 

Stăm în aceeași bancă la școli de corifei, 

Privim același Soare pe pleoapa dimineții... 

Eu mă conving că-s „oamă”, iar ei se mint că-

s zei. 

 

Distanța dintre gânduri depinde de percepții, 

Greșeli și vreri persistă în ochii de ereți; 

Aștept, un ultim August...mi s-or trezi 

“inepții”? 

În temple se cojește mândria din pereți. 

 

Salut iluzii moarte, drapelul alb e-n bernă 

Port pene-n loc de haine și Vară în papuci; 

Grădină mi-e Iubirea ce-am declarat “eternă”, 

Mimând desăvârșirea prin gardul de uluci. 

 

Mi-e sete de secvența ce-am vrut-o pătimașă, 

Un Dor mă tot acuză, rămas al nimănui, 

Răzbat silfide versuri din apa cea vrăjmașă... 

Când răscolesc nisipuri, tu ești plecat haihui. 

 

Mi-e foame de poeme în care ard cuvinte, 

Mai caut scoici sub pietre, de dragul 

“nuștiucui” 

Mă lupt cu veșnicia, să nu mi-o ia ‘nainte... 

Iubite, despre tine mi-e pusă pofta-n cui. 

 

Mă încălzesc cu vise ce-am dezgropat din 

pernă, 

Îmi geme șemineul cu lemn fragrant de nuci; 

Torn sânge peste flama care ardea, maternă 

Și-aș părăsi planeta... da’ unde să te duci? 
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CUVÂNT CĂTRE TATĂL MEU 
 

Constantin AVĂDANEI 

 

„Când amintirile-n trecut / Încearcă să mă cheme, 

Pe drumul lung şi cunoscut / Mai trec din vreme-n vreme.” 

Mihai Eminescu 

 

 

Ca să mă consider un demn urmaș, așa cum se deschide acest volum simplu dar îmbietor 

„URMAȘILOR MEI!”... am hotărât cu multă vreme în urmă să aranjez Caietul tatălui, cu grijă, 

intitulat „AMINTIRI”, pe care l-am multiplicat, spiralat și l-am predat cu sfințenie membrilor 

familiei mele din străbuna Moldova. 

Credincios unui ideal strecurat părintește de tatăl meu IOAN AVĂDANEI, acela de a fi pătruns de 

înalte sentimente de etică morală, civism și profund patriotism, în cele ce urmează, voi purcede a 

mă adresa Memoriei Sale, cât și dumneavoastră, stimați cititori, în sensul că mă voi pune în slujba 

valorilor de nestrămutată uitare pe care le vom regăsi în volum. 

Tatăl meu nu a fost o persoană exactistă și nici superficială, ci a fost un om ordonat, cu o minte 

limpede și din acest volum desprins din Caietul olograf, se va înțelege cum scrisul este centrat pe 

mai multe segmente. Elementul apartenenței la un neam, la o familie și la o istorie trăită, îl definește 

pe tatăl meu. Viața i-a fost guvernată de frumos, ordine, dragoste și absolută precizie. 

Din foșnitoare umbră și răcoare de pârău, vin cu acest volum în calitate de coordonator și las chipul 

și persoana tatălui să ne invadeze în voia simțurilor și a propriilor sensibilități, până când limitele 

emoționalului ne vor fura, alene, aleanul. 

Cum să nu fim pătrunși de sentimente când, din Matca firească a vremii, noi, urmașii ascultăm încă, 

psaltica muzică care ne tremură pe prundul vremurilor. Cu atât mai mult cu cât, prin profesia de 

inginer militar și o carieră de ofițer; o așa-zisă „ucenicie” mă îndeamnă la nesupunere, în sensul că 

viața de familie, în general a tatălui meu, în special, nu trebuie lăsate a se pierde, ci trebuie șlefuit 

rezemate de zidul istoriei. A te situa într-o continuă implicare și a nu cădea pradă veșnicului 

Google, este o datorie sacră, iar a reda Scrisul tatălui, în forma printată este un adevăr care exprimă, 

abil, dragoste. 

Un Caiet de Amintiri! O Carte de Amintiri! O Carte de Vizită! 

Tatăl meu, Ioan Avădanei, este, de-acum Un Nume „adunat pe-o Carte”. 

Caietul care m-a îndemnat să îl redau și să prindă viață prin tipărire, conține două sute de pagini, 

precum și inedite notițe aferente, de pe margini de coperte, aranjate corect, dar și cu adâncă 

semnificație în trecerea ruginită a timpurilor. 

Omagiem acum, la șaptezeci și cinci de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, 

personalitatea Tatălui meu și îmi plec respectul frunții cu migala acestei adresări prin această nouă 

carte, ca și cum aș rosti o Rugă ultimă către părinți! 

De fapt, cine sunt eu, ca Fiu al Tatălui, vă voi spune în câteva cuvinte iar cine a fost, este și va 

rămâne Părintele meu, veți afla din conținutul acestui volum. 

Sunt Exponentul unei generații de ingineri militari, stabilit la Cugir. Cu un doctorat tematic, mi-am 

slujit profesia cu abnegație și pricepere. 

Ca ofițer, colonel în rezervă, am înțeles și voi înțelege că exemplele de viață trebuie urmate cu 

devoțiune. 

Generații de luptători, voluntari, veterani s-au perindat vreme de șaptezeci și cinci de ani și încă vor 

continua să înscrie istorie sub ochii noștri. Despre Frontul de Est cunosc foarte multe însemnări 

consemnate în documente și nu încetez a mă informa așa cum tatăl meu și-a dorit. 

Nu găsesc motive prin care, probabil, cineva ar suprima nedrept, dreptul meu de a scrie și a reda 

fapte, locuri sau oameni, doar pentru simplul motiv că nu sunt literat. Din contră! 
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În cariera mea de inginer militar am vegheat la foarte multe procesări, am coordonat delegații și am 

îndeplinit misiuni prin care au fost scoase în evidență tactici, tipuri de armamente și aceste teme se 

potrivesc minunat cu tema acestui volum. 

Invocarea în pagini a tatălui meu este un elogiu adus ținuturilor moldave pe care cu patos le evocă 

în Caietul-Amintire devenit Carte. Cu un real talent de Povestitor, tatăl meu nu este singur nici 

Acolo, în Cer, nici Aici, în Carte. 

Am respectat întocmai voința Tatălui, pentru că, prin Jurnalul Său, am aflat și de bunicul și de poala 

mamei care mă alinta, și de frații și surorile mele (GETA, VASILE, CEZARINA, GHEORGHE), 

de frații și surorile bunicilor, cât și despre megieși și megieșe, alți localnici din Cotu-Băii pe care, 

făgăduindu-i mamei, îi voi pomeni dimpreună cu tatăl meu. 

Tatăl meu, Călătorul, atât pe pământ românesc cât și pe pământ străin, este demn de un gest 

recuperator, acela de redare a memoriei. 

O Memorie către Familia sa, către Țara sa, către Neamul său acum la ceas  de împlinire a șaptezeci 

și cinci de ani... care fiecare îi vor face Ceas de Pomenire și de vrednică amintire când clopotele bat, 

a jale, la biserica din sat. 

Niciodată nu este prea târziu să omagiez talentul și plăcerea de a conduce un Jurnal al Tatălui meu 

și de a savura jertfelnicia sa prin care, noi, cei de azi să ne facem o datorie față de cei dragi. 

Am sentimentul datoriei împlinite ca să aranjez în pagini un loc, acela al tatălui meu pe un Altar 

unde îngeri vor cânta în cor Imnul amintirilor. Față în față cu manuscrisul este un Om. 

Tatăl meu. Un om al socoatelor. Un om al literelor. 

De la Nistru.... pân’ la Tisa... iată cum îmi  răsuna în minte ecou de peste Prut ca un veritabil scut. 

Noul volum nu conține doar Memorii, ci și îngemănări de suflet, de minte, de inimă și literatură pe 

care noi cei cinci copii le-am auzit la un borș sau la un boț de mămăligă între acele splendide 

momente când ne schimbam opincile între noi ca să putem alerga pe cărările copilăriei cu acel nesaț 

de viață. 

În termeni militari, mi-aș dori ca acest Jurnal sa fie o veritabilă „Captură”  de literatură. 

Cuvânt către Tatăl meu... iată câteva argumente pentru a vă  convinge că  așa cum spunea sculptorul 

Constantin Brâncuși. 

„Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres”! 

Pentru a cinsti cum se cuvine celebrarea în această toamnă cei șaptezeci și cinci de ani de la finele 

celui de-al Doilea Război Mondial la care Tatăl meu, Ioan Avădanei a luat, cu eroism, parte, voi 

ilustra, cu bucuria cuvântului scris, prin citate, faptele și gândurile sale, demne de luat în seamă. 

Fără a avea pretenția că ar fi fost un scriitor, totuși este de remarcat faptul că tatăl meu a fost un bun 

povestitor al cărui stil oral va influența mersul istoriei din acele vremuri. 

Desigur că în Jurnalul în care regăsim Amintiri sunt zugrăvite Chipuri umane! Și gânduri dezlipite 

de retina unui timp. Satul cu oamenii, fapte și locuri, descrieri și scene ca o peliculă de 

cinematograf. 

Vremurile Tatălui! 

„Copilăria mea nu a fost așa cum o descriu poeții, fiind ceva mai zbuciumată.” 

„Tare am greșit când m-am retras de la liceu.” 

„Mama nu mi-a dat voie să mă căsătoresc la timp, urmând  mari  neajunsuri pentru mine.” 

„Primele așezări au luat ființă în apropierea izvoarelor de-a lungul pâraielor.” 

„Casa bunicilor la început a fost acoperită cu trestie și paie.” 

„Astfel bunica a crescut vite pe care le vindeam.” 

„În octombrie 1913 m-am născut eu (Ioan), mi s-o zis Ionică.” 

„Mama a avut de dus greul familiei.” 

„Aceasta (bunica n.n.) mă lăsa legat de mijloc și mă lăsa legat de un cui mare bătut în perete, acest 

cui a fost lăsat ca amintire până aveam 20 de ani.” 

„(...) deodată au început să sune clopotele de la cele două biserici din Baia, fosta capitală Moldovei 

și am înțeles că era vorba de mobilizarea armatei.” 

„( ) m-am prins de haina tatei să nu plece.” 
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„De multe ori dimineața nu mi se dădea nimic de mâncare și dacă mi se făcea uneori tare foame în 

pârloagă, veneam cu boii acasă fără ca boii să fie  sătui.” 

„Retragerea mea de la școală (Liceul „NICU GANI” din Fălticeni) a fost pentru mine una din 

marile greșeli.” 

„De iarmarocul anual, Sfântul Ilie, de la Fălticeni am vândut taurul la niște negustori streini.” 

„În activitatea de premilitar ce am exercitat-o până în aprilie 1937 am fost la înălțime.” 

„În luna august am organizat arie la cereale, grâu, secară, orz, ovăz unde urma să fie dusă batoza.” 

„Eram în atenția ofițerului și a celorlalte cadre.” 

„Nu era voie de trimis scrisoare acasă.” 

„Acasă treburile mă așteptau.” 

„Acest eveniment demonstra că războiul este aproape.” 

„A doua zi s-a tras de la noi spre frontul sovietic.” 

„Armatele noastre înaintau nestingherite de inamic.” 

„După ce am ieșit din pădure am întâlnit sate românești de basarabeni care ne primeau cu multă 

dragoste (...) adeseori ne dădeau de mâncare plăcinte, ouă fierte.” 

„S-au dat lupte grele în apropiere de Nistru.” 

„A venit Ordin de plecare spre regiunea Odesa.” 

„Apa de băut era sărată.” 

„La 17 octombrie 1941 am ajuns la Tiraspol, oraș pe partea de răsărit a Nistrului.” 

„Era o dimineață însorită de toamnă, orașul Cernăuți era plin de armată (...) și aștepta semnalul de 

paradă.” 

„În concediu am venit pe 22 decembrie 1941, pe o lună luminoasă și am făcut sărbătorile acasă.” 

„A început anul 1942, se anunța o iarnă grea.” 

„De Anul Nou am mers acasă în permisie pe 3 zile. După miezul nopții am ajuns în gara Fălticeni 

de unde am luat-o spre Cotu-Băii.” 

„De drept am împlinit 30 de ani în aceste vremuri destul de tulburi.” 

„S-a depus jurământul de către armată la drapelul țării.” 

„De la 8 ianuarie 1944 au început să vină de acasă toți oamenii și ne pregăteam pentru plecare pe 

front.” 

„Era o zi frumoasă de primăvară care a fost urmată de zile cu vreme și viscol puternic.” 

„Vineri, 31 martie 1944, ninsoarea s-a îndesit și noaptea s-a transformat într-un viscol de proporții 

foarte mari.” 

„A doua zi dimineața se dădeau lupte la poziția de pe albia pârâului ce despărțea două județe.” 

„Să nu ai credință în orice ființă.” 

Am spicuit câteva înscrisuri și le-am considerat citate evidente care să contribuie la conturarea 

personalității unui Om, Tatăl meu. Iar când un Om nu devine Umbră pentru Urmași, este semn că 

Exemplul său strălucește peste vremi ca o flacără. 

Cuvânt către Tatăl meu! este de-acum ultima scânteie cuprinsă în cartea rămasă pentru noi, copiii și 

familiile noastre ca un singur cuvânt. O voce! O carte! 

Satul își strigă Fiii! 

De la Soare Răsare... undeva... la Valea cea Mare! 
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Liliana Popa - Poeme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea sufletului 

 

Se va însera în curând 

și iar mă voi adânci în stele 

mi-au plecat prietenii 

sfâșiați de îndoială 

să caute o țară 

în care așteptările  

nu mai stau la coadă degeaba 

 

Eu mai timp 

noaptea își toarce jarul mocnit 

veghez singurătatea din jur 

 

mă situez în devans 

 

Când se strică ordinea sufletului 

aduni lumina ce ți-a mi rămas 

Și o păstrezi în suflet 

dar obligatoriu și în ochi. 

căci fiecare suflet are pașii lui 

cu propriul mers 

de-a lungul țărmurilor 

lângă somnul mării 

 

gânduri în gri ? 

în alb și negru ? 

prea multe colțuri gri 

pulbere cenușie ce 

biciuie pământul.... 

în mileniu III gândurile 

sânt tot în culori 

cu sau fără voia cuiva. 

 

vor să își facă loc 

într-o împărăție 

unde grădinile, casele, oamenii 

au o singură culoare ! 

 

Mă îndrept spre apus, 

mereu spre lumină, 

e nevoie ue orizonturi limpezi 

să poț să respir 

 

acum trebuie să ne grăbim 

toți trei. 

Lumina 

își apleacă fruntea 

spre cealaltă parte a Pământului. 

 

 

pentru tine, îngerul meu  

din sicriul meu 

prea mic pentru tăcerile mele 

se revarsă iubirile  

locuite de păduri 

de soare 

de izvoare 

de cele șapte vânturi 

de poveștile iernilor 

ce-mi tac în piept 

cu pământul lipit de picioare 

de liniștea de aur a serii 

de clipa cât un sărut 

de crestele ce mă sprijină 

să număr norii 

și moartea căprioarelor 

de iubirile mele 

pentru toți oamenii 

și pentru tine, îngerul meu 
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Lirica Ioanei Gărgălie 
sau 

Izvoarele limpezi ale dorului și dragostei 
Motto:  

Poezia este căsătoria realităţii cu idealul,  

în sufletul poetului. (B. P. Hașdeu) 

 

Poezia a cântat dintotdeauna marile doruri ale omului, 

transpuse pe coala nescrisă a timpului și generând învolburări pe 

mările sufletului. Poetul a primit în dar puterea de a schimba, nu 

atât dintr-o conștiență personală de atotputernicie, ci mai mult din 

nevoia de a se redescoperi, de a-și îngădui, fie chiar și cu preț de 

sânge, să atingă stelele, să se poarte prin lumi nebănuite, în care 

luna sau luceferii să fie „accesorii” de prins în șiragul gândurilor 

sale.  Poieni cu soare, munți semeți, văi adânci încărcate cu flori, 

ape limpezi precum cristalul, anotimpurile în succesiunea lor 

uneori atemporală, mit și legendă, constelații și galaxii, credință 

și rugă, sunt doar câteva elemente dintr-o listă largă de „accesorii” 

pe care poetul le consideră indispensabile actului său creator. 

Muritor tânjind după nemurire, nemuritor prin sufletul său descins 

din scânteierea divinului, poetul încearcă de fiecare dată să-și 

depășească limitele, să se viseze Icar, în zborul său spre soarele cunoașterii, căci, așa cum spunea 

Socrate:  „Poeţii sunt doar interpreţi ai zeilor” (Socrate). 

Pentru poet, spațiul ori timpul cu adevărat nu poartă limite, ci comportă doar dimensiunile eului liric, 

ce poate călători cu viteze warpice, atingând într-o clipă colțuri inimaginabil-îndepărtate sau coborând 

către propriile adâncimi, în perpetua încercare de înflorire a emoției și transpunerii sale în cuvinte. 

Un astfel de poet, cu simțire și emoție vie, care scrie dintr-o furibundă plăcere, fără să tânjească după 

glorie, este și IOANA GĂRGĂLIE, un Om care așterne pe hârtie emoțiile îmbrăcate în versul său 

calin. Peste poezia sa, Ioana presară UN STROP DE SUFLET, cu încrederea îndulcirii amarului, a 

luminării întunericului, a rostirii celor nerostite. Ce reprezintă poezia, dacă nu apocaliptica stare a 

lumii, din care izvorăște Lumina ei salvatoare? Nu atât un univers filosofic, cât un univers de gând, 

dacă ar fi să dăm dreptate cugetătorului care amintește: „Poetul nu este un filosof, ci un clarvăzător” 

(J. R. Jimenez). 

Lirica IOANEI GĂRGĂLIE este, în genere, romantică, plină de emoție și sentiment, un florilegiu de 

gânduri îngemănate în cuvinte. Indiferent dacă vorbește despre iubire, despre problemele unui cotidian 

asfixiant, pur și simplu, chiar dacă poeta resimte o stare de revoltă la tot ce e spiritual-distructiv, ea își 

găsește un timp al său, în care se inundă cu pace și liniște interioară, pentru a ne dărui UN STROP DE 

SUFLET.  Fidelă versului clasic, rimat și ritmat, Ioana Gărgălie se dovedește a fi un poet cu stimă de 

sine, versatil, iar versurile sale nu au nicicând intenția de a tulbura ceva sau pe cineva, ci doar de a face 

din lumea teribilă în care trăim, un loc în care  să-ți poți găsi refugiul, fie doar și pentru o clipă. Titluri, 

precum „Un strop de suflet”, „Doar vorbe”, „Gânduri de iarnă”, „Lui Eminescu”, vor reține cu 

siguranță atenția cititorului. Un lirism cu adevărat sinergic, expresiv și dinamic, îmbrăcat în culorile 

sufletului, cu nuanțe spectrale speciale. Poetul este, fie chiar și din umbra misterului său, participant 

direct la marile frământări ale lumii, contactul său cu logica evenimentelor nefiind întrerupt de absolut 

nimic, indiferent de starea zborului spre înalt. Poeta mărturisește „Am fost și eu în stradă în '89”, 

clamându-și dorința acută de libertate, ce-i caracterizează în general voința lirică. Sumă a tuturor 
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drepturilor și îndatoririlor pe deplin asumate, libertatea reprezintă pentru poetă singura posibilitate de 

a-și împlini visurile într-o armonie măreață cu sine însăși. Acestei libertăți câștigate prin sacrificiu, 

poeta îi este tributară cu respect, un respect născut din strălucirea sufletului nobil, îmbrăcat în aura 

cunoașterii și autostimei.  

