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Despre poezia Corinei Finta
       de Adrian Irașoc

Când am publicat Acord pe cord m-am lovit de tot felul de opinii: de 
la cele care îmi catalogau poeziile drept „geniale” la cele care se aflau la 
polul opus al magnetului, toată munca și pasiunea mea fiind caracterizate 
prin acordarea notei cinci. Talentul mi-a fost recunoscut sau renegat. Nu 
m-am supărat. Am respectat fiecare opinie, dar am rămas EU. Și eu cred că 
nu poți acorda o notă unei poezii sau alteia, unui poet sau altuia.

Dacă poezia nu e sentiment, atunci ce este? Poezia nu este doar o 
artă. Poezia are și ea viață, fiindcă poetul pune bucăți de suflet în ea. Prin 
urmare, cum ai putea nota sufletul? Ce notă merită sufletul meu? Dar al 
tău? Băi, eu am un suflet de nota cinci. Cred că am fost prost să mă apuc 
de poezie. Puteam să scriu proză ieftină și comercială ca să nu mai mor de 
dor sau să îmi petrec nopțile plângând pe ascuns și să am ce să vărs în 
versuri. Dar totuși, lacrimile mele au ajuns și în ochii altora prin Acord pe 
cord. Sunt oameni care mi-au mărturisit asta. Deci, Corina, lasă-i pe cei care 
ți-au spus să te apuci de pictat să vorbească. Nu cuvintele lor îți definesc
ființa sau poezia. Doar sufletele pot vorbi sincer despre poezie. Al meu s-a
bucurat citindu-ți versurile. Am regăsit în cărțile tale o parte din mine
creionată în contururi simple, lipsite de aere ostentative, vanitoase. Aș vrea
să redau mai jos viziunea mea asupra stilului tău liric.

Citind poezia Corinei Finta putem spune, la prima vedere, că acestea 
sunt realizate în tonuri pesimiste de gri, că sunt lipsite de estetica sau 
carac-terul „poetic” al textului, însă aceste aparențe nu reflectă întocmai 
realitatea. Este adevărat că limbajul liric al poetei în cele două volume 
(Punctul din mintea furtunii și Pendulări prin paradisul pătrat) este unul 
simplist, lipsit de figuri de stil sofisticate, însă acesta nu este lipsit și de 
esență, lucru pe care, în mod evident, NU îl putem omite când criticăm un 
text. Iar în aceste cuvin-te simple, accesibile oricărui cititor, Corina 
înfățișează cu o îndrăzneală debordantă (însă de o naturalețe consacrată) 
cotidianul, dăruindu-se pe sine drept „ofrandă” sau sacrificiu pentru a-și 
transmite cu succes mesajul. În raport cu viața de zi cu zi și cu oamenii din 
jur, poezia Corinei Finta devine aspră, critică, dar totuși franchețea autoarei 
este „domolită” de eleganța ironiei, pentru care optează: „Spiritul de turmă 
pare să primeze-acum”; „Omul uită mai mereu / cine-i om cu el la greu”; 
„Dacă ai întâlnit un om cu două fețe bucură-te, putea avea mai multe!”.
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Sentimentul puternic de melancolie inundă punctul din mintea 
furtunii („Viața nu e dulce, e mult prea amară”), iar eul liric trepidează 
adesea ca răspuns la acțiunile persoanei iubite, precum salcia în vânt („Rupi 
bucăți din mine”; „Tu ești eu”; „Cu ignoranța mă zdrobești, / Mă transformi 
din astru în preș”; „Sunt ca o plastelină”). Alteori, acesta își găsește 
pansamentul în auto-ironie: „Îmi mai aprind încă un pai / Și voi ajunge 
singur în Rai”.

Totuși, lumina de la capătul tunelului pare să își facă simțită prezența 
prin pendulările autoarei într-un paradis pătrat. În acest al doilea volum de 
poezii, Corina pune accent pe dualitatea Rai-Iad. Viziunea despre lume are 
acum valențe duble: „Ești soare, dar ești și ploaie”; „Mi-ai fost miere, mi-ai 
fost și pelin”. În acest volum se remarcă poeziile care descriu sentimentul 
înălțător ce cuprinde eul liric, și anume, iubirea: „Dacă aș fi fermier, te-aș 
duce pe cele mai înflorite câmpii”. Însă acest sentiment pare să fie unul 
neîmpărtășit, aspect vizibil în mod repetitiv în mai multe poeme: „Eu te 
iubesc, DAR tu nici nu ai habar”; „Erai floare între bălării, / Te aștept mereu, 
dar tu nu mai vii”.

Astfel, amalgamul de teme și trăiri abordate de Corina Finta îi 
conferă creației sale un aspect de cocktail liric, simplitatea cu care își 
transmite mesajul fiind cuceritoare.

În încheiere, trebuie să recunosc că nu am lăsat cărțile tale din mână 
până nu am savurat și ultimul vers. Poate că tocmai simplitatea și natu-
ralețea ne lipsesc în 2020. Cert este că pentru mine a fost o lectură foarte 
plăcută.
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Prezentare a lucrărilor Corinei Finta



Top filme horror de vizionat în perioada Halloween-ului

De vreme ce Halloweenul a fost nu cu mult timp în urmă, ar fi un moment 
prielnic pentru a împărtăși opinii legate de anumite aspecte ale sale, ca de 
exemplu filmele, dar, ținând cont că Halloweenul rămâne o festivitate căreia i 
se atribuie o caracteristică mai misterioasă sau obscură, genul filmelor nu 
poate fi altul decât Horror. Mai jos găsiți un top al filmelor Horror ce pot fi 
descrise, cel puțin, ca înfricoșătoare.