Refugiile sale printre momentele marcante ale istoriei sunt tot atâtea dovezi ale acestui respect („Popas 

în istorie... Mica Unire”, „Ocaua lui Cuza”, „Și tatăl meu a luptat pentru Reîntregire”). Aceste opriri 

în stațiile  importante ale amintirii devin, la rândul lor, fantasme ale iubirilor trecute, derulate în liniștea 

cu adevărat tulburătoare, cunoscând faptul că „Poetul este un evocator. Când îl înţelegem, suntem tot 

aşa poeţi ca el” (A. France). Amintirea e singura cale de a uni realul cu imaginarul, starea cu percepția, 

emoția cu iubirea („La răscruce”, „Doar amintirea”), într-o plutire „Spre cer” cu aripile incertitudinii, 

când sufletului îi rămâne să strige doar: „Nu mai cred”! 

Există  în lirica Ioanei Gărgălie o subtilă retorică existențială, din care transpare acei chinuitori: „cine 

sunt?”, „de ce exist?”, întrebări sincere și directe pe care le adresează atotputerniciei lui Dumnezeu, 

evidentă în titluri precum „Nu stinge lumina!”, „Găsi-te-voi!”, „Unde ești?”, „Nu știu spre ce gară”. 

Deși multe dintre poeziile prezentului volum au tonalități nostalgice, exprimând doruri, trăiri intense, 

amintiri nu întotdeauna fericite, poeta are capacitatea de a se scutura de polenul acestor clipe frânte și 

de a îmbrăca haina fericirii, purtate până dincolo de temeri, frici, angoase, dezamăgiri. Anotimpul 

preferat este primăvara, un alt început, o simfonie a înfrunzirii, un spectacol floral la care sufletul se 

simte dator să asiste, fie doar și pentru îndepărtarea neliniștilor, atragerea firescului dintr-o cupă de 

floare („De Dragobete”, „Primăvară”, „Privighetoarea”, „Toporașii”).  

Evadarea în amintire, fuga fragilă a sufletului în vremurile copilăriei, aduc în sufletul poetei bucurie, 

lumină, despre ce a fost și nu mai este, despre timpurile în care toate erau la locul lor, fără a clama 

nimic, ci doar zâmbete și fericire („Contraste de iarnă”, „Bunica și Ana la pescuit”, „Reînvie 

primăvara”). Așa după cum contrastele zorilor aduc lumina, în poezia Ioanei Gărgălie, sufletul naște 

revolta, o subtilă stare de nemulțumire la tot ce este fals, nedrept, în opoziție cu „ar trebui” să fie. În 

deplină „Tăcere”, printre mirări, eul liric conchide... „Și voi pleca cu întrebări”, „Când voi pleca”, 

atunci când „Copacul moare”. În poetica Ioanei există un simbol ubicuu, ca împletire  între culoare și 

vis, între stare și emoție, un simbol celest de împăcare, vizibil doar de pe pământul sufletului curat: 

curcubeul („Curcubeul”, „Flori de câmp”, „Curcubeu peste sat”). 

Diversitatea temelor abordate, abundența versatilității lirice, ecoul profund al gândurilor transpuse în 

versuri cu tentă florală, dulce, trecerea rapidă printre registre, salturile curajoase din imaginar în 

realitate, parcurgerea cromaticii de la nonculoare la rogvaiv, împletind liniștea cu momentele de 

revoltă pură, toate acestea fac din versurile Ioanei Gărgălie o lirică de luat în seamă. Sinceră, inspirată, 

poeta așterne pe hârtie picurii de lumină ai gândurilor sale de rouă, în versuri cu irizări speciale. 

Lucrarea de față este născută din iubire, din preamulta iubire de oameni, cărora le dedică, fără rezerve, 

strălucirea gândurilor sale. O lucrare ce merită a fi lecturată cu porțile sufletului larg deschise, în nopți 

de neliniște, pentru a simți peste suflet o ploaie binecuvântată, născută din izvorul limpede, sosit dintr-

o lume magică.  

Am preferat asaltul de idei, fără a cita neapărat versurile, ignorând aplecarea multora spre a ilustra 

două cuvinte proprii cu alte o mie de cuvinte ale autorului, doar pentru a lăsa cititorului plăcerea de a 

descoperi totul ca întreg și de a nu discrimina o poezie în favoarea alteia. UN STROP DE SUFLET 

poate fi o lectură agreabilă multor dintre noi, fie și prin furtuna de gând pe care o poate crea, dar și 

prin momentele de liniște și reculegere pe care cititorul va simți nevoia să le primească.  

Cu siguranță, versurile tale, IOANA GĂRGĂLIE, vor trece prin Poarta Timpului, spre a dărui stelelor 

vești despre gândurile de nemurire ale muritorilor. Felicitări, Ioana, pentru faptul că poezia te strigă pe 

numele tău adevărat: Omule!...  

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!... 

Gheorghe A. Stroia 

Membru ASRA 
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Petra Ana Mirică- Bobiț,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lună pe lemn încins 
 

Stă o icoană la geam 

Ca naufragiatul pe o insulă. 

Ceasul priveşte la timp 

Sau la valurile mării? 

 

Când mi-am aruncat privirea peste ochi 

Am văzut un cer negru într-o floare  

Şi catetele privitorului tăcut 

Înotând în marea de sub pleoape. 

 

Cântece afundate-n ecouri  

De odă şi de bucurie 

Se aud aici, sub ape; 

Plutesc în reflexii 

 Ca o evanghelie uitată de profan. 

 

Mă târăsc pe fundul oceanului 

Căutând cu orele o clipită 

Ce o să-mi rămână în sunete 

 Ca bătaia acelor de ceasornic. 

 

Nu mi-e frică de luminile 

Ce se ascund după ele, 

Statui de ceară 

Pe o sobă cu lemne îngheţate. 

 

 

Către ochiul nevisat 

 
Ochiul meu  

A rămas fără pupile 

Şi albul 

 Încă nu este culoare. 

Este bătaie smerită către cer 

Este spaţiul 

Dintre acele ceasornicului. 

 

Scriitorul 
 

Încă nu ştiu cum e să fii iubit 

Aşa că,  la ce cafea să mai stau?! 

Nu mai vreau lacrimi plângându- mă! 

Este destul oftatul peniței pe hârtie. 

Și totuși, 

Unde să fugim de acasă? 

 

Polaroid 
 

Mergeam 

Pe căi abrupte- 

Scări de sticlă 

Părând că zbor. 

Nu mai contează unde... 

În sus, în jos, 

Oriunde după tine 

Şi 

Nici măcar nu te mai urăsc. 

Sar pe drumul 

Din cărămizi 

Din aur. 

Te voi vedea 

Undeva,  

Departe de contingent, 

Departe de amintirile noastre 

Imprimate 

Pe umbra hârtiei. 
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Cronică 
PETRE RĂU  - CASA CU FLUTURI 

 

Volumul de proză „Casa cu fluturi”, semnat de scriitorul Petre Rău, publicat la Editura 

InfoRapArt, 2020, 276 de pagini, ar fi putut intra în categoria carte de interviuri, în care personajul 

principal, profesorul universitar dr. Darius Maximian, cercetător științific în domeniul matematicii, 

răspunde întrebărilor lui Dan Petreanu, care este naratorul cărții. Dar subtitlul ales de autor 

specifică denumirea de 

roman. Și este un roman, ce 

pare a descrie povestea de 

iubire între profesorul 

universitar Max și fosta sa 

studentă Ada, profesoară de 

matematică. Iar coperta 

sugerează încă de la început 

adevărul dramatic al acestei 

narațiuni: femeia iubită, 

frumoasă, cuceritoare, care 

ar putea purta cu sine toți 

fluturii iubirii lor, pe de o 

parte. Și, ceilalți fluturi, 

fluturii viselor de glorie, de 

descoperire științifică, 

pentru care bărbatul dăruiește timp, putere intelectuală, iubire, mulțumit să-și împodobească 

interiorul casei cu exemplare artificiale, ce-i vor aminti mereu că are de împlinit o năzuință 

măreață: Teorema Maximian.  Așa cum spuneam, povestea pare simplă. Bărbatul, profesorul 

universitar dr. Darius Maximian, cercetător științific în domeniul matematicii, se căsătorește din 

dragoste cu fosta sa studentă, Ada Mărculescu, profesoară de matematică. O viață frumoasă, în 

care doar pasiunea matematicianului pentru descoperiri științifice va înnegura relația. Profesorul 

este din ce în ce mai preocupat de studiile și cercetările sale, Ada, din ce în ce mai neglijată, trece 

printr-o stare de boală și aparent vindecată, conștientizează inutilitatea acestei relații și moare 

dilematic: accident sau sinucidere. Rămas singur, Profesorul continuă studiile sale, Societatea de 

Studii Matematice din România îi recunoaște strădaniile și, pentru finalizarea cercetărilor, îi oferă 

cea mai prețioasă medalie. Profesorul trimite rezolvarea celebrei conjecturi a lui Callatz, către o 

prestigioasa publicație de specialitate, Revista Annals of Mathematics, pentru publicare, 

considerând că această rezolvare ar merita să fie denumită Teorama Maximian. Răspunsul negativ 

arată că întreaga  demonstrație conține o eroare importantă și că rezultatul deducțiilor sale nu 

îndeplinește condiția de adevăr. Nici vârsta, nici starea de sănătate, nici efortul intelectual, nici 

eșecul, nu-l ajută să treacă peste dezamăgire și…clachează.  

Acesta este romanul... 
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Cum să te mulțumești a accepta denumirea de roman și să te lași cucerit numai de această poveste 

romantică, frumos construită, cu unele nuanțe ce ar putea părea biografice, o poveste ce împletește 

în viața unui om două cărări paralele, la un moment dat. Este vorba despre o poveste de iubire 

frumoasă, desigur, dar, la urma urmei, una obișnuită. Însă povestea cealaltă, a matematicianului, a 

cercetătorului, devine o împletire prin care scriitorul Petre Rău încearcă să se „despătimească” de 

îndrăgostirile sale.   

Deoarece autorul acestui volum este un veșnic îndrăgostit. Aflăm din celelalte cărți ale sale 

că este îndrăgostit de zodia Nicorești, leagănul devenirii sale, îndrăgostit de zmeu, într-o dorință 

arzătoare de a zbura și a cuprinde în înțelesurile sale toată lumea, îndrăgostit de literatură, 

dovedind prin cele douăzeci și șase de titluri de carte (și câte or mai fi în fașă?), ori publicații și 

reviste, că este vorba de ceva de nevindecat, dar mai ales îndrăgostit de matematică, o adevărată 

patimă, probabil prima și definitiva îndrăgostire. Prin gura personajului principal, scriitorul însuși 

declară modest: „Aritmetica și treburile ei specifice sunt primele cunoștințe despre matematică cu 

care avem contact. Aritmetica este partea primară a teoriei numerelor. Până la urmă, sunt un 

algebrist convins și asta mi-a plăcut mai mult decât orice.” O frumoasă poveste a îndrăgostirilor 

scriitorului Petre Rău! Și dacă citim cu atenție, aflăm că însuși profesorul Darius Maximian, vede 

în convivul său, ziaristul Dan Petreanu, un tip complex de personalitate: „Ai o formație de filozof, 

dar mie mi se pare că dispui de o evidentă abilitate în a explora realitatea, în a aborda științific 

un subiect, prin modul și subtilitatea de a mânui argumentele, prin felul în care conduci 

raționamentul, ca să nu mai amintesc și de substanța creativității artistice cu care îți înzestrezi 

lucrările.” O potrivită caracterizare a scriitorului nostru!... 

Ca într-o confesiune asumată, autorul abordează personalitatea complexă a Profesorului și 

preocupările acestuia în domeniul studierii și cercetării științifice a matematicii. A rezultat o carte 

interesantă și dificilă chiar pentru cititorul instruit,  cu probleme ce contribuie la selectarea estetică 

a subiectelor alese. Este o lume, în care numai cei cu adevărat pasionați pătrund cu dezinvoltură 

și… rămân. Ei nu se împiedică de „C4C - Teorema celor patru culori”, de „Mica sau Marea 

Teoremă a lui Fermat”, ori de suita de conjecturi rezolvate sau nu (a lui Goldbach, a lui Collatz, 

3n+1, a lui Parascan, a lui Andrica sau Ipoteza Riemann). Nici de „Matematica biliardului” și 

teoria nodurilor și toate câte mai sunt expuse, cu o adevărată voluptate, în acest volum. 

Spuneam că autorul acestui volum, scriitorul Petre Rău, este pasionat de literatură, de cultură și 

dezvoltarea ei, însă marea sa pasiune rămâne știința, matematica, informatica. 

Însuși prefațatorul volumului, scriitorul Dan Ion Sanda, spune despre  scriitorul Petre Rău: 

„Autorul, un matematician cu har și dedicare, cu un CV impresionant, ne atrage irezistibil în 

cadrul restrictiv al nobilelor sale pasiuni – matematica și scrisul literar, dar și științific, ceea ce 

înseamnă în fond grația sincerității și înzestrării sale polivalente.” Se confirmă faptul că cititorul 

n-ar trebui să fie surprins de această împletitură între știință, artă și cultură, ca mod de a cunoaște 

lumea, putând fi un mod de viață ce înlesnește înțelegerea propriei noastre minți, „parte a vieții 

noastre spirituale și chiar filozofice.” Totul este explicabil prin faptul că „Profilul psihologic al 

adevăratului matematician se apropie mai mult de cel a poetului sau al compozitorului”, rezultând 

o împletire armonioasă între matematică, poezie și muzică. 

Cititorul fidel nu va fi surprins de calitatea de prozator, pe care o dezvăluie autorul și în acest nou 

volum. Așa cum declaram și altădată, niciun volum semnat de scriitorul Petre Rău (poezie, proză, 

eseu, panseu), pătimaș făuritor de publicații și antologii literare, nu este lesne de lecturat, întrucât 
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descifrarea sensului profund pecetluit scrisului său, de însuși autor, cere din partea lectorului un 

anumit antrenament, perseverență și, la urma urmei, dorința reală de a intra în labirintul jocului 

propus.  

Ca întotdeauna, în proza scriitorului Petre Rău, importante sunt personajele, cu caracterele 

lor, cu trăirile și năzuințele neașteptate. Personajul de elită al cărții rămâne Profesorul, cu 

multitudinea sa de fațete intelectuale și sufletești (profesorul universitar stilat și titrat, îndrăgostit 

de o frumoasă fostă studentă; soțul iubitor și potent financiar, care face bucurii în primii ani de 

căsnicie; ginerele circumspect și nu întotdeauna binevoitor; omul de știință, care impresionează 

prin prelegerile și dizertațiile sale cunoscute la cursuri, în conferințele de specialitate din țară și 

din străinătate; omul puternic care își urmărește cu perseverență cercetările; omul slab care, la un 

moment dat, cade în patima beției, cercetătorul care este subjugat de studiile sale, sperând până în 

ultima clipă la o glorie definitivă, pentru care sacrifică tot ceea ce este în jurul său și, în cele din 

urmă, victima eșecului de nesuportat atunci când i se comunică faptul că cercetările și toată munca 

sa nu au condus la un final valabil). Un om care avea ambiții constructive: „Acum, când se 

considera în plenitudinea forțelor, când se simțea pătruns de o putere creativă cum nu mai 

simțise înainte, acum era momentul pentru marea lui descoperire, acum trebuia să se 

petreacă.”, muncește cu stăruință, lucrează mult, sacrifică tot și este convins că a reușit, nu acceptă 

înfrângerea și, cu ultimele puteri, conchide: „…adevărata problemă este următoarea: el avea 

dreptate, toți ceilalți se înșelau.”. 

Celelalte personaje, fără a fi secundare ca atitudine, acțiune și importanță, sunt creionate precis, 

convingător, cu multe caracteristici inspirate din viața reală a scriitorului. Până și exemplul unei 

probleme în versuri, ca făcând parte din grupul poeme-probleme, ne duce cu gândul la primul 

volum publicat de scriitorul Petre Rău. După etalarea unor personaje potrivite pentru acțiunea 

romanului său, urmează așezarea lor în miezul întâmplărilor, ce vor construi edificiul unor acțiuni 

reale, împletite cu imaginarul, rezultând situații inedite și impresionante. Apoi stilul scrierilor, ce 

abundă în metafore descriptive, bogate și consistente în concizia lor, stil ce conduce la o lectură 

agreabilă și captivantă. 

Un volum delicat prin tematica propusă, în aprofundarea căruia cititorul obișnuit și-ar putea arde 

aripile, așa cum sugerează prefațatorul. A face o analiză literară a întâmplărilor romanești din acest 

volum este cea mai confortabilă cale de a ademeni cititorul la lectură. Numai astfel el, cititorul, se 

va întâlni cu cealaltă latură, științifică, a scriitorului Petre Rău.  

Avem în față un volum, ce nu ar trebui să fie ocolit nici măcar de cei care frunzăresc paginile și se 

sperie întâlnind termeni matematici. Un volum, pe care suntem siguri că îl vom găsi în lectura 

preferențială a oamenilor de specialitate, cei care iubesc matematica și au curiozitatea să afle noi 

și noi taine, anumite subtilități, pe care numai un „împătimit” le cunoaște, le aplică și le aduce cu 

reverență, însoțită cu un strop de orgoliu, în paginile sale. Și, peste toate acestea, dărnicia de 

informații de profil, parcă o adevărată risipă, multă matematică, probleme ce incită la jocul minții 

și consumarea unui timp cu folos orânduit! 

De aceea, citind volumul „Casa cu fluturi”, semnat de scriitorul Petre Rău, cititorul poate lua în 

considerație o singură ecuație concluzivă în favoarea sa: 

 Așteptări + Realitate = Satisfacție majoră!... 

Cronică realizată de Lucia Pătrașcu 
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Elena Vlase Munteanu – Poeme 
 

 

 

 

 

 
MICA POVESTE VERSIFICATA 
A fost cândva ,,Cenaclul literar"? 

Ne întâlneam din ce în ce mai rar ... 

Doar la o lună ne-ntâlneam, 

Abia dacă ne cunoșteam, 

Dar Viorel Munteanu ne-aduna, 

La ,,România Mare ne-aștepta 

Și fiecare cu timiditate aducea 

O pagină care din gânduri se năștea . 

Ne regăseam la timp de seară, 

Modestă plebe literară .. 

Nu , nimeni nu ne lua în seamă, 

Iar nouă ne era cam teamă 

Să ne-afirmăm că existență , 

Deși cuvântul fremăta în permanentă . 

Venea epigramistul -creator - Cehan, 

Cu un catren ironic ori țepos, 

Punea problemele corecte ori pe dos 

Și hohote stârnea ori zâmbet diafan .. 

Iar domnul Vincze despre mama lui scria, 

O adora ,cu vorbe o-naltă 

Și sufletul se-nduioșa, 

În colțul ochilor se-nfiripa 

O lacrimă pentru iubirea sa . 

Veneam și eu cu încercări modeste 

Dar nimeni nu era pe creste 

Și fiecare încerca să strălucească 

În dulcea limba românească . 

Veneau și doamnele Moraru și Rotaru, 

Și Ioan Marcu , vârstnicul rapsod 

Numai Ciocoiu Anca se afla pe noul calapod 

Al vârstei fragede - mirabil rod . 

Și s-a născut ideea de revistă, 

Modeste foi pentru modestă pistă . 

Da, nimeni nu era prea sus ori mai prejos 

Dar ne-ntâlneam , citeam , ere frumos . 

Și uneori chitară ne-nsoțea, 

Un farmec întâlnirilor dădea... 

O voce tragică și o chitară 

Făcea din întâlnirea noastr-o seară rară . 

Ce minunată , generoasă domnișoară ! 

Pe lângă noi secundele treceau 

Și liric ori în proză se-ncălzeau . 

Noi ne-amintim de acel timp înfiorat 

De slovă rară , sentimentul evocat... 

Din veșnicie-a fost doar un crampei, 

A fost frumos cu gânduri cu scântei... 

N-au fost deschise porți ...au fost păstrate 

chei .  

 

R A Z E 
 

În viață, în diverse ipostaze, 

Razele mai mângâie uşor 

Şi încălzesc şi ard şi dor. 

 

Vin razele mănunchi din înălţime, 

Imens mănunchi de aur 

Din soarele nimicitor şi faur. 

 

Vii raze se strecoară pe furiş. 

În des-umbrosul mic tufiş. 

Ele se-ascund tiptil,pieziş. 

 

Dar uneori e raza care doare 

Sau rază vie şi vindecătoare 

Ori de la om ,ori de la soare. 

 

O rază de lumină-fază lungă 

În întuneric să străpungă 

Să lumineze drumul şi cărarea 

Ori să dezvăluie splendoarea. 

 

Fascicolul de raze- n scurtă fază, 

Aproape de pământ,spre bază, 

Misterul nopţii viu scrutează. 

 

Sus se strecoară printre norii cenuşii, 

Jos pe cărări întortocheate, 
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Unduitoare raze dispersate. 

 

Eu vreau o rază de lumină 

Pe fruntea care se înclină. 

Doar timpu-n trecere-i de vină. 

 

MARCAJE-DERAPAJE 
 

Te-ai risipit iubirea mea,peste ocean 

Şi m-ai lăsat cu mare dor,cu greu alean. 

Te-ai rătăcit prin gheţuri şi păduri, 

Din măreţia lumii,mari minuni să furi 

Şi să le-nduri. 

 

Şi ai plecat iubirea mea,la mare drum 

Cu idealuri,foc şi jar,esentă,fum, 

Şi ai trecut trufaş prin spaţii şi marcaje, 

Rănit de vânt şi umilit de drapaje 

Prin munţi ori plaje. 

 

Şi ai plecat,iubirea mea,în depărtare, 

Să-ţi cauţi liniştea în paşi şi în uitare. 

Nu-ţi numeri paşii,nu măsori distanţe 

Şi greului nu-i ceri facturi,chitanţe. 

Pentru instanţe. 

 

Ţi-ai asumat distanţa-n orizont, 

La umilinţă şi la răni nu mai ţii cont. 

Voinţa-ncrâncenată-ţi dă avântul 

În căutări să-nconjuri tot pământul, 

Rătăcitor ca vântul. 

 

Şi după mii,surprinzătoare derapaje 

Să te întorci cu-nţelepciune la marcaje. 

 

Marcaje-n timp,marcaje-n spaţiu 

Pentru dorinţe şi nesaţiu. 

 

CUIB 
 

Era atât de cald în cuib 

Printre pufoase pene călduroase, 

La adăpost de vânturi şi de soare. 

Iar Mama-Pasăre dădea la fiecare 

Câte o boaba şi o ciripire. 

Câtă căldură şi iubire! 

 

Venea în zbor din înălţimi 

Cu guşa plină de gâze ori seminţe 

Pentru micuţele fiinţe, 

Ce stau cu gurile flămânde 

Şi aripioare tremurânde, 

Că depindeau de bobul mic de mei 

Şi de căldura ei. 

 

Stăteau cuminţi şi aşteptau 

O fâlfâire de aripă 

ŞI Mama-Pasăre venea în pripă. 

Îi dezmierda,îi încălzea, 

Din munca ei le împărţea 

În mod egal la fiecare, 

Câte-o fărâmă,să se facă mare. 

 

Şi puii ei o aşteptau 

Sperând să îi înveţe zborul, 

S-atingă cu aripa norul. 

Dar unul mic n-a ascultat.... 

Tu,pui necugetat te-ai dezechilibrat 

Şi ai picat.Păcat. 

 

DE ZIUA LIMBII ROMÂNE 

 
La Turnul Babel ce lume poliglotă! 

Însă gramatica nu cunoşteau o iotă... 

Se-nţelegeau sau nu se-nţelegeau? 

Că-n toate limbile pământului vorbeau... 

Dar construiau, nu demolau. 

Și o fi fost şi limba noastră printre ele... 

Cu armonii şi scânteieri de stele. 

Da, limbile s-au încurcat la turnul babel 

Și ne-nţelegerea a devenit stăpână... 

Dar noi vorbim din veac limba română 

Nu limbă trădătoare a lui Cain şi Abel. 

Noi, slujitorii şi vorbitorii de limba română, 

Regina examenelor, peste admiteri stăpână, 

Să aurim curata noastră limbă, 

Cu un cuvânt tot rău-n bine se preschimbă, 

Cu un cuvânt ,războiu-n pace se preschimbă. 

Să preţuim frumoasa noastră limbă! 
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AŞA CUM AU FOST ARUNCATE 

ZARURILE 
Prima hierofanie 
 

 

Deşi ajunsesem în faţa podului înainte de răsăritul soarelui, 

tot ce mi-am mai amintit a doua zi despre autostrada goală şi violet 

a fost bâzâitul albinelor deasupra margaretelor: un amestec déjà vu, 

agitaţie de primăvară. „Unde mergem?” „Să traversăm râul”, 

răspund copilului meu. „Peste pod.” Îşi agita căluţul din mână şi m-

am gândit că mă va întreba ce căutam dincolo. Semăna cu tatăl lui, 

ştiam că de la mine moştenise numai privirea, undă şi corpuscul în 

micul şi puternicul lui corp.  

 

Ce coincidenţă! Aş fi putut adăuga o mie de cuvinte, dar nici unul nu îmi putea explica 

locul în care ne aflam. Plecasem de acasă de mai bine de opt luni, la capătul Pământului, pentru 

singurul motiv cumplit, acela al tatălui, regula paralelogramului şi vectorii vitezei. Şi totuşi, 

legile fizicii nu păreau acum decât inoportune şi inexacte, de vreme ce stăteam cu capul în jos şi 

priveam căluţul cel verde cu coada argintie. 

 

Ca punct de referinţă găsisem numele unei străzi, Thomas Street, şi înaintam încet pe pod 

cu gândul la Alec Baldwin şi Diesel. „Uite, mami, Gold Dust!” Descoperise păpădiile galbene şi 

le încreţise în mânuţele lui cele roşii. Dincolo de umbră, vântul începuse să tremure iarba şi îi era 

teamă că va pleca cu pălăria lui.  

 

Atunci când voi avea maşină, voi trece apa pe nesimţite: un pic la dreapta, aşa cum face 

curba, un sunet prelung Bach şi voi îndrepta volanul. Toate mijloacele de locomoţie vor face la 

fel, vom dansa împreună, iar unii se vor gândi la serviciu. Alţii la boala copiilor de acasă. Alţii la 

apă. Acum dispăruse până şi referinţa, puteam ajunge oricând, oriunde.  

 

În mijlocul trecătorii, o scurtă cascadă îşi privea cu jenă înălţimea. Ne-am oprit curioşi şi 

am ochit construcţia mijlocitoare. O corabie din vâsle uriaşe ne agăţase gândul overseas. Eram, 

desigur, pe o insulă, una fericită şi bogată, o iluzie copilărească a fiului meu. Vrrrrrrrrrrrr! Acum 

vom lovi avionul inamic! S-a prăbuşit în cascadă! Cu mâna dreaptă purta doua frunze uriaşe de 

eucalipt încrucişate. Era pilot şi nu unul oarecare. Performanţa lui dezechilibrase un trecător 

tânăr cu căştile pe urechi. Da, într-adevăr, mai puteam pleca de aici numai zburând. 

 

Tânărul se întoarse şi îl salută cu un zâmbet. Neîncrezător, micul meu deschise larg ochii şi îşi 

ascunse arma. Îmi place să cred că întâlnirile întâmplătoare aduc mai mult noroc şi sunt mai 

autentice. Acum a primit o bomboană. 
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În fine, se desprinse de balustradă, ultimul ajutor înainte de scări, şi începu să urmărească 

un fluture. E fără sens, dar îmi este îngrozitor de frică de fluturi. Încercam să îmi feresc privirea, 

dar eram obligată să-l privesc pe urmăritor. Ce fluture cochet! În faţa scărilor se opri. Îşi va 

schimba potenţialul cu oarecare apreciere prealabilă. Precauţie? „Îmi este tare sete, mami!” Aha! 

Aşa arată fenomenul artistic modern: comod, la o bere. Până când toată atmosfera va redeveni 

prietenoasă, începutul şi sfârşitul nu vor fi luate in considerare. Apoi, nu vor mai conta. 

 

Am inceput să urcăm. Sfârşitul dealului era aproape, podul se terminase şi începură să se 

audă cum opresc maşinile la semafor. Apa nu mai avea crezare, iar avionul fusese lăsat la 

rădăcina unui copac. Numai căluţul cel verde rezistase agăţat de mânuţă şi avea valoare de 

martor. „Mai avem mult? Am obosit tare!” Imediat. Câteva trepte. Hai să spunem o poveste. 

Trece timpul mai uşor. Şi pentru fiecare treaptă eram acum obligată să descopăr un nou personaj 

prieten: prima, Albă-ca-Zăpada, apoi Vrăjitorul din Oz, Motanul din Cracovia, Alicia şi Osul de 

Peşte Fermecat…  

 

Începeam să regăsim razele soarelui şi plăcerea timpului liber şi a plimbărilor de vară 

printre castani. Am aruncat o privire către el şi m-a văzut. Cu un ultim efort a terminat de urcat. 

Nu puteam zări atât de departe şi nu am înţeles la inceput, dar l-am văzut oprindu-se. „Tata!” Ei, 

cu siguranţă, asta da plimbare: aşa au fost aruncate zarurile… 

 

Mihaela CRISTESCU 

Sydney, Australia 
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Lucrări grafice, realizate de Constanța Abălașei Donosă  
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Vasile Mandric - Poeme 
 

 
SIMFONIA SOMNULUI  

  

Unde-mi sunt Visele? – întreabă Somnul, 

intrat la concert.  

De-o bucată de vreme am rămas ca un 

cioban fără turmă… mai spuse. Cele urâte 

îmi dau târcoale, ca lupii la stână, cele 

frumoase au fugit ca logodnicele ușuratice 

intrând în legendă, și-n cele din urmă 

adormi.  

  

Unde-i Adevărul?- întreabă  Legenda prin 

visu-i.  

  

Istoria, meditând la întrebare  

După câteva secole răspunde:  

-Adevărul sunt Eu -dar Tu nu ești Tu,  decât 

ca o reflecție a mea pe Lumea Cealaltă!  

Zise Legenda ascultând Infamia:  

-Ce multe știi tu, stârpitură! -Fără mine ai fi 

moartă în Timp sau numai un banal 

eveniment  încât nu te-ar mai putea număra 

oamenii pe degetele anilor.  

Fără mine trecătoare sunt toate întâmplările, 

fiicele tale Istorie  

-cele aievea îmi iau moștenirea când nu mai 

exist,  

-cele urâte- blestemul popoarelor, cele 

frumoase devin Poezie,  apoi Balade și-n 

cele din urmă se reîntrupează în mine și-n 

adormirea de Totdeaună! 

SIMFONIA PREZENTULUI  

         (sau Lecție de imaginație)  

  

actorului Constantin Codrescu (citită la 

Festivalul de poezie patriotică Odă 

pământului meu-Mihu Dragomir de către 

scriitorul Corneliu Ifrim)  

  

Tabla, creta, bagheta, poezia și scriu…  

  

Astăzi vă prezint torcătorii de timp 

strecurătorii de apă chioară storcătorii de 

vise frumoase liberi producătorii de somn 

liber-schimbiștii de patrie și naționalitate 

scribii de lozinci parfumate voiajorii în cele 

cinci puncte cardinale ale imaginației 

făcătorii de dogme și cuvântările kilometrice 

din propria mea existență.  

  

Vă mai prezint distribuitorii de cartelă 

pentru alimente bombe atomice la liber și 

tichete flotante pentru libertate. Țin să vă 

anunț  extraordinarele descoperiri științifico-

tehnice ale socialismului  

-apa caldă și mersul pe jos.  

Apoi, vă mai arăt cu degetul:  

stricătorii de prag, căutătorii zilei de ieri, 

demolatorii de limbă și obiceiuri, fachirii de 

cuvinte parfumate, jonglerii de fericire ai 

Epocii de Aur în viața de apoi.  

  

Numai într-un colț al memoriei când bântuie 

adierea imaginației singur poetul autotrof cu 

minciunile lui conștient bate un cui în 

peretele lumii  pentru a-i fixa echilibrul.  

  

Într-un târziu, prin gând,   

Eu-l se ceartă cu cel din oglindă pentru un 

colț de subconștient unde Adevărul schilod 

cerșește pomană un pic de dreptate.  

  

Marea Minciună mai pune peste tot Zăvoare 

la ușa Timpului și peste Cuvânt.  
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Aș mai adăuga totuși că trebuia să încep cu 

altceva până când Lecția s-a terminat! 

 

 

SIMFONIA UITĂRII  

  

Dincolo de oglindă văd adevărul albastru -

roșu rămâne aici,  

Blestematul de Roșu;  

-violetul sărută sticla pe dinafară -albul se 

retrage în vise; numai Negrul stăpânul 

Marelui Vid, lipitoare pe sufletul meu.  

  

Dincolo de odihnă înainte de scufundare 

sufletul epavă pe ocean  

așteaptă o secundă să fie loc de popas 

gândului-pasăre.  

  

Dincolo de noi un poet uitat salută bucuriile 

ce trec tăcute  pe lângă el apoi  

își fură cuvintele  din poezii  

punându-le la Post-Scriptum pentru o altă 

Eră!  

 

 

SIMFONIA DE DRAGOSTE  

  

Nori grei ai vârstei ne cântă simfonia 

aceasta. Susură ocolind cu dorul până la 

capătul Timpului muzica veșnică a dragostei 

m-a-nvățat să fiu ce-o fi oare starea acesta 

cum s-o explic?!  

  

Unde să găsesc literă de început să v-o 

scriu?!  

  

O, sfânta mea dragoste după a 

douăsprezecea noapte  Shakespeare 

nepieritorul a reușit să mă-ndrăgostească de 

tine!  

  

Și astăzi menestrelul îmi cântă melodia cu 

sânge-albastru și sunetul dulce mă duce în 

Iliria veche cu visul de dragoste sfântă.  

  

Fântânile vechi cu o-ntrebare sufletu-

adapă…  

  

O, prima mea dragoste, hai să răsturnăm 

Timpul într-o căldare cu apă!  

  

Trec anii copți de înfrângeri fără putere te-

am așteptat să vii mai întâi cât douăsprezece 

nopți apoi cât douăsprezece ere, apoi cât 

douăsprezece veșnicii.  

  

și parcă m-alină totuși ceva c-a rămas 

simfonia aceasta de dragoste,  

fir-ar al dracului ce nu se mai termină… 

 

 

SIMFONIA ELIBERĂRII  

  

Firesc sau nu de jos, de sus se-ntâmplă  

cataclismul de visare  

și-acolo unde rostul nu-și mai are  

un Minus Mare mai înghite-un Plus.  

Un cui fixează echilibrul Lumii  

sau spânzură Ideea după gust.  

Destinul doarme-n patul lui Procust.  

Gândul legat cu sârmele ghimpate de suflet 

și de limbă  și de toate,  crucificat, așa…  

 ca la spectacol,  

 ținut în vid cu brațele la spate,  

luând Magia drept Eliberare,  

constată totuși că ideile-s inapte  

de zbor, de dor,  

de zbucium și visare.  

Poetu-njură muza ce-o are,  

dar fără vers și fără de cuvânt, 

 iar de mai crede  totuși în miracol  

i-o simplă axiomă pentru Gând. 
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   Un jurnal cât o lecţie de viaţă 
 

Alexandru Vlahuță, autorul unui „atlas geografic comentat, traversat de o 

caldă iubire de țară”(Dumitru Micu), a afirmat că „într-o țară așa de 

frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de 

deștept, iubirea de patrie este o adevărată religie”, românii putând să își 

ridice fruntea, ca strămoșii de odinioară, și să spună cu mândrie:  

SUNT ROMÂN!” 

Pornind de la această idee și subscriind perspectivei lui Vlahuță de a privi 

în trecutul și în viitorul unei țări și al unui popor, nu putem trece cu 

vederea momentele în care societatea românească, prin intermediul unor oameni de aleasă ținută 

morală, conștienți de importanța „predării ștafetei” celor mai tineri, responsabili de țara în care s-

au născut, de parcă nu ar fi altceva decât o familie extinsă, ne prezintă câte un semn de aducere 

aminte, întrupat în carte… 

În acest fel poate fi considerată a treia carte, publicată, în acest an, la Editura Gutenberg Univers 

Arad, pe coperta căreia apare numele colonelului (r.) lect. dr. ing. Constantin Avădanei, de data 

aceasta în calitate de coordonator, „Ioan Avădanei. Amintiri”.  

Volumul a apărut în condiții grafice deosebite, editor fiind Florica R. Cândea, redactori – Ioana 

Nistor și Gabriela Adina Marco, prelucrare fotografii – Mircea Octavian Boran, DTP și 

concepție copertă – Ecaterina Mehes, prefața fiind semnată de dr. Gabriel Tiberiu Rustoiu. 