10. Errementari (2017)
„Errementari” este ceva special, un pseudo-horror, dacă i se poate spune
astfel, deoarece îmbină două genuri deodată: Horror și Fantasy, adică aven-
tură. Cumva reușește să evidențieze părțile cu adevărat de groază și pe cele
de aventură ca într-un fel de basm; s-ar putea spune despre acest film că e o
ecranizare a unuia. Totodată pelicula are și un aer tragic întrucât acțiunea se
petrece în anii 1930, în Țara Bascilor, pe vremea războiului civil din Spania.
„Errementari” este foarte asemănător cu „El laberinto del fauno” (2006) în
regia lui Guillermo del Toro, doar că, spre deosebire de acesta, reușește să
aducă o atmosferă înfricoșătoare și un suspans ridicat la cote foarte mari.

9. Sinister (2012)
„Sinister” este înconjurat de mister și crime, iar cireașa de pe tort este
elementul ocult. Plin de indicii, simboluri și tot felul de moduri de a ține
audiența 100% conectată, „Sinister” este genul de film care ridică în mod
continuu întrebări despre complexitatea sa. Horror-ul nu lipsește, atât grafic,
cât și prin elemente de „Jump-Scare”, iar prestația lui Ethan Hawke este cu
atât mai atractivă pentru privitor.

8. Insidious (2010)
Spre deosebire de multe alte intrări din acest top, „Insidious” este un film
PG-13, adică pentru o audiență mai largă care include și adolescenți cu
vârste de cel puțin 13 ani, dar demonstrează că scenele grafice sau
tulburătoare nu sunt neapărat atuurile unui film reușit. „Insidious” pune mai
mult accentul pe elementul paranormal al genului, decât pe elementele
explicite și grafice. E un film „old school”, mai asemănător cu francize
precum „Ghost Busters” decât cu celelalte titluri prezente în listă.

7. Dracula (1992)
„Dracula” este un titlu care se explică de la sine. Este un clasic film cu vam-
piri ce îl are ca protagonist pe favoritul personaj mioritic cu același nume.
Spre deosebire de alte filme de genul, „Dracula” este fidel sursei, romanul lui
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Țepeș, cât și partea fantastică a lui Dracula. Totodată are și o distribuție 
excepțională cu nume precum Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu 
Reeves și Winona Ryder. Mai mult, este regizat de marele Francis Ford Cop-
pola și cu 3 premii Oscar câștigate, își merită pe deplin locul în top.

6. Midsommar (2019)
„Midsommar” poate fi pentru mulți un film foarte greu de urmărit, este
tulburător și ține audiența într-o eternă stare de apărare prin elementele sale
imprevizibile. Are ca sursă de inspirație elemente păgâne din mitologia
nordică și practici ale vikingilor, iar, în ciuda tuturor aspectelor, mesajul
filmului poate fi perceput ca fiind dezvoltarea personală. Este al doilea film
al regizorului Ari Aster, scenariul fiind scris tot de acesta, iar după debutul
său fulminant cu „Hereditary” (2018), nu lasă de dorit nici cu „Midsommar”.
Orice cuvânt în plus ar strica experiența filmului care poate fi cel mai bine
înțeleasă doar prin vizionarea sa cât mai curată, întrucât este nevoie de o
minte foarte limpede pentru a digera această peliculă.

5. The Evil Dead (1981)
Mulți dintre cinefili vor găsi foarte familiar acest film deoarece, la vremea
lui, a reprezentat o nouă etapă în ceea ce privește cinematografia, de la
machiaje foarte realiste, la cadre foarte bine executate și, în același timp,
aduce o nuanță de umor negru. Pe lângă faptul că filmul este atât calitativ,
cât și înfricoșător, este de menționat că regizorul filmului, Sam Raimi, avea
doar 20 de ani atunci când l-a filmat și totuși a reușit să își pună o am-
prentă care să rămână, „The Evil Dead” devenind astfel un clasic al genului.
Mai mult, a fost urmat de alte două părți în 1987 și 1992, un remake în 2013
și un serial în 2015.

4. Pet Sematary (1989/2019)
Pasionații genului Horror trebuie să recunoască acest nume și nu doar
datorită filmelor, cât și sursei lor de inspirație, romanul celebrului Stephen
King. Aceste filme oferă o stranie combinație a inocentului cu maleficul și o
fac extraordinar, suspansul e prezent la fiecare scenă și oricine caută o
sperietură bună nu va rămâne dezamăgit. Totodată, în prima ecranizare, cea
din 1989, publicul se poate bucura de o apariție a maestrului însuși, Stephen
King. Alegerea unei versiuni e la îndemâna privitorului.

3. Drag me to hell (2009)
„Drag me to hell” e filmul perfect pentru amatorii de „jump scare” fiind
dinamic, colorat și destul de grafic, acest film reprezintă o adevărată aven-
tură. Iar pentru privitorii români poate fi chiar foarte interesant ținând cont

Articole pag. 9



de faptul că fundația filmului stă în baza magiei negre practicată de rommi 
(doar un hint, nu un spoiler). Încă o creație a lui Sam Raimi ce ar putea face 
pe oricine să fie captivat și terifiat în același timp.

2. Hereditary (2018)
„Hereditary” reprezintă o decizie, în sensul că privitorul poate decide dacă
este unul dintre cele mai bune filme pe care le-a văzut sau ceva cu totul fără
sens. Pelicula îmbină ideal Horror-ul de atmosferă cu „Jump-Scare-ul”, sus-
pansul este garantat, iar pe alocuri poate fi foarte tulburător și șocant.
Regizorul, Ari Aster, reușește să îmbine ideea de film de groază cu cea de
film artistic.