Scopul publicării acestui jurnal este clar prezentat încă din nota coordonatorului: „redarea 

memoriei trecutului și a reactualizării în conștiința prezentului, prin prisma autenticității 

subiective, a jurnalului inedit semnat de tatăl meu, Ioan Avădanei”. 

Volumul este structurat în mai multe părți, sub forma unor piese de puzzle, datele păstrate cu 

grijă în jurnalul tatălui fiind completate cu lămuriri suplimentare, cu rol de a facilita înțelegerea 

la un nivel cât mai profund a mesajului de către cititorul secolului în care trăim, un secol al 

supervitezei și al cuvintelor cheie. Astfel, după „Prefață” (Gabriel Tiberiu Rustoiu), urmează, 

firesc, „Cuvânt către tatăl meu” (Constantin Avădanei), apoi jurnalul propriu-zis - „Amintiri” 

(Ioan Avădanei), concluziile reprezentând, de fapt, aspecte propuse spre meditație: „Moștenirea 

lui Eminescu, Creangă și Enescu” (Gabriela Adina Marco), „Cuvântul scris de la străbuni” 

(Ioana Nistor), „Cuvânt urmașilor, cititorii… sau cum am sărutat un manuscris” (Florica R. 

Cândea), „Urmașilor mei”… Trecut-au anii…” (Constantin Avădanei).  

Cartea cuprinde 150 de pagini de suflet curat, deoarece Constantin Avădanei aduce cu mândrie 

în viața lui și pe cea a înaintașilor săi, a tatălui său mai ales, astfel „o parte din viața străbunilor, 

un dor din plaiurile natale ale Bucovinei strămoșești” fiind împărtășite cu noi, cititorii. Ca să 

înțelegem pe deplin importanța rădăcinilor, fără de care nu e posibil să ne întindem brațele ca 

niște crengi spre nesfârșitul senin al lui Dumnezeu, ni se prezintă arborele genealogic al familiei 

Avădanei, fiindcă a ne cunoaște înaintașii e atât un privilegiu, cât și o datorie.  

Concluzionând, „Ioan Avădanei. Amintiri” reprezintă un nod de aducere aminte, un jurnal 

prețios al unui om care a trecut prin greutăți infinit mai mari decât o pandemie de genul căreia 

are parte omenirea în acest an, un jurnal cât o lecție de viață, o lecție trăită cu demnitate și curaj. 

Carina A. Baba 
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„Când munca ta e un hobby, nu simţi nevoia de 
timp liber.” – Cătălin Negoiţă 

 

Domnule Cătălin Negoiță,  sunteți Conferențiar univ. dr. la 

Facultatea de Litere, specializarea „Științe ale 

Comunicării”, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați, Director executiv al Direcției pentru Cultură 

Galați, Realizator „Între oglinzi paralele” – ETV Galați – 

Brăila, Lector univ. dr. la Facultatea de Litere, specializarea 

„Științe ale Comunicării”, din cadrul Universității „Dunărea 

de Jos” din Galați  și v-aș ruga să ne spuneți cum se împacă 

toate acestea între ele? 

 

- Cred că se împacă foarte bine, în sensul că nu se amestecă între ele. Aș putea spune că 

sunt, în egală măsură, pe tot parcursul zilei, și profesor, și director și jurnalist. Din perspectivă 

temporală, lucrurile sunt ceva mai simple: de la ora 8.00 la ora 16.00 îmi desfășor activitatea la 

Direcția Județeană pentru Cultură Galați, apoi am ore la facultate, până la 20.00, iar de la ora 

20.00 la 22.00 sunt la televiziune. Cam așa arată o zi de muncă standard. Nu am, însă, ore, la 

facultate, în fiecare zi, astfel că îmi rămâne timp pentru a mă documenta, în vederea scrierii 

unor articole ori cărți. Ba, câteodată, când apare muza, vine și momentul scrierii unor poezii. 

Cred că important este ca, în viață, să faci ceea ce îți place. Spunea cineva, odată, că munca 

trebuie să-ți fie hobby. Ei bine, pentru mine, munca este un hobby, oriunde m-aș afla: în control 

la monumentele istorice, la cursurile cu studenții ori pregătind un talk-show. În egală măsură, 

toate acestea mă fascinează, îmi ocupă timpul și, pentru că sunt un perfecționist, mă străduiesc 

să fac totul, la o calitate înaltă. Ar mai fi ceva: ce au în comun jurnalismul cu istoria? Când 

eram copil, două emisiuni mă fascinau, în chip deosebit, la tv; e vorba despre Televiziunea 

Română: jurnalul de știri și Teleenciclopedia. Spuneam, oricui voia să mă asculte, că, atunci 

când voi fi mare, voi prezenta știrile, la televizor și voi fi arheolog. Uite că, în mare măsură, 

dorințele s-au împlinit. Am făcut facultatea de Istorie și Filozofie, la București, apoi un doctorat 

în Istorie și un master de Cultură și civilizație ebraică și am prezentat știrile la televizor, 

devenind jurnalist. Așa că le dau un sfat tuturor celor care își propun ceva: ai grijă ce-ți dorești, 

că sigur se împlinește! 

 

Se spune că „mass-media este a patra putere în stat”.  Cum vedeți dumneavoastră evoluția 

ei? Ce vă place și ce nu vă place când deschideți televizorul sau citiți ziarul? 

- Cred că media a fost cea de-a patra putere în stat. Astăzi, ea nu mai este o putere, în 

sensul a ceea ce ar trebui să reprezinte acest lucru, într-un stat democratic. Desigur, e mult de 

vorbit la acest capitol. Democrația, în viziunea lui Aristotel, nu era considerată a fi o formă de 

guvernare bună, ci una „pervertită”. Desigur, cea mai bună dintre cele rele, însă o formă ideală 

de guvernare, pe care Aristotel o numea politeia, nu va exista niciodată, pentru că orgoliile, 

ambițiile și dorința de putere a individului ucid din fașă ideea de a te dărui întru totul binelui 

comunității. Privesc cu o mare doză de dezamăgire media actuală, care s-a transformat radical, 

talibanizându-se. S-a petrecut, într-un timp foarte scurt, o polarizare excesivă, iar ideea de 

neutralitate a jurnalistului a devenit un mit. Desigur, o știre nu e ceea ce s-a petrecut, ci ceea ce 
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crede jurnalistul că s-a petrecut ori, mai rău, ce vrea editorul ori patronul să creadă 

consumatorul de media că s-a petrecut. Subiectivismul acesta radical a condus la campanii de 

presă acerbe, iar războiul culorilor cu care sunt pictați actorii vieții sociale, politice, economice 

și culturale românești a atins culori grotești. Cred că nu există alb absolut, nici negru absolut și 

de aici trebuie să plece totul. Drama este reprezentată de faptul că media are un rol esențial în 

educarea individului, a grupurilor sociale, depășind cu mult școala, biserica ori familia. Îți 

formezi atitudini, deprinderi, urmărind programele tv ori accesând rețelele de interacțiune 

socială. Iar acestea, din dorința de audiență, aruncă pe piață, cu titluri bombastice, subiecte de 

doi bani, creează false vedete și construiesc noi seturi de valori, care sunt găunoase, dincolo de 

ambalajul poleit. Strălucirea oferită iluzoriu de televiziune și internet îi face pe mulți să 

abandoneze lumea reală, aridă și plină de dezamăgiri și să se refugieze în telerealitate. 

Televiziunea și internetul oferă această trăire prin procură, într-o lume virtuală, în care totul e 

frumos. E ca în telenovele: femei superbe, bărbați virili, peisaje luxuriante și, cel mai important, 

happy end. E refugiul perfect pentru nemulțumiți, dezamăgiți și frustrați. Puținii jurnaliști care 

încearcă să facă presă de calitate sunt striviți de noile vedete media, cu un volum precar de 

cunoștințe, stăpânind defectuos limba română, dar cu priză, mai ales la publicul tânăr. Aceasta 

e presa de azi, din păcate. În ceea ce mă privește, urmăresc programele tv doar din perspectivă 

didactică (teme pentru seminare, cu studenții), iar informațiile le culeg de la agențiile de știri 

serioase: BBC, Reuters etc.  

 

Meseria de profesor, cred că este o mare mare răspundere pentru că un profesor nu 

lucrează cu lemn, tablă, materiale de construcții, cânepă... El lucrează cu suflete! Tocmai 

de aceea nu-şi poate permite rebuturi, resturi aruncate la gunoi şi nici timp pierdut. Care a 

fost cea mai plăcută experiență pe care ați trăit-o, ca profesor? 

- Am trăit multe experiențe plăcute. Prima întâlnire cu studenții din anul I, în fiecare an, e 

o astfel de experiență. Le vorbesc despre ceea ce înseamnă presa, mai ales presa de astăzi, îi 

întreb dacă sunt pregătiți să alerge ca ogarii, să mănânce o dată în zi, după ora 22.00, să riște 

să fie agresați, să-i prindă miezul nopții scriind un articol sau montând un material, să nu fie 

înțeleși de cei de acasă… Acesta e jurnalismul, dacă vrei să îl faci corect. Dacă nu, poți sta 

comod, pe un scaun și poți crea știrile prin procedeul copy paste. Uitați-vă la majoritatea 

știrilor, pe mai multe siteuri. Sunt identice. Preluate cap coadă de la agenții sau de la poliție, 

spital, pompieri. Ăia nu sunt jurnaliști. Ăia sunt….nici nu știu cum să le spun, nu s-a inventat 

meseria asta, în nomenclatorul funcțiilor. Revenind la întrebare: Cred că cele mai plăcute 

experiențe sunt momentele în care studenții cărora le coordonez licențele ori disertațiile iau nota 

maximă, iar comisia îi felicită pentru modul în care au conceput și au prezentat lucrarea. 

Momente plăcute și mărunte sunt în fiecare zi. Dar alte momente plăcute sunt acelea în care 

foștii studenți mă sună, pentru a-mi spune că performează, în domeniul pentru care s-au 

pregătit. Am foarte mulți absolvenți care sunt, acum, nume în presa națională și sunt foarte 

mândru de ei.  

 

Cum vedeți dumneavoastră tinerii din ziua de azi care frecventează studii universitare? Ce 

sfat aveți pentru studenții din ziua de azi? 

- Nu-mi place să țin predici, pentru că nici mie, atunci când eram de vârsta lor, nu-mi 

plăcea să ascult sfaturi. Mai degrabă, încerc, cu studenții mei, să conturăm niște situații 

ipotetice, în care se pot afla și ce trebuie să facă mai departe. Cum să continue? Care e drumul 

cel mai bun? Sunt voci care susțin că studiile universitare nu-ți garantează succesul în viață, nici 
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împlinirea, de orice fel. De acord. Însă, facultatea este exact ca o pârtie de bob, care trebuie 

pregătită pentru un concurs. Iar concursul acesta este Viața. Și nu e vorba despre o întrecere cu 

alții, ci, în primul rând, de o întrecere cu tine însuți. Facultatea îți oferă sfaturile de bază. Cum 

să eviți obstacolele, cum să pregătești vehiculul, care este poziția pe care trebuie să o adopți, în 

timpul mersului. Știind toate acestea, drumul e mai ușor. Evident, dacă alegi meseria pentru 

care te pregătești, în facultate. 

 

Sunteți deja Doctor în istorie, Licențiat în Istorie și Filosofie și totuși după toate acestea ați 

ales să studiați un master despre  Cultura și civilizația ebraică. Ce v-a determinat să faceți 

acest studiu și cum vi se pare? Cu ce sentiment ați încheiat acest studiu? 

- Am ales Cultura și civilizație ebraică din mai multe motive. În primul rând, pentru că 

sunt fascinat de istoria Orientului Mijlociu, din Antichitate și până în perioada contemporană. 

În facultate, am urmat o specializare în Palestina și războaiele arabo-israeliene și am căpătat 

noi cunoștințe despre această regiune. În al doilea rând, sunt fascinat de istoria evreilor, de 

renașterea lor culturală și politică, după 2000 de ani de exil. Ce anume a făcut ca oamenii 

aceștia să țină aprinsă făclia speranței? Pentru că speranța (Hatikvah) este cea care i-a condus 

pe evrei, de-a lungul secolelor, inclusiv în perioada Holocaustului. Mă atrăgeau textele sacre 

dar și Kaballah, care nu e totuna cu ceea ce poți citi în cărțile de popularizare ce abundă prin 

librării. Nu în ultimul rând, mă fascinează limba ebraică și mă străduiesc să o învăț, chiar dacă 

este foarte dificilă. Doream să fac aceste studii de ceva vreme, însă întotdeauna apărea ceva 

care îmi încurca socotelile. În 2018 au spus că nu mai amân, iar astăzi sunt, deja, absolvent. Cu 

o experiență minunată și cu noi porți către orizontul cunoașterii, deschise larg de către 

profesorii mei. 

 

Într-o vreme în care toată lumea se plânge de faptul că nu le mai ajunge timpul, 

dumneavoastră reușiți să realizați atât de multe activități deloc simple și cu maxim de 

responsabilitate, v-aș întreba dacă totuși vă rămâne și puțin timp liber, care este cel mai 

preferat mod de a vi-l petrece?  

- Când munca ta e un hobby, nu simți nevoia de timp liber. De fapt, la mine este destul de 

greu să vorbesc despre timp liber, pentru că nu prea există. Totuși, în puținele ore în care nu am 

de lucru, profesional, mă ocup de pisicile și cățeii fără stăpân. Am salvat, alături de ai mei, peste 

800 de căței și aproape 400 de pisoi. I-am luat de pe stradă, i-am sterilizat, vaccinat și i-am dat 

în adopție. Sunt suflete minunate și ele îți demonstrează că există iubire necondiționată. În rest, 

citesc sau dacă prind un răgaz mai mare de timp, călătoresc. Dacă nu pot pleca de acasă, scriu 

poezii sau piese de teatru. Sau am grijă de florile din apartament, alături de pisica mea. 

 

În revista Condeierul diasporei din cadrul Asociației Scriitorilor Români din Austria, au 

apărut câteva poezii care vă poartă numele ca autor. Când va vedea lumina tiparului o 

carte cu poezii semnate de dumneavoastră? V-ați gândit și la un titlu? 

- Titlul e stabilit de la început: Imperfect. Așa cum sunt eu. Veșnic nemulțumit de felul în 

care arată creațiile mele. Găsind, întotdeauna, că e rost de ceva perfectibil. Imperfect va aduna 

poezii scrise în ultimii ani. Sunt poezii de dragoste, mai triste sau mai vesele. Am întârziat 

publicarea acestui volum, pentru că m-am gândit la modul cel mai serios, dacă lumea, în nebuna 

ei scurgere, mai are nevoie de metafore. M-am convins că mai are. Țin să vă mulțumesc în chip 

deosebit pentru faptul că mi-ați găzduit poeziile, în paginile excelentei dumneavoastră reviste, 

alături de nume consacrate. Eu sunt, încă, la început, din acest punct de vedere.  
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Fiecare om cult și educat cum sunteți dumneavoastră, are un principiu de viață care 

reprezintă legea nescrisă după care-și  guvernează  viața. Care este principiul 

dumneavoastră de viață?  

- Cred că e vorba despre BINE. Despre ideea de a face bine în jurul tău. De cele mai multe 

ori, nu facem rău voit, ci din nepăsare. Cred că ar trebui să ne pese mai mult de cei din jurul 

nostru. De cei mai triști ca noi. Acesta este principiul meu de viață. Să las lumină prin locurile 

prin care trec. E destul întuneric în jurul nostru și în unii dintre noi.   

Ani la rând ați fost amfitrionul numeroaselor evenimente unde ați premiat diferite personalități 

pentru meritele prin care s-au remarcat. Care este cea mai dificilă etapă în organizarea și 

sincronizarea perfectă a acestor minunate spectacole de cultură?   

- De aproape două decenii sunt organizatorul Galei Între oglinzi paralele, în care premiez 

zece dintre cei mai buni interlocutori pe care i-am avut la talk-show-ul cu același nume, pe care 

îl moderez la Express Tv. Acest talk-show are, deja, o vechime de 21 de ani și este, cred, cea mai 

longevivă emisiune de gen din România. Sau printre cele mai longevive. Am învățat, de multă 

vreme, să fiu omul-orchestră, dar evident că, fără colegi și fără aportul acestora, nu m-aș putea 

descurca. Dar, pentru că îmi place să construiesc un show de televiziune cu public, sunt atent la 

detalii. De la culoarea rochiei asistentei, până la dispunerea luminilor, în decursul 

spectacolului. De la decoruri și până la muzica de fundal. Fiecare astfel de show este o 

provocare și de fiecare dată încerc să fac mai bine și mai bine... Aplauzele sălii și mesajele 

primite după difuzarea spectacolului sunt minunate recompense pentru munca depusă.  

 

Care a fost cel mai incomod moment apărut în timpul unui spectacol și ați fost nevoit să 

improvizați? 

- De improvizat, improvizez tot timpul. Nu-mi construiesc discursurile, pentru că, oricum, 

aș uita ce trebuie spus. Am un desfășurător pe care trebuie să-l urmăresc, pentru că la el sunt 

conectați și regizorul de emisie, și cameramanii, și sunetistul și cel de la lumini. S-a întâmplat, 

odată, ca un artist, care trebuia să performeze, să iasă la țigară și să nu vină, la timp, pe scenă, 

atunci când a fost anunțat. Dar am întors situația, cu o glumă, lumea a râs, le-am sugerat, 

conspirativ, să nu spună nimănui această defecțiune, pentru că o vom repara la montaj, iar 

oamenii au intrat în…conspirație.  

 

- Voiam să vă mulțumesc pentru invitația făcută, de a fi prezent, aici. De obicei, iau interviuri, 

nu acord interviuri. Am făcut lucrul acesta pentru că vă apreciez enorm, pentru tot ceea ce 

reprezentați ca scriitor dar mai ales, ca OM. Un OM special, cu o putere extraordinară, cu o 

forță psihică de invidiat, cu o poftă de viață incredibilă și cu un suflet în stare să adune în el tot 

Universul. Am scris cu majuscule OM, pentru că astăzi, din nefericire, există bipezi și oameni. 

Vă mulțumesc!  

 

Domnul Cătălin Negoiță este membru de onoare în Asociația Scriitorilor Români din Austria 

și membru în echipa redacțională a Revistei Condeierul diasporei. 

 

Interviu realizat de Daniela Gumann/UZPR 
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Lidia Popa - Poeme
 

 

 

 

 

 

 

Poate, într-o zi 
 

Dacă într-o zi voi fi departe de gândurile tale 

nu uita că mă voi întoarce 

într-un val care să îți dea ultimul sărut, 

într-o rază de soare pentru a șterge o lacrimă 

ce cade involuntar pe obraz, 

în vântul care sufla ca o briză 

trecându-ți o mână prin păr 

în picăturile de ploaie de pe rochie, 

în ecourile îndepărtate ale unei furtuni de 

după-amiază 

într-o roză de hultemie persică 

crescută spontană în grădina de acasă. 

 

Dacă într-o zi nu voi mai vedea, 

voi scrie poeziile mele prin culori, 

cu mângâieri, sărutări în aer 

și îmbrățișări de curcubeu 

pentru a putea visa încă, și a ține 

flacăra emoției vie înlăuntru. 

 

Poate într-o zi îmi va fi dor de tine 

chiar dacă voi fi întotdeauna lângă tine. 

 

Iubește-mă cum iubești 

pâinea 
 

Iubește-mă în toamna vieții 

Cum făceai în primăvară 

Când îmboboceau viorelele 

Și înfloreau de ghiocei poenile. 

 

Așternuturi de iarbă 

Deasupra pământului reavăn 

Când ascultam privighetorile 

Ciripind în stejari. 

 

Iubește-mă și încălzește-mi 

Inima sfărâmată, 

În mii de steluțe de nea, 

Înghețată de frig. 

 

Acoperă-mă cu mantoul alb 

În timp ce grâul adâncește rădăcinile 

În hlamida pământului 

Și se transformă în boabe hrănitoare aurii. 

 

Iubește-mă cum iubești pâinea. 

 

Ca o undă în vânt  
 

 Inima mea era isterică, 

 și nu te puteai baza pe ea 

 când ne-am întâlnit din întâmplare. 

 Zâmbesc amintindu-mi din nou 

 de după-amiaza aceea pe nisipuri. 

 

 Mi-ai zâmbit, ca un soare 

 și mi-ai povestit despre nimic. 

 Era ceea ce așteptam de mult timp, 

 o voce mângâietoare auzului meu, 

 o îmbrățișare primitoare. 

 

Mă născusem ca să mă plimb 

desculță prin apă. 

Însă nu eram suficient de ușoară, 

între două talazuri aveam nevoie 

de o barcă ca o salvare, mută. 

 

 Erai acolo, apărut din neant, 

 de nicăieri pentru a mă ține 

 pe linia de plutire, Neptun 

 în aerul zornăind de sare. 

 Imuabilă de tine. 
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 Nu pot să privesc mai departe, 

 mă ia cu amețeli. 

 Inima îmi bate ca un ceas, 

 un ticăit improvizat  

 în ritmul de samba. 

 

 Exist ca o flacără vie. 

 Ai zăbovit în mine 

 ca febra și te ascult. 

 Privirea ta, gesturile tale, 

 sufletul tău îmi vorbesc. 

 

 Fiecare cuvânt din urmă, 

 aici este înăuntru, 

 ca un răsunet  

 în antecamerele sonore 

 ale ființei mele. 

 

 Fragilă ca o petală este briza  

 pe care o respir, suspendată,  

 uneori mișcată neobișnuit 

 ca o esență de trandafiri  

 vaporizată pentru tine. 

 

 Mă abandonez în noapte 

 spre tăcerile cerului. 

 Suntem totul în nimic. 

 Nu am suflare, 

 și nu mai am vârsta. 

 

 În timp ce mintea 

 nu încetează să viseze, 

 pentru fiecare sărut 

 pe care îl lași peste mine, 

 mă înfior ca o undă în vânt. 

 

 Am o sută de zile de păstrat. 

 Despre tine, despre mine, despre noi. 

 Despre visele mele 

 din visele tale 

 cu noi. 

 

 Nu aș putea să fac mai puțin 

 de a respira, de a te iubi. 

 Ca o descoperire 

 un început incert 

 fără final cert. 

 

 Fără tine sunt nimic. 

 Indomabilă mare 

 în furtună. 

 Junctura valului  

 peste stâncă. 

 

 O întrebare fără răspuns, 

 o încântare de topaz 

 ca o undă în vânt, 

 într-un dans lichid 

 sub pulberea lunii. 

 

Iertarea 
 

Mă iartă mamă, tată 

dacă am greșit în fața dumneavoastră. 

 

Mă iartă frate și tu soră 

dacă nu am înțeles când a trebuit. 

 

Mă iartă copile drag 

căci nu am fost cu tine în fiecare moment. 

 

Mă iartă iubire 

dacă prea des am fugit de prezent. 

 

Mă iartă prietene 

dacă o mână nu am întins. 

 

Mă iartă sărmane 

dacă pâinea nu-ți e de ajuns. 

 

Mă iartă străine 

dacă poarta ți-am inchis. 

 

Mă iartă... 

dar să nu faci un compromis. 

 

Dacă mă ierți, te ierți pe tine, 

iar de mă cerți e doar că așa se cuvine. 

 

Căci nimeni nimic nu învață 

până nu se poticnește în viață. 
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DARURI  LITERARE –II – 

 
 

Volumul de monografie de autor „Daruri literare II – 

Critica literară și cronica muzicală brăileană 

contemporană”, semnat de Lucia Pătrașcu, publicat 

la Editura Lucas, Brăila 2020, 198 de pagini, (cel de al 

doilea volum al seriei) prezintă profilul literar al 

scriitorului, cronicarului muzical, criticului literar, 

eseist, publicist, profesor Dumitru Anghel. Volumul 

este structurat în cinci părți, fiecare cu specificul său, 

destinat să aducă noi informații referitoare la creația 

autorului analizat și un mic album foto. Acestea sunt: 

„Despre un critic literar și cronicar muzical 

brăilean”, în care autoarea Lucia Pătrașcu face 

considerații generale asupra scriitorului și asupra 

creației sale literare; „Dumitru Anghel - Portofoliu 

literar - Volume publicate”, în care este prezentată 

lista cu titlurile volumelor apărute între anii 1997 și 

2018. Urmează „Scurtă prezentare a volumelor 

publicate”, în care autoarea acestei monografii literare 

aduce în fața cititorilor recenziile făcute pentru fiecare 

dintre cele cincisprezece volume ale scriitorului: 

Monografia Școlii nr. 12, Brăila; Portrete în aquaforte; Cetăţeni de onoare ai Brăilei; Brăila 

muzicală; Portrete cu variaţiuni pe contrapunct; Jurământul… Euterpei (Nicu Teodorescu, o 

viață închinată muzicii); Portrete în clarobscur (proză publicistică); Reverenţe critice; Recensa 

rediviva  (recenzii critice); Critică literară și muzicală; O samă de…scriitori; Note de lector; 

Anamorfozele lui Narcis (în coautorat cu Adelina Pop); Eram studenții care… (în coautorat cu 

George Apostoiu); De la cronică muzicală … la critică literară - Opera Omnia - Publicistică și 

eseu contemporan. Seria este completată cu un „Curriculum vitae”, ce arată biografia autorului 

și desfășurarea, cu precădere, a activității profesorale, culturale și literare. Importantul capitol 

intitulat „Repere critice”, cuprinde aprecierile critice referitoare la volumele sale, recenzii 

publicate în numeroase reviste de specialitate, semnate de critici literari cunoscuți, dintre care 

cităm: Dan Anghelescu, George Apostoiu, Maria Cogălniceanu, Viorel Dinescu, Constantin 

Gherghinoiu, Sorin Leu, Emilian Marcu, Nicolae Grigore Mărășanu, Gina Moldoveanu, Viorel 

Mortu-Coman, Gheorghe Nazare, Andrei Parapiru, Doru Popovici, Adi G. Secară-Halilbey, Ioan 

Toderiță, Mihai Vintilă, Vasile Ioan Zbarcea. Publicând aceste repere critice în acest volum, 

întoarcem către autorii lor, cu reverență, mulțumirile autorului. Și, ultima parte, „Addenda”, o 

adevărată expunere de fotografii cu scriitorul Dumitru Anghel, participant la diferite evenimente 

literare.  

Este un volum ce vrea să aducă în atenția cititorilor numele unui scriitor brăilean, cronicar 

muzical și critic literar. Ne-am permis a face o incursiune în cele cincisprezece titluri de carte cu 
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care scriitorul Dumitru Anghel îmbogățește zestrea darurilor literare născute pe plaiurile 

brăilene. Fiecare călătorie literară este doar o scurtă prezentare, mai ales că, în majoritatea lor, 

fiind de genul critică, nici nu se cuvine să facem o critică la… critică. Ar părea un nonsens, dacă 

n-am lua în considerare altruismul și generozitatea, cu care acest autor s-a aplecat asupra 

momentului cultural al urbei, indiferent de domeniul, în care acesta s-a manifestat (literatură, 

muzică, teatru), fiind o prezență vie și participând la toate evenimentele, întâmplările frumoase și 

sărbătorile orașului. Omniprezent în toate aceste acțiuni, ca participant efectiv, ca spectator și, în 

consecință, comentator, în același timp, a continuat cu sârg activitatea didactică, atent, cu 

maximă implicare. Întotdeauna a considerat că literatura veritabilă trebuie să fie vizibilă, lizibilă 

și… comentabilă, pentru a fi cunoscută. Iar atunci când volumele citite, comentate și citate sau 

evenimentele culturale, muzicale, artistice evidențiate au ca subiect zona brăileană și locuitorii 

săi, teleormăneanul Dumitru Anghel intră sub vraja Brăilei, important oraș și port danubian, ce a 

exercitat dintotdeauna asupra oamenilor o atracție deosebită. Ori ca oraș al speranțelor (i.g.), 

spre care s-au îndreptat odată pașii păstorilor sau ai căutătorilor de locuri prielnice, ori ca oraș al 

timpului revolut, al amintirilor reviviscente cu „frumoșii nebuni” (f.n.), trăitori pe aceste 

meleaguri.  

Scriitorul Dumitru Anghel face critică literară, face cronică muzicală cu aceeași probitate și, mai 

ales, cu gândul bun ca, prin publicarea lor, acestea să ajungă la cititorul interesat, să-l invite la 

lectură. O critică literară bazată pe opinii stabile, în care niciodată subiectivul părerilor nu este 

lăsat să depășescă obiectivitatea analizei, alături de o cronică muzicală ce dorește să apropie 

sufletul oamenilor de frumusețea florilor sale.  

Această monografie, referitoare la scriitorul, publicistul, eseistul, cronicarul muzical și criticul 

literar, profesor Dumitru Anghel, a fost scrisă ca un semn de înaltă prețuire pentru frământările 

sale intelectuale pe cărările înflorite ale artelor, unde călătorește dezinvolt și își asumă fericita 

idee de a împărtăși tuturor bucuriile sale. Este o formă de generozitate instantanee, ce însoțește 

surpriza întâlnirilor sale cu muzica, cu teatrul sau cu literatura. Tezaurizarea părerilor sale în cele 

cincisprezece volume publicate poate fi considerată un gest avangardist, cel puțin pentru cele 

referitoare la muzică și la evenimentele muzicale petrecute în Brăila. Sunt moduri elegant-duios-

simbolice de a accentua viața culturală a orașului, apetitul locuitorilor săi pentru manifestările 

elevate și marea dragoste a creatorilor de frumos de a hrăni, iar și iar, pomul verde al bucuriilor 

culturale. După o activitate bogată, ce reclamă recursul la superlative, cu siguranță, va fi 

considerat un întemeietor de lecție în istoria muzicală a orașului și un continuator în critica 

literară, fapt ce nu va fi ocolit de istoricii literari.  

Și iată cum, prin publicarea acestor volume, domnul profesor Dumitru Anghel ne-a condus prin 

troiene de ani și de evenimente, încărcate de oameni și amintirile lăsate de ei. Au fost multe? Au 

fost puține? Ne privim amintirile prin timp. Frumoase amintiri! Ne oglindim amintirile prin 

oameni. Frumoși oameni!... Închinăciune brăileanului adoptat, profesor Dumitru Anghel, care 

adeverește faptul că „omul sfințește locul ”! 

 

             Lucia PĂTRAȘCU 
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Mariana Rogoz Stratulat - Poeme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt Apa 

care îmbrăţişează Focul din adâncuri; 

Apa din gene oglindind un chip de Foc; 

Apa ce spală cenuşa din inima Focului; 

Apa ce măsoară durerea distanţei 

până la casa Focului. 

Sunt ochiul de Apă 

prins în inelul de Foc al iubirii. 

 

Suntem Apă şi Foc 

– locuind într-o sferă de Aer. 

 

INELUL DE FOC 

 

E cer noros 

şi frigul omoară 

colţul ierbii... 

Ia-ţi calul alb 

şi vino 

pe linia orizontului 

să scriem 

gustul sării, 

să desenăm 

Arca lui Noe, 

să numărăm 

lumina nisipului... 

Şopteşte-mi numele 

şi atinge-mi fruntea, 

pune-mi pene 

în păr 

şi scoici 

la urechi... 

Ia-mă pe calul tău alb 

să zburăm 

în adâncuri 

pentru a fura 

inelul de foc... 

 

 

BĂRBAT ŞI FEMEIE 

 

Tu pluteşti 

ca un nufăr 

pe undele 

ameţite de vânt. 

Eu te culeg 

în grabă 

rupându-ţi inima. 

Ne strângem 

în braţe, 

foc şi apă, 

bărbat şi femeie. 

 

ÎNTÂLNIRE 

 

Bărbatul 

vine ca o boare 

spre casa 

cu cercei la uşă... 

Femeia 

îl aşteaptă-n prag 

cu iasomie-n sân... 

Se ţin de mână, 

de-o aripă, 

plutesc deasupra 

orelor, 

îşi spun pe nume, 

se sărută 

în casa 

norilor... 

Se strâng 

în braţe, 

sorb tăcerea 

cuvintelor înmugurite 
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şi rup 

c-un singur gest 

durerea 

veşmintelor 

neprihănite... 

 

VIS 

 

Timpul închide ochii, 

buzele tac. 

Hai să dansăm cu vântul, 

cu florile de mac. 

Miroase-a iarbă crudă, 

a flori de portocal, 

să ne-aruncăm în valuri, 

în cerul de opal. 

Să fim 

un vis de noapte, 

căluţi de mare, 

sepii, 

delfini, 

copii... 

 

DANS 

 

Era un cer 

numai al nostru. 

Păşeam 

ţinându-ne de mână 

pe marmura albastră. 

Muzica se îndesa 

în timpane 

- sunete lungi, 

prelungi, 

ameţitoare. 

Trupurile noastre 

se unduiau 

ca o secundă, 

ca un izvor, 

ca o literă... 

Ne preschimbam 

în lumină 

– două jumătăţi 

închipuind 

o pasăre... 

 

PAŞI ÎN DOI 

Unu, doi, trei - 

porniţi! 

Secunda 

pleacă la dreapta, 

minutul, 

la stânga. 

Apoi 

se întâlnesc 

în miezul nopţii, 

ora când 

soarele 

se plimbă pe ţărm 

cu luna. 

 

Paşi în doi 

peste umbrele 

lumii... 

 

AMÂNDOI 

 

Ochii mei 

te sărută, 

buzele mele 

caută 

buzele tale 

până când 

stelele 

se contopesc 

într-o spirală 

albastră, 

prelungă... 

Ochii tăi 

s-au prins 

de ramurile 

cerului... 

 

NOI 

 

Tu eşti aerul 

ce focului 

dă viaţă. 

Eu, aerul 

ce curge-n apă 

– dimineaţă. 

Suntem respirul 



 
 

      37 

ASRA 

Revista  Condeierul diasporei  nr 11  anul II  Septembrie 2020 

îmbrăţişărilor 

de gheaţă. 

 

Foc şi apă, 

îndrăgostiţi 

uitaţi 

în ceaţă. 

 

DE-AŞ PUTEA... 

 

Te-am auzit venind 

şi-am alergat 

să-ţi sărut ochii. 

Erau trişti 

şi fără culoare. 

De-aş putea 

să rup 

o bucată de cer 

să ţi-o aşez sub pleoape... 

De-aş putea 

să strivesc în palme 

bulgări de zăpadă 

să-ţi răcoresc 

luna, 

soarele, 

stelele... 

De-aş putea 

să sting 

focul macilor din câmp 

să-ţi liniştesc 

ploaia, 

vântul... 

 

De-aş putea... 

 

DACĂ… 

 

Dacă ai fi marea, 

m-aş arunca în valurile tale 

să-mi găsesc perlele 

risipite de furtuni... 

Dacă ai fi munte, 

m-aş ascunde 

în măruntaiele tale 

să-ţi ascult bătăile inimii… 

Dacă ai fi cer, 

m-aş dezbrăca de întuneric 

să-mi luminezi iubirea 

cu ochiul tău divin… 

Dacă ai fi pământ, 

mi-aş aduna toate lacrimile 

să adăp cu ele 

cerbi şi căprioare… 

 

UNEORI… ALTEORI… 

CÂTEODATĂ… 

 

Uneori te iubesc 

atât de mult 

încât 

aş vrea 

ca tu să mă ascunzi în tine, 

să nu mă găsesc nici eu. 

Alteori te iubesc 

atât de mult 

încât aş vrea 

să mă arunci 

în adâncul cerului 

şi să nu mai ştiu 

drumul înapoi. 

Câteodată se întâmplă 

să nu te iubesc, 

şi atunci 

nu ştiu ce vreau… 

 

IUBITE... 

 

Mi-au crescut la tâmplă 

nuferi albi. 

Să îi culegi 

pe rouă, 

azi, la răsărit. 

 

Mi-au crescut pe tălpi 

ierburi şi alergări târzii. 

Să mă prinzi, 

Iubite, 

seara-n asfinţit. 

 

Mi-au crescut pe buze 

vorbe dulci şi maci. 

Să mă guşti, 
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Iubite, 

noaptea până-n zori. 

 

Mi-au crescut sub gene 

secunde şi lacrimi. 

Să le sorbi cu grijă 

în fiecare zi! 

 

RĂMÂI... 

 

Suntem 

două cântece 

rătăcite 

în trupurile noastre. 

 

Soarele 

curge 

în vulcanul 

din noi. 

 

Rămâi, 

rămâi cu mine 

să culegem 

pietrele colorate 

răsărite 

în palme. 

 

DESPĂRŢIRE 

 

M-am prefăcut 

în apă vie 

să-ţi astâmpăr 

arşiţa buzelor 

– rece agonie. 

 

M-am prefăcut 

în picături de rouă 

să-ţi sărut 

urmele paşilor 

sub lună nouă... 

 

Eram 

în fiecare anotimp: 

ochii din cer 

murind, 

reînviind, 

o bluză de mătase 

rămasă 

la tine-acasă, 

un ceas tăcut, 

un ziar pierdut, 

o piatră istovită 

strivită de-o copită, 

un şal albastru, 

un gând sihastru, 

o frunză de pelin, 

o pasăre... 

un chin... 

 

 

*** 

„Constat că mitul iubirii se reconstruieşte 

pe o interpretare personală, cu vibraţii 

discrete şi tonuri calde, în tablouri fluide ce 

curg unul din altul. Stările sufleteşti 

transpar în caligrafii suple, nesofisticate. 