1. The Shining (1980)
Ocupantul primului loc în acest top nu putea fi altul decât „The Shining”, un
clasic care captează prin atmosfera creată și povestea alambicată. „The
Shining” nu are nevoie de nicio introducere sau descriere, scris de Stephen
King și regizat de Stanley Kubrick, două legende ale genului Horror, respec-
tiv ale cinematografiei, filmul devine instantaneu un „must see”. Mai mult,
continuarea sa, „Doctor Sleep”, a fost lansată anul trecut.

Autor: Rareș Tuțu
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Tradiția colindeţilor în satul Corobăi, judeţul Gorj

    Tradițiile din satul românesc s-au păstrat de veacuri și mărturisesc 
despre vremurile trecute. Aceste obiceiuri și tradiții înfrumusețau viața 
românilor, păstrând în acelaşi timp legătura primordială cu Dumnezeu, cu 
natura și cu strămoşii…
    Perioada Sărbătorilor de Iarnă (Crăciunul și Anul Nou) era așteptată cu 
nerăbdare, mai ales de către copii, pentru frumusețea tradițiilor care le 
însoțeau. Umblatul la Colindeți sau  Mer-sul  la Colindeți1 sau Umblatul la 
Pițărăi aşa cum sunt ele cunoscute în anumite zone ale României (Oltenia, 
Banat, Maramureş, Ardeal) este o tradiție încă prezentă în spațiul românesc 
sub diverse forme. Nu se ştie exact originea acestei tradiții străvechi, dar se 
bănuiește că ea ar fi un obicei precreştin, probabil păgân, datând cel puțin 
din vremea geto-dacilor ce semnifică sacrificiul adus divinităţii drept 
mulţumire pentru rodnicia holdelor şi a pomilor. Geto-dacii serbau naşterea 
lui Zamolxis pe 25 decembrie şi de aceea ritualul colindeților se desfăşura în 
ajunul acestuia, dar obligatoriu pe timpul zilei (geto-dacii aveau cultul solar) 
şi obligatoriu înaintea celui al colindelor de Crăciun! Pe colindeți nu trebuia 
să-i prindă seara… În trecut, cei care umblau la colindeți erau numai bărbaţi2, 
copii sau adolescenţi, organizați în cete. Îmbrăcaţi în haine populare, se 
adunau în noaptea dinaintea Ajunului, împodobeau steaguri cu clopoţei, 
năframe multicolore, ciucuri şi coroniţe de flori, după care le agăţau pe 
prăjini de câţiva metri lungime. Odată terminat acest ritual, alaiul pornea la 
colindat pe la casele satului.
    În copilăria din satul meu natal3  Corobăi, din comuna Dragoteşti, județul 
Gorj, tradiția colindeților presupunea mersul prin sat la colindeți în ziua de 
24 decembrie (în Ajunul Crăciunului) după care, seara, se mergea cu steaua 
şi colinda. De multe ori, aceeaşi copii mergeau şi cu colindeții, în cursul zilei 
şi cu steaua ori colinda, seara până târziu. Copiii ce făceau parte din alaiul 
colindeților se sprijineau într-un toiag pestriț ale cărui semnificații şi origini 
se pierd în timp, probabil de la geto-daci fiind legate de Solomonari… Toiagul 
era obligatoriu confecționat din lemn de alun de către Nicolae Goşa un 
bătrân al satului şi moş de al meu care era un om foarte cuminte şi credinci-
os, un model pentru comunitate. Toiagul trebuia să fie negru cu alb, fiind 
cojit în mod special, la para focului, ca un şarpe de jos până sus. El era pe 
jumătate afumat, pe jumătate decojit drept simbol al începutului, al morții, al 
vieții. Ori se ştie că lemnul alunului era considerat protector împortriva 
duhurilor rele de strămoşii poporului român. Cu nuieluşa de alun se făceau 
vrăji dar şi dezlegări. În Oltenia s-a păstrat şi un dans popular, ritualic numit 
„Alunelu”4. Toiagul şi scrijelitura în formă de şarpe trimit cu gândul la 
toiagul profetului Moise… Un astfel de toiag ritualic mai aveau şi Căluşarii. 
Deci colindătorii erau bine apărați când porneau la drum prin sat. Ei mer-
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geau tot timpul, de la o casă la alta, traversând în zig-zag drumul… Uneori 
mai aveau şi torțe dar nu ştiu dacă neapărat pentru a-şi lumina drumul. 
Purtau atârnate de umăr şi nişte traiste cusute în casă şi împodobite cu 
modele naționale în care îşi puneau colindeții căpătați.
    Îmi aduc aminte cu emoție de această „sărbătoare” mult aşteptată de 
copiii satului meu. În Corobăi, colindeții începeau pe la ora 9 dimineața, iar în 
jurul orei prânzului ajungeau la casa lui Nea Manole, un miner bătrân, gos-
podar şi mai înstărit. Acesta era un om zgârcit şi rău căruia îi mersese 
vestea că nu lasă copiii să plece de la casa lui până nu se strângeau mai 
mulți, dând impresia că este iubit şi căutat. Astfel că el le arunca copiilor 
nucile de colindeți pe jos pentru ca aceştia să se certe între ei adunându-le şi 
să mai întârzie la poarta lui până când se adunau şi altii. De acolo, pe lângă 
linia de cale ferată, copiii se coborau în sat până în vatra satului. Râsetele şi 
strigătele copiilor care îndemnau « Hai la colindeți! » făceau să răsune întreg 
satul, umplându-l de voioşie. Copiii mai mici erau cel mai adesea însoțiți de 
bunici sau de părinți şi pentru că aveau o vârstă fragedă, dar şi pentru a 
sublinia ideea de familie unită şi la locul ei. Aceşti copii erau întodeauna 
primii răsplătiți cu colindeți. Drept colindeți, sătenii le dădeau copiilor mai 