Ipostazele lui Eros sunt de o ingenuitate 

„primitivă”. Totuşi, „jocul în doi” este trăit 

nu mistic, ci… eufemistic, discret, cu calm 

aparent, pe o temelie de foc şi cenuşă. 

Flacăra nu incendiază, ci se precipită în 

pietre scumpe, în sclipirea secundelor şi 

orelor dăruite celuilalt. În aceste momente 

înalte toate arătările lumii par să susţină 

întâlnirea, însoţirea, iubirea. Existenţa 

imaginată se reduce la chemare şi explozie 

„controlată”, în virtutea unei senzualităţi de 

amploare cosmică. Discursul liric are o 

anume directitate şi limpezime, deoarece 

iubirea nu acceptă emfaza, ci se înscrie între 

puţinele adevăruri simple ale vieţii. Sufletul 

poetului renaşte ca ecou fraged (şi fragil!) 

al erosului universal; autoarea îl invocă pe 

un ton firesc şi delicat,  ce trimite la  Sapho, 

Magda Isanos ori la poetesele Extremului 

Orient din Veacul de Mijloc.” 

 

 Gheorghe Drăgan 

 

(selecție din volumul Foc și Apă, ed. PIM, 

Iași, 2014) 
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Ștefan Mîrzac – Aforisme 
 

❖ Frumosul cel uşor şi ieftin se ridică la suprafaţă, 

devine exterior şi rămâne în mască. Frumosul 

superior este cel interior şi rămâne în suflet.  

 ❖ Frumosul, ca să fie văzut şi admirat, locuieşte, de 

obicei, pe dinafară. Fugă ❖ Unii au fugit aşa de mult 

de ei, până când masca le-a înlocuit originalul.  

 ❖ Când furi pe alţii, te vinzi pe tine, dar nu vezi.  

❖ Hoţul preferă să muncească acolo unde se poate 

fura mai mult.  

❖ Hoţii sunt cei mai timpurii culegători.  

❖ Oare cei ce fură cărţi din librării o fac din nevoia 

de cultură şi lipsă de bani ori pentru a savura bucuria 

furtului?  

❖ Hoţul care îşi face duşmani ori e prost, ori are 

putere prea mare în spate. Gard Sărăcia nu are gard, 

în schimb, egoismul are cel mai des şi mai înalt gard.  

❖ Gândurile curate aduc sânge curat, iar acesta 

alimentează un trup curat.  

❖ Gândul este o lumină vie care ne naşte şi ne 

întreţine realitatea.  

❖ Când nu mai gândim, adormim. Şi în picioare?  

❖ Când gândim despre lucruri şi situaţii grave, 

măcare să nu le pronunţăm, ca să nu le mărim câmpul energetic şi informaţional favorabil 

realizării sau extinderii acestora. Să nu le trecem dintr-un univers fără martori, într-un univers cu 

martori.  

❖ Când gândim greşit, mai multă energie pierdem justificând, deseori prin minciuni, decât dacă 

am gândi mai bine.  

❖ Gelozia oferă doar libertate de cuşcă.  

❖ Paradoxal, familia, şcoala şi societatea pot distruge geniile.  

❖ Ghilimelele sunt ca nişte închisori pentru cuvinte sincere, rigide. 

❖ Uneori, gluma bună nu este gustată dacă este făcută de o mutră serioasă. În schimb, sunt 

gustate şi glume nesărate dacă sunt făcute de mutre joviale.  

❖ La grabă sau nerăbdare se aplică o formă a principiului de nedeterminare din fizică: se câştigă 

timp, dar se pierde calitate sau bani.  

❖ Gravitaţia este ghidul apei ce vrea să descopere marea.  

❖ Gravitaţia este egoismul Pământului. 

❖ Greşelile sunt învăţătorii noştri pe care nu ni-i dorim.  

❖ Multe din greşelile ce le facem faţă de alţii au la bază lipsa de respect. Întâi, nu ne respectăm 

pe noi (cauză) şi apoi, nu-i respectăm pe ceilalţi (efect şi cauză).  
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❖ Grija este un corset cu care ne legăm la cap.  

❖ Gunoaiele se adună unul pe altul, se sprijină unul pe altul, ca să poată întreţine şi propaga cât 

mai departe lumina întunericului. 

❖ Gunoiul care se respectă are ambalajul curat, iar un lucru care nu se respectă are interiorul 

murdar.  

❖ Gunoiul umileşte, indiferent al cui e.  

❖ Gunoiul există sub formă solidă, lichidă, de gaz sau plasmă. Cel mai fin învinge forţa 

gravitaţională, se ridică, nu se vede, dar i se văd efectele. Totodată, există şi sub formă de energie 

şi informaţie, propagându-se prin unde ataşate substanţei şi se cuibăreşte în conştiinţă, fiind mai 

durabil şi mai greu de înlăturat, trecând de la o generaţie la alta.  

❖ Gura lumii este presa vorbită. Ea este gratuită, uşor răspândită şi mult înflorită.  

❖ Noutatea veştilor întreţine gura lumii. Dacă nu-i, o inventează. Şi aşa se manifestă 

creativitatea. 

❖ Guvernul de mahala duce bârfa în parlament. 

❖ Ce nu are hotărâre se naşte mort.  

❖ Nehotărârea nu ştie să dea legi. 

❖ Soarele vrea să ne spună, de cum răsare, că trebuie să ne hrănim cu lumina lui, dar noi, 

oamenii materiei, nu mai simţim întru-totul bucuria şi nevoia de această hrană. 

❖ Şi iarna preferă să-şi facă numele de râs, dar să fie mai blândă. 

❖ Icoanele ne întreţin credinţa, dar pentru mulţi, ele au devenit doar simple şi unice picturi în 

casă. 

❖ Paradoxul idealului: nu poate fi atins, dar mobilizează.  

❖ Idealul este un viitor prea frumos, care ne cheamă, ne atrage, ne face să alergăm după el, dar 

nu-l prindem, deoarece el are grijă să se îndepărteze mereu. Aşa că, renunţăm. Totuşi, 

perseverenţa, tenacitatea îl poate prinde şi atunci idealul devine real. 

❖ Ideile fixe sunt nişte baraje interne la nivel informaţional şi energetic, care pot naşte blocaje 

de substanţă. 

❖ Ideile fixe sunt nişte ancore care ne fixează de trecut. 

❖ Ideile bune nu sunt neapărat cele ale raţiunii, ci ale intuiţiei. Ele aduc întrebări, frământări, 

revoluţii interioare. Dar cum cele ale intuiţiei sunt greu accesibile, rămâne să ne folosim tot de 

primele. 

❖ Dacă ideile fixe au şi orgoliu, vor rămâne tot fixe. 

❖ Ideile fixe au viaţă lungă fiindcă se cred bune. 

❖ Ideea fixă este centrul cercului vicios pe care te înscreii şi te mişti. 

❖ Ideile fixe au rădăcini adânci şi fructe viermănoase. 

❖ Ideile noi ar trebui plantate cu mult timp înainte la cel rigid, încăpăţânat sau îngust, ca să se 

obişnuiască cu ele. 

❖ Unele „idei fixe” precum respectul, demnitatea sunt nepreţuite. 

❖ Ideile fixe sunt, uneori, un efect al uitării. 
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Sterian Vicol – Poeme 
 

CEL CARE 

Cel care locuieşte 

scorbura unui 

agud, 

scrie pe nisipul 

umed, aproape 

lichid, 

C-a fost s-au n-a 

fost în Ubud, 

oraşul cu femei 

ce dansul ţi-l deschid – 

 

Şi fiindcă n-am ajuns acolo în Ubud, 

scriu versuri pe frunze fără rost, 

de vânt furate, storcând verdele crud 

prin râpa zbancului în care am fost – 

 

Deodată, înfig mâinile fără să te-ud 

în nisipul umed, aproape lichid, şi scriu 

c-am fost sau n-am fost în cetatea Ubud 

cu scorbura mirosind a sicriu ! 

 

ÎNGER DE CODRU 

– Se dedică lui Nicolae Breban – 

 

Mi-e frică să scriu poemul despre lapte, 

văzut ori nevăzut vreodată de mine, 

că prea l-am supt într-un miez de noapte 

direct de la ţâţa aprigei jivine ! 

 

(Ea mi-a adus cerneluri într-o ghindă 

de-aceea litera nu ţipă-n textul crud, 

nu fiindcă trupu-i spânzura de-o grindă 

care sună şi astăzi, sună s-o aud). 

 

Argintul din cuţit e-o flamă în poezie, 

când floarea icoanei e-o floare de cucută 

răsfrântă în pocalul ce încă întârzie 

cu vinul aruncat în pâinea ne-ncepută. 

 

Şi încă mă tângui după laptele acel, lapte 

văzut ori nevăzut vreodată de mine; 

umbra lui mă bântuie la miez de noapte 

Că-n casa din pădure nimeni nu mai vine ! 

 

Pun punct acestui vers despre jivina care 

m-ademenea în ograda fără fisură; 

înger de codru, legănând o singură cărare 

cu venele tăiate, cu lapte mort pe gură ! 

 

SCORBURA 

Ea e migratoare cum nu-i o groapă 

În care, când era bunica fată, 

punea în nisipul ei pe rând cu o sapă, 

sămânţa ierbii pentru iarna grea – 

 

Scorbura-i migratoare ca o fereastră 

a casei unde mirii, cei fără zestre, 

au dansat pentru toţi bunicii şi stră- 

bunicii rămaşi cu amprente la ferestre – 

 

Scorbura migrează cu ouăle-n agud 

când umbrele se-adună în amurg 

precum trenul cu cantonul din Adjud 

când valuri de nisip tot mai curg – 

 

Scorbura şi groapa, văzute prin fereastră, 

gândite de-un poet nicicând soldat, 

migrează toate din ograda noastră 

spre cetatea ceea ce e cu-adevărat – 

 

Spuneam, prieteni, şi-n scris, că la Abud 

n-am fost şi nu voi fi vreodată, 

nu cred că ea, cetatea, e-o scorbură-n agud 

cu nunta şi sămânţa înviind încă odată! 

 

CUM 

Cum curge ţărâna-n ţărână, cui să 

dăruiesc 

palma de pământ de la Râpa Zbancului, 

când manuscrisul îngropat în gura Văii 

dezvolta covorul de maci pe care 
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mieii albi şi negri, vestind Paştele, 

nevedesc azurul, desfăşurându-l 

pe trupul curat al copiilor. 

Cui să dăruiesc palma de pământ în care 

şi acum se aud mâinele mamei secerând 

pala de grâu puţin dar auriu?… 

Dar până atunci, eu, singur, mai caut 

în memorie, celălalt semn al sângelui 

rămas ca un palimpsest ascuns în ţărâna 

în care flutură imaginea mării când 

o fi fost, şi-l poartă ca pe-o sămânţă în alt 

mileniu, fără să se prefacă în piatră de 

inel 

la degetul mic al Marelui Corăbier 

nemaivenind sau venind prea târziu cu 

dorul de lthaca… 

Deci, cui, să dărui palma de pământ 

cu sunetul mâinelor mamei de la 

secere? Cui, dacă nu chiar mamei mele, 

Ilinca Racoviţă, viţă de os domnesc? 

  

NU 

Cu burta la gură, colina urcând, 

Maria numără spicele de grâu 

Dar nu a gândit o clipă, nicicând, 

Să se-arunce cu totul în râu. 

Asemeni Mariei, Poetul, lipit pământului, 

Poartă desaga cu versuri, sărăcia lui, 

Şi urcă maiestos pe calea lui de cavaler, 

Sfidând capcana rece a drumului de fier! 

  

DISCURS DESPRE MĂR 

Poetul si viermele muşcăm dintr-un măr, 

Furat chiar de mine din cimitir, oh, mărul 

Bătând cu roșu-i în geamul bisericii, făr’ 

Să ştie părintele satului, adevărul! 

Eu pe el, el pe mine, trădam, cine ştie, 

De ne cunoaştem doar din nişte cărţi, 

Eu pe el, sigur, şi-l mai duc şi-n poezie 

Cum el sapă labirintu-n alte părţi… 

Şi-atunci când poetul muşcă, muşcă şi 

Sfera mărului, e-ntr-o mai mare tăcere, 

El, viermele, -i viu ca mărul, că-şi 

poartă inelele cu sunet întru-înviere… 

Nici El, nici Eu, nici mărul măcar, 

Lângă salcâmul japonez, numit sophora, 

Nu ne ţin gardul casei cum în calendar 

Sfinţii ţin ziua şi numele, şi ora! 

Şi viermele, şi Poetul muşcă, flămânzi 

Din carnea albă, morţi de foame şi 

Mărul cade-n altar, printre îngerii blânzi, 

Scriind cu aer de viaţă şi moarte, și 

vameşi! 

  

NIMENI 

Nimeni nu ştie cine a prins primul 

Plânsetul meu de copil, în noaptea de 

mai, 

Cine a auzit către ziuă, plânsetul meu 

Ca o rugăciune anume, spusă Domnului? 

A cui a fost mâna cu clepsidra pe masă, 

Că nisipul acela demult nu mai este, 

Nimeni nu ştie cine a prins primul 

Plânsetul meu, ca o crenguţă înflorită în 

mai? 

  

CA IERI 

Dnei Virginia Chiriac 

Ca ieri, îmi treceam fiul, râpa, în spinare, 

Râpa Zbancului c-o apă de iaz stins, 

Din sac mă striga ca un miel, fiul că n-are 

Destul aer, să poată cânta dinadins – 

Astăzi, Doamne, mă mir, Însuşi fiul mă 

trece 

Tot in spinare, pe-unde-a fost râpa odată, 

La malul invizibil, numai fântâna cea 

rece, 

Scrie cu cumpăna pe cer, cărarea 

dezgropată! 

  

Ca Virginia 

Cum să citeşti literele de pe o spadă 

dacă oţelul ei, până la mâner, 

e-ngropat în nisipul aruncat de mare 

ale cărei valuri au dus Corabia 

Cu Potirul Sf. Graal pe insula rotitoare?… 

La marginea sunetului, numai al lui, 

literele dansează pe rand, aruncându-se 

în muzica nisipului, precum Virginia 

s-a aruncat în râul sortit, cu pietre în 

buzunar 
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Olguța Luncașu  Trifan - Sonete 
 

 
 

SONETUL TRISTEȚII   

 

Renasc în vers, să văd a câta oară(?)   

Al lumii greu travaliu care poartă   

O zi mai bună, alta-n fașă moartă,   

Și știu, ce-i scris... nu-i vorbă care zboară. 

 

Se-adună ani și scad, a noastră soartă   

Se-arată tot mai crudă, trist măsoară   

Atâtea pierderi, oameni dragi doboară...   

Cu dor și lacrimi prindem rând la Poartă... 

 

O, Doamne, suntem mici, firavă-i ața   

Și trupul nostru-i plin de cele grele...   

Știut-ai Tu, când pus-ai în el viața   

 

Prin Duhul tău, un prim păcat să spele,   

Apoi, prin spini urcând, „privindu-Ți fața”,   

Pământ lăsăm în urmă... Tu ierți rele!   

  

 

RONDELUL LIREI   

  

Cântecul lirei, astăzi, a tăcut.   

O candelă-ntreruptă-n vară,   

Ce pâlpâia firav, cu glasul mut,   

Dureri să-și cearnă din povară.   

  

O adiere blândă a trecut,   

Făcând tăceri adânci s-apară.   

Cântecul lirei, astăzi, a tăcut,   

E candelă-ntreruptă-n vară.   

 

S-a rupt cu greu de al său fulg de lut,   

Suflare lină ne-avară,   

Când îngeri bolta o gravară,   

Lumină blândă-n cer a apărut…   

 

Cântecul lirei, Doamne, Ți-e plăcut.   

 

În memoria poetei Angela Pistol, care a 

încetat din viață vineri, 28 august, la 12 zile 

după ce fusese lovită de o mașină, pe 

trecerea de pietoni.  

 

În data de 31 august a fost publicat în 

rețeau de socializare Facebook, anunțul 

trist  despre încetarea din viață a domnului 

Constantin Chirilă - un luptător aflat pe 

baricadele regăsirii fraților din 

BASARABIA și BUCOVINA, prezent, în 

ultimele trei decenii la toate manifestările 

culturale importante desfășurate la Iași, 

Chișinău ori Cernăuți.  

 

Drum lin către veșnicie!  

 Noi, cei care v-am cunoscut și îndrăgit, nu 

vă vom da uitării niciodată.  

Dumnezeu să vă ierte! 
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SONET NOSTALGIC   

  

Adie vântul nopții dinspre munte   

Purtând foșniri de taină către valea   

În care-un râu, bâtrân, urmându-și calea,   

Cu unde mici tresaltă-n drum spre-o punte.   

  

Privim tăcuți și-avem gânduri dintr-alea,   

Ce-și lasă urma-n timp, adânc, pe frunte,   

Ne trece vremea, tâmple ni-s cărunte,   

Iar noi ce facem?! Stăm la ceai cu jalea...   

  

Când luna sus pe coamă chip și-arată,   

Obraz mi-atingi și deget plimbi pe buze,   

Trezind pe loc iubirea cea curată   

  

Și vii trăiri, păstrate-n noi confuze...   

De brațul tău, vânjos și blând, furată,   

Simțiri dintr-un sărut se-mpart difuze.   

  

 

SONET - ÎNDEMN/ DE DRAGOSTE   

  

Ascultă-mi dorul! Vreau s-auzi cum 

cheamă,   

Cu-n gând, duioasă - șoapta vocii tale   

S-adune rouă-n buze, dulci vocale,   

Să stingă setea lor, când vor să geamă...   

  

Și dacă-l lași să vină-n seri, agale,   

Să-ți ceară-o clipă, blând și fără teamă,   

Să-ți vadă ochii dragi, să-l iei în seamă!   

Să-i dai sclipiri de cer și mici petale...   

  

Când flori de mirt în părul meu vor ninge,   

Zăbavnic, tu, vei vrea să-mi prinzi 

privirea...   

Moment plăcut, ce timpu-l poate-nvinge.   

  

Să-mbraci, atent, în verde crud iubirea,   

Gustând din fructe-n pârg, să poți atinge   

Culoarea vieții noi, să-i simți trăirea!   

 

 

 

 

SONET – RUGĂ 

 

Mai lasă-mi, Doamne, timp să uit de mine,   

De răni, de clipe-nchise-n nopți sihastre,   

De pietre strânse-n piept, din zări albastre,   

Ce-au pus în suflet ploi și reci suspine!   

  

Când norii chemi, aud păsări măiastre   

Cântând duios, din ceruri totul vine   

Și-mi dai puteri s-adun puțin din bine   

Făcut în tihnă-acelor triști sub astre.   

  

În verde crud să văd acea făclie,   

Cum arde pentru mine-ntru iertare,   

Când las genunchi să cadă peste glie,   

  

Nestinsă rugă, slavă prin cântare   

Să-ți dau, la umbra Ta să-mi fac chilie,   

Să-mpart Iubirea Ta, zidind Altare.   

 

 

SONET IUBIRII – RAI 

 

Când peste lume greu plutește-amarul,   

Nu-ți șterge urma, dând tribut părerii!   

Pe oameni, tu, nu-i transforma-n criterii,   

Când știi că-„ntâiul rod” a fost tâlharul.   

  

Iubirea - Rai, ofrandă a Puterii,   

De-o ai ori vrei profund să-i capeți Harul,   

Păstrează drumul drept și-i bea paharul   

Cu blând cuvânt, s-aduci alin durerii.   

  

De vezi un om răpus, căzut sub maluri,   

De timp lovit, supus la grea-ncercare,   

Îndreaptă-ți barca vieții, stinge valuri,   

  

Apoi, învață-l calea-nspre urcare!   

Cu rugă treci dureri, dobori și dealuri,   

De mergi cu El alături, n-ai secare.   
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Dorina Omotă - Poeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actori pe scena vieţii... 

 

Suntem actorii de pe scena vieţii 

Și chiar jucăm așa cum cântă ea, 

Dar când ne-'nfinge-n inimă scaietii, 

Ce-ar fi să-i preschimbăm în flori de stea? 

 

Când fulgerul durerii ne îndoaie, 

Iar clipa se transformă în taifun, 

De ce uităm mereu că după ploaie, 

Un curcubeu alungă ce nu-i bun. 

 

Iar dacă azi o lacrimă ne rupe 

Și ne gândim la tot ce e mai rău, 

Speranța vine-n grabă să astupe 

Durerea care ne aruncă-n hău. 

 

Și când albastru-n roșu se topește 

Peste amurg și orele ne dor, 

Iar ura și dezastrul ne orbește, 

Să le zdrobim cu valsul florilor. 

 

Dar toate astea fără de credință 

În marele și bunul Dumnezeu, 

Nu pot sa ne aducă  biruință 

Și doar bufoni rămâne-vom mereu. 

 

 

Poet iubit, nemuritor nebun... 

 

Ai fost și vei rămâne-o torță vie 

Chiar dacă ai plecat de lângă noi 

Și-ți scriu cu o cerneală purpurie 

Că îmi lipsești erou printre eroi. 

 

Suntem orfanii versurilor tale 

Iar tu speranța unui trai mai bun; 

Și-mi plouă azi în suflet cu rafale 

Si-n gândurile mele e taifun. 

 

"Nebun de alb" vei fi întotdeauna  

Și un Adio nu am cum să-ți spun, 

Când ai "cu tine soarele și luna" 

Poet iubit, nemuritor nebun. 

 

"Partajul' l-ai făcut doar tu cu tine, 

Când stelele te-au condamnat pe veci, 

Să le reciți doar lor versuri divine 

Iar pe pământ nicicum să nu mai treci. 

 

De ce spuneai că dragostea există, 

Când pe a ta ai dus-o 'n nicăieri? 

Și ne-ai lăsat doar moartea ce insistă 

Să ia valori în țipăt de tăceri. 

 

Așa pustii noi n-am fost niciodată  

Și nimeni, orișicât de mult ar vrea, 

Să-nvie Flacăra de altădată, 

Fără un Păunescu, n-ar putea. 

 

 

Vă declar vinovați!... 

 

Vă declar vinovati 

Pentru-al clipei infern 

Și vă vreau condamnați 

La exodul etern! 

Într-o boxă să stați  

Printre gratii de fier 

Fără aer, frustrați, 

Precum cei care pier 
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În azil sau spital, 

Fără șansă la "sper" 

Când de boli înfierați 

Singuri moartea își cer. 

 

Voi!...Ai Terrei giganți, 

Ce-aveti măști de hingher 

Nu vă mai săturați 

Să ne vindeți țigher? 

 

Vă declar vinovați   

Și-n instanță vă chem, 

Ca să nu mai uitați 

De al lumii blestem! 

 

 

Dar ai plecat iubite... 

 

Te sărutam cu-alint de flori 

Dar ai plecat iubite 

Lăsându-mi sufletu-n tumori 

Ce nu pot fi oprite. 

 

Mă-ntreb dacă îți amintești 

De-aleea fericirii, 

În care-am făurit povești 

Dansând valsul iubirii. 

 

Și ne-am jurat pe sfinți și zei 

Că nimeni, niciodată, 

Petala sfântă-a dragostei 

N-o va zdrobi vreodată. 

 

Tot cerul ți l-am oferit 

Și ce-i mai bun în mine, 

Deși simțeam că te-ai ferit, 

Să-mi povestești de tine. 

 

Mult prea târziu am înțeles 

Că visul meu de-o viață 

Nu era cel ce l-am ales 

Și-avea o altă față. 

 

Și prin tăceri de nedescris, 

Pe-altarul plin de vise, 

Tsunamii urii a înscris 

Talaz de interzise. 

 

Mâhnirea-i tot ce mi-a rămas 

Și poate amintirea 

Dar voi uita dulcele glas 

Ce mi-a furat Iubirea. 

 

Și peste tot ce-am iubit, 

Uitarea se așterne, 

Dar uneori un gând șoptit, 

În ploi de dor mai cerne... 

 

 

Vise şi speranțe... 

 

Visez uneori 

Că-n lume-s doar flori 

Dar când mă trezesc 

Spinii îmi zâmbesc. 

 

Visez uneori 

Doar cer fără nori 

Dar când mă trezesc, 

Tunete trăsnesc. 

 

Visez uneori 

Dar adeseori, 

Visele mă dor 

Și atunci mi-e dor 

 

După ani pierduți 

Și parcă vânduți 

Fără nici un țel, 

Pe măști de oțel. 

 

Și nu mai visez 

Dar vreau sa păstrez 

Clipa de acum 

Însă nu știu cum... 
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Diploma Excelența condeiului 

fost acordată Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România 

 
 

După o perioadă de grea încercare  și eforturi de a respecta izolarea impusă, cu toate 

măsurile corespunzătoare, am decis să vizităm oficial minunata echipă a Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști din România, la sediul din București, Bulevardul Magheru. 

Evenimentul a fost organizat din timp în cele mai mici detalii și s-a desfășurat exemplar, conform 

programului stabilit. După audierea Imnului jurnalistului român, în deschiderea momentului a luat 

cuvântul, domnul președinte Doru Dinu Glăvan menționând necesitatea fortificării caracterului 

presei ca instituție de utilitate publică,  asumarea și responsabilitatea actului jurnalistic și  

înțelepciunea atitudinii.  

A urmat o scurtă prezentare a cărților publicate sub egida Uniunii Scriitorilor Români din 

Austria, și apărute la Editura UZPR.   

În spatele știrilor care le ascultăm sau le citim în ziare se află jurnaliștii devotați care își diminuează 

tot mai mult programul de odihnă și timpul petrecut cu familia, pentru a aduna în timp record cele 

mai valoroase și inedite știri pentru ca noi să fim cât mai bine informați și în cel mai scurt timp.  
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  Un scriitor cu povestea, poezia 

sau  romanul său poate să schimbe 

societatea, să influențeze gândirea 

și comportamentul celor care-l 

citesc. Un scriitor poate să 

influențeze o epocă, chiar, dar rolul 

jurnalistului este esențial, imens în 

societatea contemporană.  Atât 

scriitorul cât și jurnalistul,  au rolul 

de a reda fapte și a exprima opinii, a 

trezi emoții și a aduce argumente, 

slujind cu sfințenie etica 

profesională a jurnalistului și  cea a 

scriitorului. Jurnaliștii au un rol esențial în țările 

democratice. Fără ei, nu am avea o agendă publică comună, nu 

am cunoaște noutățile de zi cu zi și, poate cel mai 

important, nu am putea ști și critica injustițiile sau abuzurile 

celor care ne guvernează. 

Dacă un scriitor, are șansa de a aștepta momentul și starea 

potrivită de a se așeza la masa de lucru, un jurnalist trebuie să 

fie mereu în acțiune, la locul faptei și cât mai rapid să 

furnizeze informația. Personal, am toată stima pentru 

jurnaliști și pentru rolul lor în societatea modernă. 

 

 

ASRA evidențiază și 

recunoaște public, prin oferirea unor 

distincții, pentru eforturile făcute  de 

cei mai activi și implicați jurnaliști 

cu valoroase inițiative și acțiuni de 

publicistică.   

 

10 jurnaliști au fost răsplătiți cu 

Diploma Excelența condeiului și 

medalii care încununează o activitate 

deloc ușoară și mai ales în vremuri 

tot mai tulburi. Membrii Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din 

România, care au fost onorați cu distincțiile ASRA au fost: Rodica Subțirelu, Mihaela Rusu, 

Roxana Istudor, Mariana Păduraru, Miron Manega, Firiță Carp, Petre Gavrilă, Marian Nencescu, 

Dan Toma Dulciu și președintele Doru Dinu Glăvan. 
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ASRA a înțeles 

că pentru a produce 

schimbare, pentru a 

genera impactul dorit în 

societate, ai nevoie de 

parteneri puternici și 

dedicați cauzei, că este 

un lucru fără de care nu 

poți reuși. Ne-am 

propus să 

recompensăm 

performanța, eficiența 

și calitatea celor 

pasionați să scrie și mai 

ales să publice adevărul 

din România și să 

creeze noi standarde în 

rândul condeierilor. Să 

încercăm toți să 

devenim mai buni, mai 

atenți, mai implicați, mai responsabili față persoanele din jurul nostru și față de mediul înconjurător. 

Ceremonia s-a desfășurat în cadru restrâns,  nu a durat mult, după care cei prezenți au continuat 

conversațiile în format small talk.   

  

 

 
Articol realizat de, Daniela Gumann 
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ZIUA LIMBII ROMÂNE  

 ÎN CAPITALA MOLDOVEI 

 

 
Ziua de 31 august a fost proclamată, prin Legea 53/2013, 

drept Ziua Limbii Române și este marcată de autorităţi şi 

instituţiile publice, de reprezentanţele diplomatice şi 

institute culturale ale României, precum şi de instituţii 

româneşti din străinătate, prin organizarea unor programe 

şi evenimente cultural-educative. 
 Despre limba română, Nichita Stănescu scria:  

„A vorbi despre limba în care gândești este ca o 

sărbătoare. Limba română este patria mea.” , iar Petre 

Țuțea declară că „Limba română are virtuţi complete, adică poate fi vehicul a tot ce se întâmplă 

spiritual în om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poţi deveni vultur sau cântăreţ de strană.”  

Și în acest an, în „dulcele Târg al Ieșilor”, Casa de Cultură a Municipiului Iași, „Mihai Ursachi”, cu 

susținerea Primăriei Minucipiului,  a organizat în Parcul Copou, în apropierea Teiului lui Eminescu, 

un eveniment dedicat limbii române pe parcursul căruia, după intonarea imnului național,  

oficialitățile și instituțiile de cultură au  depus  jerbe la bustul lui Mihai Eminescu, făuritorul limbii 

române literare. 

Au urmat alocuţiuni ale oficialităţilor invitate la eveniment și prezentarea criticului Ioan Holban, 

care spune că  „Limba este casa ființei; își construiește casa ființa de când se naște, de la primul 

gângurit”,  remarcând apoi cât de multe greșeli de limbă întâlnim pe rețelele de socializare, la cei 

care se pretind scriitori. 

În cadrul aceluiași eveniment, moldoveanu și poetul Ion Hadârcă a primit titlul de „Cetățean de 

Onoare al Municipiului Iași” . 

 

 

La recitalul de poezie și muzică, care a 

urmat, au participat scriitorii: Gabriela 

Chiran, Daniel Corbu, Nichita Danilov, 

Doina Guriţă, Ion Hadârcă, Emilian 

Marcu, Emilia Nedelcoff, Nicolae 

Panaite, Valeriu Stancu, Alexandra 

Ţabără, Horia Zilieru şi cantautorii folk 

Adi Bezna şi Cezar Popescu  

 

 

 

 

Limba română este o sărbătoare a identității și demnității poporului român. 

La mulți ani limbii române și vorbitorilor ei! 

   Rodica Rodean 

Președinta Asociației Universul Prieteniei, Iași 
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Contribuții și completări 

la ”Corpusul receptării critice a operei 

lui M. Eminescu” 

(Sec. XIX) 

DAN TOMA DULCIU 

 
 Nici o altă personalitate românească, în afară de Eminescu, nu a 

ocazionat  un efort de interpretare și analiză atât de copleșitor, nici un 

geniu iscat printre fiii poporului român nu a fost subiect de articole, 

exegeze, studii, comentarii, cronici, recenzii, note, materializate sub 

formă de cărți sau articole de presă, precum Luceafărul.  

 Operele dedicate lui Eminescu formează un corpus important, ele 

fiind mărturii ale procesului de receptare în timp a reperelor valorice 

esențiale ale operei și de marcare a  jaloanelor care au însoțit  biografia 

acestei personalități inegalabile a culturii noastre. Studiul cărților de exegeză dedicate acestuia se 

constituie ca un demers firesc,  necesar și  util tuturor  acelora care cercetează diversele aspecte 

ale istoriei literare, în schimb accesul la  memoria jurnalelor contemporane poetului, necesită 

prezența stăruitoare a cercetătorului în sălile de studiu ale marilor biblioteci. 

 În acest context, pentru a  veni în ajutorul  eminescologilor, Academia Română, Institutul 

de Istorie și Teorie Literară ”G.Călinescu”, împreună cu Editura Saeculum I.O., au inițiat în anul 

2002 o operă monumentală,  de pionierat,  constând în editarea uriașului tezaur de notații, privind 

viața și opera lui  Eminescu, multe cu caracter efemer, aflate în diverse tipărituri, mai ales în 

periodicele vremii, prin care  acoperă o arie de cercetare încă nedesțelenită până atunci. 

  Această  exemplară ediție critică, intitulată”Corpusul receptării critice a operei lui M. 

Eminescu”, este rodul unor cercetări laborioase, pe alocuri cu sacrificii de nespus, aparținând unor 

oameni de litere dedicați cercetării într-o manieră obiectivă a universului eminescian : I.Oprișan și 

Teodor Vârgolici. 

  Ei au făcut posibil acest act de real devotament pentru cultul eminescian, dar și de mare  

noblețe intelectuală, concepând un plan coerent, bazat pe criterii cronologice, urmărind o structură 

logică a ediției, conducând la atenta selectare și stabilire a textelor, respectiv indicarea  în aparatul 

critic a unor elemente bibliografice esențiale, cu precădere localizarea acestor texte (locul, data și 

numele ziarului). 

 Noutatea ediției, după cum sublinia I. Oprișan, este aceea că adună la un loc material critic 

și informativ dar mai ales faptul de a pune în circulație și studiu, pentru prima dată,  numeroase 

texte necunoscute sau indezirabile despre opera și personalitatea lui M. Eminescu. 

 În prefața scrisă la această ediție, I. Oprișan menționează obiectivul avut în vedere la 

redactarea numeroaselor volume ale acestui corpus: ”Fără îndoială, ideal ar fi dacă s-ar putea 

publica într-o serie – indiferent cât de amplă ar deveni – absolut tot ce s-a scris despre Eminescu 

direct, iar pentru timpul vieții sale – toate materialele în care numele său figurează.”1 Iată ce spune, 

mai departe, autorul: ”Neavând, pe de o parte, forța omenească să căutăm toate textele împrăștiate 

 
1 I. Oprișan, Trepte spre nemurire (Prefață) în Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu, Sec. XIX, vol. I 
(1866 – 1889), Editura SAECULUM I.O, București, 2002, p. 8. 
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în presa secolului XIX, iar pe de altă parte nici mijloacele de a publica o asemenea selecție 

exhaustivă, a trebuit să operăm o selecție, lăsând generațiilor viitoare sarcini de a publica totul”2.  

 Într-adevăr, a aduna laolaltă ”absolut tot ce s-a scris despre Eminescu”, , de la data 

debutului său literar și până în zilele noastre, presupune o muncă titanică, cu sforțări și sacrificii 

de Sisif !  

 Spre deosebire de opinia celor doi editori amintiți mai sus, care au enunțat un adevăr  

ineluctabil (existența unui volum de muncă uriaș, atunci când este vorba de Eminescu, în 

integralitatea sa),  ne despărțim cordial de opinia acestora, cel puțin în privința editării textelor de 

presă,  apărute în timpul vieții marelui poet și ziarist. Considerăm că identificarea, selecția și 

reunirea textelor apărute  în presa română în perioada 1866-1889 nu trebuie lăsate pe umerii 

generațiiilor viitoare, acum fiind momentul favorabil începerii acestui proiect îndrăzneț. 

  În esență, apreciem că va  trebui supus cercetării bibliologice un sfert de secol de 

publicistică românească, nu atât de bogată ca volum de informații, pe cât s-ar bănui inițial, și nu 

atât de  dificil de interpretat: să nu uităm că ne aflăm într-o perioadă incipientă,  în care presa 

româneasacă nu era așa de diversificată  iar, mai mult decât atât, faima lui Eminescu abia începea 

să urce pe firmamentul culturii române. 

 În acest proiect, deschis ca un generos șantier de lucru pentru tinerii cercetători, și 

dezvoltând  inițiativa celor doi editori, propunem completarea corpusului amintit mai sus, mai ales 

lărgirea bazei de date  a ceea ce am putea numi   pandecte eminesciene3. 

  Ziarele contemporane lui Eminescu, cu coloratura lor foarte diversă (fapt ce le face, astăzi, 

vulnerabile în privința unei evaluări corecte, motiv care, probabil, le estompează, aprioric, 

presupusa imparțialitate), ne oferă  surprinzătoare detalii, permițând  să cunoaștem ce se scria și 

mai ales cum se descria situația Poetului, începând cu momentele de vârf ale carierei acestuia, până 

la colapsul său din 1889. 

 Ele dezvăluie prezența Poetului în plan mediatic, precum și percepția contemporanilor vis 

a vis de mitul ce avea să devină Eminescu.  

  Cu aceste observații, realizând numeroasele lacune (perfect scuzabile) în inventarierea 

tuturor textelor răspândite în periodicele de sfârșit de secol XIX, am decis să fac un prim pas, un 

demers de analiză sectorială în presa contemporană cu Eminescu (cu referire la Revista ”Familia”, 

precum și jurnalul ”România Liberă”). 

 Evident, articolele publicate de revista ”Familia” au beneficiat de atenția mai multor 

cercetători (printre ei și editorii acestui corpus), încât nu vom face decât fugare referiri la această 

publicație de peste munți. 