mult mere, fructe de orice fel.  Mai primeau şi alte daruri, după cum aveau 
gazdele posibilități: eugenii, prăjituri, bomboane, napolitane, ciocolate etc. 
Colăceii au devenit însă treptat din ce în ce mai rari pentru că nu se prea 
mai făceau aluaturi de către gospodinele satului care preferau să cumpere 
totul din comerț.
    Sărbătoarea colindeților era o sărbătoare a întregului sat, mai ales că 
urma Crăciunul când se fac în mod obişnuit daruri. Sătenii se întreceau între 
ei în ceea ce priveşte dărnicia colindeților şi ajungea de râsul satului cel care 
nu dădea colindeți. Fiind şi sfârşit de post, gazdele îi invitau şi pe însoțitorii 
adulți ai copiilor la un pahar de țuică fiartă sau de vin fiert5. Uneori, la 
ritualul colindeților mai  participau și membrii familiilor sărace, aceasta 
constituind o bună ocazie de a câştiga câteva zile de trai mai bun. Pentru că, 
dacă totul era bine, puteai umple astfel, într-o singură zi, chiar şi un sac de 
colindeți!
    Fiecare gospodar al satului scotea la poartă, pe o măsuță ori un scăunel, 
ce fel de colindeți avea şi putea în funcție de avutul lui. Îmi aduc aminte că o 
bătrână din sat dădea în fiecare an numai câte o felie de pâine… Dar o dădea 
din toată inima! Casa ei era doar dintr-o singură încăpere şi mă întrebam 
cum şi din ce putea să trăiască singură acolo.
    Uneori, după ce se termina ritualul colindeților, vecinii schimbau între ei 
restul de colindeți rămaşi, existând superstiția că altfel ar fi atinşi de ghinion. 
Eu şi frații mei ne bucuram cel mai mult când primeam de la vecini porto-
cale pentru că erau rare şi scumpe, imposibil de găsit la noi în sat. Alți vecini 
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mai avuți ne dădeau prăjituri sigilate din fabrică ceea ce noi nu aveam. Mai 
târziu, când ne-am angajat la oraş, am putut procura şi noi. Mama făcea 
colindeți acasă, din aluat şi cred că nu i-a fost uşor mai ales că trebuiau dați 
întotdeauna calzi, abia scoşi din cuptor. Într-un an ştiu că au venit vreo 300 
de copii la poartă şi mama copsese numai 200 de colindeți… Normal că mai 
târziu a renunțat să frământe şi să mai coace. Oamenii satului au ajuns la 
concluzia că e mai bine să le dea copiilor altceva drept colindeți în loc de un 
colăcel rece sau uscat care nu putea fi mâncat şi pe care mai mult ca sigur îl 
dădeau la porci.
    Mai este important de amintit că, la noi în sat, sărbătoarea colindeților 
aduna laolaltă întreaga familie, prilej de bucurie şi de sfințenie colectivă. De 
aceea, înainte de a fi împărțit colindeții, capul familiei spunea rugăciunea 
„Tatăl nostru” și tămâia coșul cu bunătățile care vesteau Crăciunul. Tot el 
era cel care împărțea şi colindeții colindătorilor, preînchipuind probabil 
darurile făcute de Domnul, Tatăl Ceresc, Crăciunul apropiat. Sfințenia aces-
tui eveniment era subliniată și de faptul că eram învățati de părinți să 
spunem „bogdaposte”6 în semn de mulțumire când primeam colindețul. 
Bucuria noastră, a copiilor, era să alegem ce era mai bun, lăsând restul 
colindeților la bunici sau la rudele vizitate.Trecerea timpului, a dezgolit 
obiceiul umblatului la colindeți de sacralitate, păstrând numai bucuria întâl-
nirii în familie şi pe cea de a primi şi a face daruri în Ajun de Crăciun fapt 
regretabil dar justificat de schimbările sociale survenite în mediul rural.
    M-am întrebat şi mi-am explicat astfel7 de ce numai în Ajunul Crăci-
unului se dau colindătorilor covrigi (aluatul de post în cerc având în mijloc o 
gaură) pe când la celelalte evenimente majore din viața omului (nuntă, 
înmormântare, parastas, ospeție etc.) se coc şi se dau colaci (aluat de post 
tot în cerc dar având mijlocul plin, de obicei împletit în cruce sau cu un alt 
cerc de aluat peste care s-a aplicat sau nu, cu un postelnic, pecetea lui Iisus 
Christos). Astfel că formula pe care o foloseau creştinii „Hristos în mijlocul 
nostru” mi-a dat cheia, explicația dorită. Cercul este perfecțiunea, infinitul, 
semnul dumnezeirii, al universului nesfârşit. În Ajunul Crăciunului se fac 
covrigi pentru că, în trecutul îndepărtat, omul era singur şi îndepărtat de 
Dumnezeu prin păcatul originar, iar după Crăciun, se dau colaci pentru că 
Hristos a venit pe lume, refăcând legătura dintre om şi Dumnezeu. El , cel 
care şi-a zis „Fiul Omului” este prezent în mijlocul colacilor aşa cum este 
prezent de atunci şi până acum, în mijlocul oamenilor. Astfel că mâncând 
colacul guşti din trupul lui Hristos asemeni unei sfinte împărtăşanii. Căci 
„Cine mănâncă din trupul Meu este al Meu…” zice Acesta. Din câte am aflat, 
la începuturi, colindeții aveau forme diferite, de stele, lună, soare, simbolul 
alfa (infinitul) asemănător mucenicilor, de pâinişoare şi altele iar, în unele 
regiuni, colindeții / pițărăii colindau mascații ceea ce demonstrează originea 

Articole pag. 13



păgână a tradiției. Prin urmare, aceşti colindeți reprezentau daruri aduse ca 
jertfă de mulțumire Zeului Suprem, de aceea tradiția colindeților nu s-a 
suprapus în totalitate celei a colindelor de Crăciun, ci continuă să coexiste. 

____________________
1Colindeţ = colăcel sau pâinișoară care se dă în dar colindătorilor; orice dar (nuci, 
covrigi, bani etc.) care se dă colindătorilor
2Astăzi colindă şi fete ori femei
3Vasile Ruşeți
4Mariana Bendou – Alunelul este un joc în linie, cu braţele încrucişate la spate sau 
în faţă, destinat copiilor care era pur. „Alunelu’, alunelu’ hai la joc / Să ne fie, să ne 
fie cu noroc / Cine-n horă o să joace / Mare, mare se va face / Cine n-o juca de fel / 
Să rămână mititel”. Mai poate fi întâlnit şi în formaţie de cerc, cu braţele îndoite, 
prinse în lanţ. Are ritm binar şi o mişcare vioaie, cu paşi bătuţi şi încrucişaţi.Vechii 
creştini se rugau în trecut cu brațele încrucişate pe piept iar faptul că paşii dansului 
Alunelul se făceau în cruce justifică rolul său de protecție şi / sau de exorcizare, 
similar Căluşului oltenesc. Căluşul era practicat de Rusalii şi ţine de cultul unui 
străvechi zeu cabalin numit de tradiţia populară a dacilor Căluş, Căluţ sau Căluce-
an. 
5Erau obligatoriu fierte pentru a contrabalansa frigul de afară
6Bogdaproste (Bogda + prostein) = în numele Domnului
7Mariana Bendou

Autori: Mariana Bendou & Vasile Ruşeţi
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”Apus peste apus”        Fotograf: Bogdan Ghindăoanu



”Joacă la apus”      Fotograf: Bogdan Ghindăoanu



”Munții Rodnei”   Fotograf: Bogdan Ghindăoanu



”Lumina din întuneric”       Artist: Roxana Ailincăi



Prin 2008 am pictat această pânză, nu-mi amintesc în ce context. 
Acum am dat peste ea. Nu-i o temă prea optimistă dar pentru o 
scurtă meditație despre viața noastră cred că merge...  - David Croitor



”Bujori și bondari”      Artist: Miruna-Lavinia



OCT
13

la cafea decidem soarta garsonierei pe azi

azi m-ai trezit când mi-ai tras plapuma cu flori pe care ți-a dat-o mama și 
te-ai îmbrățișat cu ea de parcă eram eu după cele cinci zile în care nu 
ne-am văzut
m-am lipit cu spatele de-al tău de frig și m-am strâns ca-n uter,
umană mimosa pudica
dar tot mi-au înghețat picioarele 
în ultimele 24 de ore au fost 3.109 cazuri noi de COVID-19

mi-a trosnit gâtul
lampa noastră veche are floare vieții gravată pe ea
e calciu pe pereții galbeni
la geam
avem perdele bej cu girafe și motive de savană
și-o draperie portocalie, și șapte plante pe pervaz
în garsoniera de pe Cernei care a devenit
și cinema, și teatru, și bulevard, și facultate, și studio
68 de decese într-o singură zi

n-au dat drumul la căldură la noi în bloc
așa că ocupam 1/2 din canapeaua extensibilă
și ziua, și noaptea
dormeam gură-n gură
sau ceafă-n ceafă
în trening de fâș adidas și șosete peste glezne 
le port de șapte zile 
trebuia să mergem la Victoria să vedem albastrul lui Kieślowski

trosnește parchetul
și întrerupătorul
e lumina tare în bucătăria mică și mă-nțeapă

Poezie pag. 21



avem un geam dublu care odată era alb, acum e scorojit și nu se-nchide bine
mereu se face condens
e pus prea sus pentru mine și abia îi trag cloțul
numărul pacienților internați la ATI este de 651

ce ochi grei
urdorile - nisip pe malul pleopei
pun trei linguri de cafea în ibricul de inox
scrâșnește aprinzătorul ca dinții mei în somnul de 
două ore pe noapte
las focul mic
e cel mai mare ochi de la plită
singurul pe care nu-s vase de ieri seară
când la noi pe canapea a rulat The Nightcrawler
e hipnotizant să aștept să dea în clocot
se suspendă activităţile cu publicul în interiorul restaurantelor, barurilor, 
cafenelelor, cinematografelor şi instituţiilor de spectacole, ca urmare a 
depăşirii pragului de 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de persoane

ce facem azi din garsonieră?
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OCT
5

poem de văzut pe videoproiector 

bunica creștea pui în ogradă 
și le dădea albastru de metil cu seringa
în ciocul pe care-l deschidea stângaci cu degetele ei prea groase și amorțite
dar blânde
cum ne dădea și nouă lapte cald de la ugerul vacii în cana roșie, ciobită, din 
tablă emailată
când așteptam la ușa grajdului 
printre muște și bălegar
deliciu
ieșeam aplecați pe ușa mică în frig cu mustăți albe și fețele vinete, ne șter-
geam cu mâneca
și fugeam bezmetici și scoteam aburi pe gurițele mici 
și tata ne lua mâinile-n palmele lui parcă acoperite-n glaspapir 
dar calde
mamaie creștea pui
și le dădea păsat să crească buni de carne 
cum și nouă ne dădea omletă din șase ouă și caș afumat
mâncam până scrijeleam tigaia 
pe care încă o are
și care ne păstrează încă pe noi pe ea
desenele-s cadavre exquisi-ul nostru
mica crește pui
și vrea să-i facă mari
dar mamaia crește puii ca să-i taie
pe noi nu ne-ar tăia mamaia
dar ne taie alții