 Astfel, debutul din 1866 al lui Eminescu are loc în revista lui Iosif Vulcan, cu poezia De-

aș avea ( Familia, II, nr. 6, 25 februarie/9 martie 1866, p.68), aici găsind loc consemnarea celebră: 

”Cu bucurie deschidem coloanele foaiei noastre, acestui june de 16 ani, care cu primele sale 

încercări poetice trimise nouă ne-a surprins plăcut.”4 

 Pentru anul 1866 mai există încă 6 apariții în paginile revistei Familia 

 (numerele 6,8,10,17,25 și 34), care acoperă perioada februarie – octombrie a acelui an. Un 

enigmatic mesaj, trimis de Iosif  Vulcan lui Eminescu, publicat în Familia, VI, nr. 49, 1870, p.588 

 
2 Idem, loc. Citat. 
3  Din gr. Pandektes, atotcuprinzător. 
4  Ridică un oarecare semn de întrebare folosirea formei de plural în sintagma următoare: ...” primele sale încercări 
poetice  (s.n.) trimise nouă...”. Se refera Iosif Vulcan la o singură poezie sau la mai multe, eventual, anterioare 
poeziei De-aș avea ? Dar, despre debutul lui Eminescu, vom reveni într-un alt articol. 
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poartă titlul: Viena, D-lui M.E. Pe cât de laconic este textul, pe atât de misterios: ” Primit-ai 

scrisoarea noastră ? Așteptăm cu nerăbdare răspunsul cerut”. 

 Abia în anul 1882 Revista Familia reia seria de notițe referitoare la Eminescu, tipărind în 

numărul 25 din 1882 un articol al lui I. T. Mera, intitulat ”Scriitorii de la Junimea”. 

 Începând cu a doua parte a anului 1883, în numerele 15,29, 35,44,49 și 52 ale revistei 

Familia apar în mod frecvent Note și relatări privind situația Poetului. În mod consecvent, în anii 

următori, revista lui Iosif Vulcan rezervă lui Eminescu o atenție specială. 

  Astfel, în anul 1884, numele poetului este menționat în numerele 5 și 8  ale revistei 

Familia; pentru anul 1885 semnalăm numerele 1, 23 și 35. 

 Ne vom îndrepta atenția  asupra  anului 1887, moment de răscruce  în viața Luceafărului. 

Este perioada premergătorare colapsului eminescian și mărturiile cuprinse în paginile acestei 

reviste sunt edificatoare. Deși sunt știri de presă, concise și  foarte sărace în informații, nefiind 

articole de comentarii, relatările amintite sunt obiective, nepărtinitoare, veridice. 

Acestea  nu pot fi folosite ca argumente ”pro domo” nici de cei care susțin că Eminescu a suferit 

o cădere psihică, un sindrom maniaco-depresiv, tulburare afectivă bipolară etc, cu atât mai vârtos 

de cei care afirmă că Eminescu era sănătos, și ar fi putut să mai trăiască, dacă nu cădea victima 

unui asasinat, îndeplinit la porunca unor conspiratori din umbră.  

 Așadar,  vom prezenta mai jos  relatările acestei reviste ardelene (și, acolo unde avem 

referințe, în paralel, prezentăm  pasaje din scrisorile de familie)  care acoperă  un interval de câteva 

luni, începând de la mijlocul  anului 1887. Astfel, în zece  numere consecutive5 , dintr-un total de 

14,  Revista ”Familia”, va aborda cu consecvență subiectul stării de sănătate a lui Eminescu. 

 Iată ce scria redacția revistei ”Familia”, la începutul serialului său de articole dedicat  fișei 

medicale a  lui Eminescu.6  

 
Prin urmare, preluând informațiile transmise de  redactorii ziarului ”Liberalul”, revista de la 

Oradea informa, în doar câteva rânduri, despre demersurile privind  realizarea unei subscripții 

publice,  inițiate de către elevii școlii de pictură de la Iași,  că s-au trimis 200 de lei pe adresa 

surorii lui Eminescu, la Botoșani, unde se afla în îngrijire Poetul. Henrietta adeverește că Eminescu 

se simțea bine, că a scris trei poezii, dar suferea de rănile de la picioare. Medicul curant garanta că 
 

5 ”Familia”, nr. 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29,  30 și 31. 
6  ”Familia”, nr. 22 ( 31 mai/12 iunie 1887), p. 263  
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boala se va ameliora dacă Poetul se va duce la Lacul-Sărat7, dar pentru asta era, firește, nevoie de 

bani. De aceea, ziarul ”Liberalul” insista ca persoanele cărora li s-au înmânat liste de subscripție 

să trimită de urgență banii, cât de puțin sau mulți ori fi fost, păstrând listele până la completarea 

lor. 

 În numărul următor al Revistei ”Familia”, la rubrica ” Ce e nou ?”, apar iarăși câteva 

amănunte semnificative, sub titlul: ”Știri personale”:Poetul Eminescu, despre care abia în numărul 

trecut anunțarăm cu bucurie că se află bine, este greu bolnav în Botoșani: de o săpătămână întreagă 

nu vorbește, nu umblă, nu mănâncă: cu toate îngrijirile ce i se dau, nu mai e nici o speranță să se 

însănătoșească.”8   

 Emilia Humpel relatează aceleași informații în scrisoarea adresată de la Iași lui Titu 

Maiorescu (2 iunie 1887, dar trimisă la 3 iunie). Deplângând maniera în care Hanrietta alarmează 

toată lumea prin telegrame exaltate despre soarta lui Eminescu, sora lui Titu Maiorescu admite 

fără echivoc  că Eminescu  

” nu-i vorbă, e bolnav, e o recrudescență a boalei; o recidivă nu se poate numi, nu numai fiindcă 

el nu a fost sănătos în toți acești ani, ci și pentru că starea lui de acum nu se aseamănă cu izbucnirea 

boalei de acum patru ani.” 9, însă, spre deosebire de cele scrise în revistă, Emilia Humpel crede 

că, deși ”starea sa pare a fi destul de disperată, totuși medicii nu-l consideră ca pierdut.” 

 În aceeeași tonalitate sumbră, revista preia relatările unui ziar din Botoșani, conform cărora 

starea poetului nu manifestă încă nici o schimbare spre bine, împlinindu-se două săptămâni de 

când Eminescu și-a pierdut complet cunoștința, nevorbind și nemâncând, fiind hrănit mai cu de-a 

sila, cu lapte și zeamă. Eminescu a fost internat, în urmă cu 5 zile, mai spune Iosif Vulcan,  la 

Spitalul Eforiei Sf. Spiridon din Botoșani10, oferiindu-i-se o cameră cu totul separată și 

acordându-i-se o îngrijire specială. Aflăm, cu această ocazie, numele a trei medici botoșăneni (dr. 

Iorgandopol, medicul spitalului, precum și doctorii Palauz și Calischer, care vizitează iubitul 

bolnav, zilnic, de câte două trei ori) . De fapt, pe lângă doctorii menționați mai sus, trebuie să îi 

adăugăm și pe medicii Iszak, Hyneck și Urzică, așa cum rezultă dintr-o scrisoare a Harietei 

Eminovici, datată 11 iunie 1887.11 Cu toate acestea, starea lui Eminescu   nu dă semne de 

ameliorare.12  

Știrile rele alternează, sinusoidal, cu cele bune. Astfel, din numărul următor  al revistei aflăm că 

”Poetul Eminescu e puțin mai bine: fizionomia sa adormită și fără expresie a început să reînvie, 

pare conștient de tot ce-l înconjoară, mănâncă și răspunde la unele întrebări”. 13 

O veste pozitivă, venită dinspre urbea natală a Poetului,  este prompt consemnată în paginile 

revistei ”Familia”  unde,  la rubrica deja cunoscută –  

 
7  Toate aceste detalii sunt cuprinse în scrisoarea adresată de Harieta Eminescu domnișoarei  Cornelia Emilian, la 
data de 12/24 mai 1887, vezi Eminescu în corespondență, Editura Muzeului Literaturii Române, București, 1999, p. 
129-130. Credem că amănuntele privind starea de sănătate a lui Eminescu, comunicate ziarului ”Liberalul”, ori altor 
organe de presă din Botoșani, de unde au fost preluate de ”Familia”, provin din scrisorile trimise de Harieta 
Eminescu. Deci, informațiile de presă au o sursă de prim rang. 
8   Idem, nr. 23 (7 /19 iunie 1887), p. 275-276) 
9   Scrisoare Emilia Humpel către Titu Maiorescu, publicată de Aug. Z.N. Pop, Contribuții documentare la biografia lui 
Mihai Eminescu, București, Editura Academiei, 1962, p.472 
10   Internarea  lui Eminescu la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, începând cu 29 mai 1887, s-a făcut cu ajutorul  lui Miron 
Pompiliu și A.C. Cuza. 
11  Cf.Eminescu în corespondență, Editura Muzeului Literaturii Române, București, 1999, p.118-119 
12   Idem,  nr. 24 (14/26 iunie/1887), p.287   
13   Idem, nr. 25 (21 iunie/ 3 iulie 1887), p. 298 
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”Ce e nou ?”, 

redactorul își 

informează 

cititorii că 

”Poetului 

Eminescu, fiul 

județului 

Botoșani, care 

se află puțin 

mai bine, i s-a 

votat o 

subzistență de 

120 de lei pe 

lună, cu 

începere de la 1 

Iunie, de către consiliul general al județului.”14 

  De fapt, pensia (instituită din inițiativa prefectului județului, Theodor Boldur-Lățescu) a fost 

considerată prea împovărătoare pentru bugetul sărac al orașului, încât a fost redusă la 100 de lei, 

și numai pentru perioada Iulie 1887-Aprilie 1888. Să nu se înțeleagă de aici, cum greșit a interpretat 

G. Călinescu, că locuitorii orașului Botoșani sau Iași au asistat impasibili la agonia și chinurile  lui 

Eminescu. În acel fatidic an 1887, un incendiu mistuitor a transformat în ruine o bună parte a 

orașului, încât bugetul era în mare suferință, dată fiind situația disperată a celor rămași fără 

locuință15.  

Cu toate acestea, așa cum arată cercetătorul Nicolae Iousb ( ”Mihai Eminescu la Botoșani”, Cap. 

” Un an de suferință la Botoșani”), cetățenii din Botoșani, asemenea și cei din Iași, au organizat 

acțiuni de sprijinire a Poetului, încât se adunaseră 2000 de lei în contul deschis la Casa de Economii 

din Botoșani, sumă însă insuficientă pentru cumpărarea unei locuințe, așa cum intenționa Harietta 

Eminescu16. 

  

 
14    Idem, nr.26 ( 26 iunie/10 iulie 1887), p. 310 
15 Sinistrul s-a produs pe data de  3 iunie 1887,  durând aproape 12 ore. Au dispărut 310 locuințe, peste 200 de 
prăvălii, astfel încât  circa două mii de familii (adică zece mii de suflete) au rămas sub cerul liber. In incendiu a fost 
afectată și Biserica Uspenia , dezastrul abia ocolind casa lui Eminescu. 
16  In tr-o scrisoare trimisă de Emilia Humple lui Titu Maiorescu (datată  20 iunie 1887), aflăm  că ” lui Eminescu îi este 
mai bine”,  că în urma seratei oferite la Iași,  în beneficiul lui Eminescu, se strânseseră 825  franci, plus alți 60 de la 
familia Rosetti-Tețcanu care, deși nu era în seara aceea în localitate, a trimis acești bani ulterior, că printre artiști s-
a numărat și soția ”consulului german, care cântă foarte bine și este o persoană atât de simpatică, încât toată lumea 
este încântată de ea”.  Ferindu-se de ”faimoasa Henriette și de dl Eminovici”, Emilia Humpel a trimis la Botoșani doar 
200 franci iar restul i-a depus la Casa de Economie, pe numele lui Eminescu. (cf. Eminescu în corespondență...., p. 
117-120) 
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CRONICĂ 
 

TEXTE de DOREL RAAPE, 

 sau istorisirile unui demiurg trist, stăpân peste o lume veselă 
 

     Personalitatea artistică a  scriitorului DOREL 

RAAPE este greu de definit în limita unei formulări 

convenționale, depășind categoric pragul de sus al 

înțelegerii obișnuite, prin vastitatea orizontului său 

cultural și virtuțile unei genialități debordând de talent 

și imaginație.  Prolificitatea sa creatoare s-a 

manifestat în varii domenii ale artei, precum pictura, 

sculptura, fotografia, culminând cu literatura. 

Incontestabil, DOREL RAAPE a atins apogeul 

recunoașterii publice, prin scrierile sale în proză de-o 

originalitate bulversantă, fiind răsplătit cu numeroase 

premii de criticii literari de prestigiu. Romanele lui 

sunt inspirate din actualitatea românească,  transpusă 

într-un scenariu himeric, cu implicații onirice și 

mitice, apropiindu-se de irealitatea  prozei lui Urmuz, 

Kafka sau de cea a mai puțin cunoscutului romancier 

de origine evreiască, Max Blecher. 

       După propria-i mărturie, autorul se identifică în 

totalitate cu lumea universului ficțional din volumul 

TEXTE ( apărut la Editura CORGAL PRESS, Bacău), 

declarând asemenea lui Gustave Flaubert că "Tristan Danubius sunt eu, dar tot eu sunt și Sache 

Isache", două profiluri umane antitetice, reunite în structura disociată a unei dihotomii psihologice, 

care funcționează ca un întreg, printr-o complementaritate  unitară a contrariilor ce se atrag. Tristan 

Danubius, fost colonel în rezervă, fantast, sofisticat, cast, cult, preocupat de "mişcarea prin câmpul 

gravitaţional"și opusul său, Sache Isache, un juiseur perpetuu, realist, pragmatic și amoral-o natură 

frustă, cu manifestări uluitoare ale unei  vitalități de ordin primar, exacerbată  într-o sexualitate 

frenetică,  reeditează într-o oarecare măsură perechea antinomică  a capodoperei lui Cervantes, 

Don Quijote-Sancho Panza. De altfel, aceste personaje vor apărea și în romanul lui RAAPE, în 

ipostaze neobișnuite, grație perspectivei narative amplificatoare, cu deschidere către valorile 

culturale universale. Asistăm la scenariul unui spectacol de marionete, în care naratorul este 

păpușarul din spatele personajelor, prin care se reprezintă pe sine, într-o dublă ipostaziere, menită 

să redea în plan simbolic aspectele contradictorii ale firii umane.    

  DOREL RAAPE este, în esență, un demiurg trist, stăpân peste o lume care vegetează într-o stare 

de autosuficiență, ignorându-și total propriile incongruențe destinale; o lume pe care o intuim drept 

veselă, din moment ce se află în imposibilitatea de a-și conștientiza tragismul existențial. Eul 

auctorial își trăiește dezabuzările  parodiind  realitatea printr-o supralicitare a resurselor ei ludice, 

valorificate de spiritul mucalit al unei fantezii dispuse jocului asociativ, avându-se în 

vedere  exploatarea numeroaselor mijloace ale comicului de limbaj sau de situație. Iată relatările 

colonelului în rezervă, pe marginea subiectelor dezbătute în ședințele de partid din perioada 

regimului comunist:  "Odată a trebuit să iau cuvântul la învăţământul de partid despre tema: P.C.R. 
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- centrul vital al Românei. După ce am ajuns la concluzia că România trebuie să fie vreo fiinţă vie, 

având centrul vital, am căutat ce fel de fiinţă putea fi: leu, nu putea fi , şarpe, câine, vierme... şi 

aşa am ţinut-o vreo jumătate de oră, după care tov-ul cu propaganda m-a rugat să trec la subiect. 

Am trecut la subiect şi am căutat care putea fi centrul vital şi ce se poate întâmpla cu centrul vital. 

Era clar:  centrul vital era P.C.R., dar ce putea fi P.C.R., dacă România era, de exemplu, un leu? 

Ce putea fi P.C.R., în general, dacă România era, în general, un mamifer? Ce putea fi P.C.R. dacă 

România era un mamifer de sex feminin? După cum se ştie, Mulier omnis in uter est, adică femeia 

e toată în uter. In cazul când România e o fiinţă mamifer de sex feminin, P.C.R. e centrul vital şi 

nu poate fi decât uterul". 

      -Şi până la urmă? 

      -Am continuat cu remarca despre România, că nu e un mamifer feminin, pentru că nu s-a auzit 

ca România să fi fătat până acum." 

      Lumea bizară a lui DOREL RAAPE este susținută  de  posibilitățile inepuizabile ale imaginației 

sale combinatorii, cu frecvente plonjări în zona oniricului, miticului sau fantasticului, reunite în 

melanjul unui concept artistic impresionant prin noutatea frapantă a viziunii auctoriale și 

franchețea aproape violentă a expresiei artistice. Refugiul în suprarealitate este o formă de 

disociere individuală de jungla absurdă a societății umane, angajate în competiția demențială a 

autodistrugerii. 

       Nu este de mirare că acțiunea romanului TEXTE este plasată inițial, "ÎN CURTEA 

SPITALULUI NR. 9", un loc în care haosul existențial este legitimat prin diagnostic clinic, iar 

manifestările ce contravin conduitei generale în exterior, aici  sunt percepute ca "normale", așa 

cum rezultă din dialogul protagoniștilor,Tristan Danubius și Sache Isache: 

    „-Hai, şi-om bea, că a bea nu-i faptă atât de rea!”, a spus Diavolul omului...! 

       -Chiar aşa, Dom’ Tristan, hai să bem, cui îi facem rău? 

      - Măi Sache, exact aşa a spus şi omul din poezia din care îţi spuneam. A băut, după care s-a 

apucat de jucat zaruri şi poker, s-a apucat de curvăsărit... 

        -La mine nu e din băutură, Dom’ Tristan, la mine e de la testosteron..." 

       Formula estetică eteroclită a acestui roman satiric, în esență, face loc însemnărilor 

autobiografice, comentariilor de natură politică, socială sau religioasă, precum și 

divagațiilor  științifico-fantastice. Întâmplările  au loc în cea mai mare parte la Slănic-

Moldova,  "localitate în Munţii Carpaţi, din Europa Centrală, în apropierea căreia se găseşte 

Sălaşul Alb", unde se concentrează forța gravitațională a Universului, cu efect direct asupra 

configurației geometriei spațio-temporale, făcând posibilă teleportarea eroilor dintr-o dimensiune 

în alta.  Așa se expliă faptul că dom'Tristan are drumul deschis către "Imperiul Ceresc" , fiind 

admis în "Campusul Universitar", alături de "Fiul Împăratului(...),Iisus Christos", pentru a studia 

ENCICLOPEDIA GALACTICĂ, un concept monumental, care  reinterpretează în termenii unei 

viziuni fanteziste, pe un ton ironic și persiflant, noțiunile de istorie internațională, cu frecvente 

trimiteri la realitatea românească: "ELENA CEAUŞESCU - nu s-au găsit informaţii precise, se 

presupune că a fost o legendară savantă, membră a mai multor academii (ex: Sorbona). Nu a putut 

fi identificată ştiinţa încare a excelat şi nici descoperirile ei ştiinţifice". 

         Este neîndoielnică valoarea excepțională a scrierilor lui DOREL RAAPE, care descinde din 

elita scriitorilor cărturari, cu adresare directă către un public avizat, capabil să-i facă față 

numeroaselor și complicatelor provocări intelectuale și estetice.  

VIRGINIA CHIRIAC  
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