Bădescu  Cerasela-Georgiana, 22 ani, masterandă la Litere UBB, licențiată în 
Litere UBB, bursieră pentru 6 la Napoli, pictez și fotografiez pe marginea a 
ceea ce scriu și viceversa.
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Azi, mai mult decât ieri…

Azi, mai mult decât ieri, îmi doresc să mă strângi în brațe și să-ți simt 
bătăile inimii. Azi, mai mult decât ieri, aștept să-ți simt mirosul, așa cum 
oamenii așteaptă mirosul primăverii.

Azi, mai mult decât ieri, vreau să-ți lipești buzele de ale mele și să ne 
sărutăm ca și cum doar noi doi am fi pe acest Pământ. 

Azi, mai mult decât ieri, îți spun prin câteva rânduri cât de mult te iubesc 
așa cum Eminescu îi spunea Veronicăi prin poeziile lui. 

Azi, mai mult decât ieri, aștept să-ți simt mângâierile pe trupul meu gol și 
rece așa cum nimeni altcineva nu ar putea să o facă.

Azi, mai mult decât ieri, mi-e dor de tine așa cum îi e dor cerului de stele. 

Azi, cu siguranță, mai mult decât ieri, mă simt mai agitată de prezența ta 
decât se simt valurile de prezența mării.

Autor: Georgiana Bivolaru
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calea lactee

A fost o vreme în care
Prin întunericul nopții
Eu deslușeam stelele. 
Și îmi pictam calea lactee. 

Acum parcă sunt orb 
De la atâta lună. 
Și mă înec
De atâta fum.

Simt frigul amenințător
Al realității. 
Nu mai pot îndura 
Liniștea haosului. 

Vibrează, visul meu
Vibrează.. 
Și alungă-mi tu praful
Ce s-a așternut pe calea lactee. 
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Lupta în secolul 21

Trăiesc în secolul în care
Libertatea înseamnă
Să nu mai simți nevoia de validare.
Zâmbim fals, zâmbim de dragul unui click
Hashtag „uite, eu sunt fericit”.
Iubim natura, dar doar cu filtre 
Și rezoluție mare, în hd. 
Trăim viața din plin,
În fiecare story de pe Instagram
Demonstrăm cum o iubim. 
„Be yourself” sunt doar cuvinte goale,
O altă descriere a unui selfie
Făcut în disperarea după acceptare. 
„Be different” doar în măsura în care 
Primești mai multe like-uri la postare
Suntem liberi să fim cine vrem, 
Am ales să fim ca toți ceilalți...
Poze pline cu zâmbete goale 
Soldați în lupta pentru validare
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Mai apus

Mai
Apus
O sticlă de vin
Pentru noi.

Mai toarnă
O gură, noi doi
Roșu închis.

Mai aproape
De mine, departe
De gânduri.

Mai avem
O sticlă goală
Noi doi la fel.

M-ai privit
Un ceas ne-am iubit
O viață.

Mai stai...
Nu vreau să fim
Apus
În mai. 

Autor: Iuliana-Maria Buruiană
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1
Îmi ești oglindă imperfectă
A tot ce-nseamnă propriul eu,
În ochii tăi mi se reflectă
Și diavolul și Dumnezeu.

2
La capătul nopții adie o lumină caldă,
E ultima noastră stea!
Ar sta pe gânduri să vină să ne vadă,
Să lumineze sufletele-ar vrea.

La capătul zilei adie un foc neîncetat,
Se tot coboară încetișor spre noi.
Ar vrea să plece, dar uite! N-a plecat.
Se-ndreaptă spre alte nevoi.

În miez de noapte e tăcere multă,
Precum în Cer așa și pe Pământ.
Tăcerea nu e surdă, ea ascultă
O liniște ca de mormânt.

Și liniștea nu-i împlinită,
Nu-și are dragostea la căpătâi,
Din supărări e împletită,
Dintr-o iubire care nu-i.

3
S-or rupe lanțuri ruginite
Și încărcate de poveri
Când vei pleca pe culmi cinstite,
Spre alte minunate veri.

S-or rupe grelele blesteme
Purtate ani și ani la rând
Când vei pleca fără de temeri,
Purtată iar de valul sfânt.
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S-or rupe și zăvoarele din fier
Și lacătul din gând
Când azi vei fi mai sus ca ieri
Și vei pleca zâmbind.

S-or rupe gene din strămoși
Și moșteniri afurisite
Când inima o s-o descoși
În calea inimii iubite.

S-or rupe slăbiciuni amare
Și patimi grele din trecut
Când pasul tău va fi agale
Spre minunatul început.

S-or rupe milioane de dureri
Și răni ce sângerează adânc
Când vei dori să îți oferi
Credința simplă într-un rând.

Autor: Bogdan Ghindăoanu
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O toamnă și o bancă

Toamna vrea să se așeze,
Când purtători de universuri,
Se pregătesc ca să curteze,
Pe o bancă, recitând și versuri.

De mă pierd în toamnă, pe alei,
Și pe cărări ce plâng încet,
De mila frunzelor în scântei,
Eu le răsfăț, pe-o bancă, discret.

O toamnă își plânge frunzele,
Care-n cădere parcă au ruginit,
O bancă își plânge singurătățile,
Că nu-l mai simte pe îndrăgostit.

Chiar dacă toamna pare ciudată,
Eu, sub nucul de lângă castan,
Regăsesc și banca de altă dată,
Dar neschimbată, an după an...

Cât de dragă-mi era toamna,
Aceeași bancă, cu alint și un sărut,
În adierea frunzelor, ce ne îndeamnă,
Să iubim sincer, chiar pe neprevăzut.

Autor: Ioana Munteanu
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Iubire la pătrat

Draga mea,
De asta nu te înțeleg,
Tu ești matematică!
O funcție bijectivă scoți pe gură când mă cerți,
Iar eu caut algoritmul ce se aplică
Ca să-l scot pe „ x”.
Un sărut e soluție unică, că te fac să taci,
Pentru moment.
Frumusețea ta e naturală,
Tu nu ai minusuri.
Zâmbetul tău e o progresie
De numere complexe
Ce se-adună în gropiță
Și se scurge
Din ochii mei.
Un opt culcat îți e privirea
Și n-am știut până acum
Cât de dulce-i infinitul.
Ești un număr, dar ce număr?
Zece cifre nu-mi ajung
Să te descriu...
Și-un alfabet de-aș folosi
Tot ar fi puțin.
Aș fugi cu tine dincolo de interval,
Fără condiții de existență,
Nici la logaritm, nici la radical.
Să coborâm încet, încet
În matricea alb-albastră,
Să înotăm în zecimale
Printre funcții și mulțimi,
Iar când dăm de integrale
Să îmi zici:
„Ce frumoși căluți de mare!!!”
După care să privim
Cum apune-n depărtare
Derivata lui arcsin.

Poezie pag. 31



Draga mea,
Tu ești matematică,
Iar delta e pătrat perfect.
Asta-i relația noastră,
Să uităm de relațiile lui Viete.   

Autor: Andrei Sugeac
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Sfat

Om de carte, om de minte,
Nicidecum să nu-ndrăznești

A-ți pleca a ta ureche
La blesteme omenești!

Om de carte, om de cinste,
Nicidecum nu da crezare
Orbului ce spune, strigă,
Că orbia-i de valoare!

Căci prostia este plagă
Și aidoma poftește,

Răspândire sub tot cerul,
Bucurii făgăduiește!

Ei, vicleană-i este plasa
Și atent este întinsă.

Bucuria-i este lanțuri…
Libertatea e închisă…

Om de carte, om din oameni,
Niciodat’ să nu pregeți
A privi în juru-ți lumea,
Întrebarea să o cugeți!

Autor: Matei Tanasă
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*

Strada ta mă cheamă
Ca un asiduu gând murdar,
Dar tu nu bagi de seamă
Că eu nu mai apar.
Doar luna e cu mine
Slăbită de formă și ea,
Nici scânteia nu-mi mai vine
Să pot găsi cărarea ta.

Viori răzlețe inundă nepătrunsul cer
Cu cadre mici de pal mister,
Iar eu mă adâncesc și mai tare
În ceața deasă a bulevardului etern.
Mă așez malad la umbra unui felinar
Pitit privesc pe geam și totul e mai clar...
Din întuneric moartea te privea
Cum tu cântai la scripca mea.
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Subtil apus 

Eram cu tine pe banchetă, cu capul rezemat de cotieră,
Privind pe trapă cum fumul curge fin, agale, peste mare
Și valuri parcă urmându-l, amețind stins și pe soare 
Gata să dispară prin ceața privirii mele când tragi subtil din țigaretă.

Bleumarina ta eșarfă, transparentă, de mătase aleasă,
Mă îmbibă cu arome dulci ca vinul ce stă să cadă de pe trapă,
Și țărmul sparge valuri, valuri, îmbătate de apus
Iar eu zâmbesc la tine înamorat și dus.

Cordonul se dilată, apoi se strânge iar,
Se întunecă încet și mie îmi e mai clar.
Ceața deasă se retrage ager din mașină,
Am pierdut un apus, dar s-a făcut lumină.

Autor: Claudiu Țiclete
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Subterfugiu

În plan, uman,
un Adam, mai păcătos.
De jos,
din Iad, străbat
până ajung la el,
mister
și sânge din Cunoaștere.
Prin naștere
mă-nec, nu trec
de cerc și caut
un om (neom!)
cu el,
tot un efemer,
mai viu decât natura,
să ies din fundătura:
din Iad. Străbat
pe drum curat,
să ajung la Necurat
„Și gura ta
mă cheamă la păcat.”

Autor: Ioana-Mădălina Bob
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Întâiul Decembrie

Întâi Decembrie sihastru,

Cu sânge rece și albastru –

Mă cheamă iarăși dorul mut,

Dar eu nu știu să mi-l ascult…

Întâi Decembrie pustiu,

Voiam să cred că n-o să fiu

Același suflet înghețat –

La mine-n gânduri a plouat…

Se-aștern timizi întâii fulgi

Și ochii mei sunt ca doi prunci

Ce-ntâia oară văd lumină

Și suflet cu rază senină…

Mă cheamă, mut, din nou un dor

Să pun la suflet greu zăvor;

Mă cheamă cerul eu să fiu –

E-ntâi Decembrie pustiu…
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Refugiu

Mă rog unui cui

Să-mi dea din tăria și nemișcarea lui.

Mă rog unui soare

În miezul furtunii să-mi dea alinare.

Mă rog unei frunze

Să-mi pună, de aur, sărutul pe buze.

Mă rog unei soarte

Seninul și calmul să mi le-arate.

Mă rog unui vis

Să scrie din nou tot ce-a fost scris.

Autor: Ana-Maria Stuparu
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pulverizator 
 
trăim zilnic sentimentul că ceva ne lipsește 
orele în care ne-am gândit la alții  
ajungem să le regretăm  
ei n-au auzit ce le-ai spus.
primim e-mail-uri 
de la tarotiste și terapeuți online 
același mesaj 
și astăzi te-au nimerit.
văduva de pe spatele meu  
are așchii în degete  
mama le scotea cu penseta și 
striga să fii frumoasă se învață. 
ne-am rugat toți într-o zi 
și am cerut să nu mai iubim  
ce nu trebuie să iubim. 
toți tații și toate mamele au plâns 
când își băteau joc de noi 
și mama ta ar fi vrut să știe prin ce treci 
rănile se vindecă cu puțină 
apă oxigenată.
ți-ai pierdut inocența 
în inundația din 2017 
sau poate cu mult timp în urmă 
atunci n-a primit nimeni primul ajutor 
erau doar saci de nisip pe la porți  
mintea n-a avut ieșire de urgență. 
durerea a devenit privirea unei alte persoane 
corp străin în ochii noștri 
rușinea să vorbești  
în timp ce oamenii citau alți oameni. 

atingem cu arătătorul carnea  
când totul devine low cost 

așa ascultăm 
cel mai bine 
bucățile din noi.
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cămașa galbenă aruncată studiat

semeni cu un papagal făcut la beție.
/desăvârșit ca act trupesc/ ai pe frunte iluzii/
și sute de galaxii/

maică-ta mi-a zis că vociferai, scoteai răcnete 
la intervale regulate, jena era sentimentul 
care o încolțea.

când te-ai născut s-a uitat la tine prin caleidoscop 
le-a șoptit stelelor că făt-frumos și-a luat bilet spre ele
ai topit particule de gheață în apropiere
și tot tu ai unit pietrele în toate fotografiile
pixel cu pixel. ai băut puțin și
doar de la cinci seara
pe nemâncate

/mi-ai ciocnit inima de patrusaucinci 
planete/
.”

Autor: Anamaria Nedelcu
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Parfum de noiembrie

Cât vezi cu ochii - imperiu tomnatic
Și picături de ploaie ce cad singuratic,
Iar frunze de-aramă îneacă pământul
Noiembrie din nou își schimbă veșmântul.

Văzduhu-i de gheață - o pânză lăptoasă,
Și-n inima mea ninsoare rece se lasă.
Nici urmă de soare sau raze plăpânde,
Lacrimile mele ascund răni sângerânde.

Cândva, noiembrie avea parfum de fericire,
Iar ochii tăi de-azur vorbeau despre iubire.
Și frunze de rubin dansau fermecător...
Ce toamnă! Și ce miros seducător!

Florile cernute pictau peisaje autumnale,
Iar tabloul citadin sclipea în culori vernale,
Cândva, noiembrie părea o nouă primăvară...  
Și infinită clipa când ne-am văzut prima oară.

Azi, ochii tăi de safir sunt doar amintire,
Zâmbetul tău tainic un semn de pribegire...
Afară, un vânt glacial suflă necruțător
Mi-e dor de-acea toamnă... De tine mi-e dor...

Și trece iar timpul. În prag, din nou iarnă...
Fulgi albi de cristal continuă să cearnă.
Pe masa din lemn stă o scrisoare solitară -
Câteva cuvinte: „Absența continuă să doară”.

Autor: Bianca Scurtul
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Binedispun

Azi am vrut să mă binedispun
Şi-am făcut baloane de săpun,
Ele întruchipau o lume perfectă
Sătulă de cea abjectă,
Am hotărât să ignor urâtul
Să-mi admir cu calm regatul,
Averea mea eşti tu,
Eşti cel mai bun atu
Iubirea ta îmi e de ajuns
Orice primejdii pot să înfrunt
Sărutul tău mă protejează
Inima cu drag vibrează,
Când te văd cum îmi zâmbeşti 
Ştiu că şi tu mă doreşti
Cu ochii verzi mă cucereşti
Amuletă scumpă-mi eşti
Crede-mă nu spun poveşti
Dac-o vezi o s-o iubeşti!
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Confuzie

O stare permanentă de confuzie
Tot ce am trăit până acum e o mare iluzie
Adevărul prea mult întârzie
Vorbe grele, minciuni, trădări vin ca o infuzie
Amărăsc sufletul zi de zi
Fii atent şi o să auzi,
Deschide ochii şi-ai să vezi
Că cei din jur sunt cei acizi
Te îngrădesc cu cărămizi
Nu-ți mai îngăduie să râzi
Te vor mereu posomorât
Să nu vezi decât ce-i urât
Să-ți otrăvească mintea şi sufletul
Să nu mai vezi răsăritul
Pe cerul tău să vezi doar nori
Chiar de lumea-i plină de culori,
Tu de poți de ei te scapă
Şi-ți fă viața mai curată
Alungă oamenii ranchiunoşi din jur
Asta dacă poți, desigur
Şi fă din confuzie cea mai dulce iluzie
N-ai nevoie de nicio operație
Ia un pix şi o hârtie
Transformă-ți viața şi fă-o poezie!

Autor: Corina Finta
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simțiri

Te găsesc în fiecare frunză ce valsează spre pământ
Te simt în ultima rază de soare ce-mi încălzește trupul
Te văd din nou sub nucul de lângă conacul vechi
Și ne plimbăm prin vântul ce ne șuieră-n urechi

Autor: Mihaela-Gabriela Vasile
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Ploaie

Plouă.
Stropii de ploaie sunt lacrimi ale bucăților care se rup din noi odată cu 
fiecare dezamăgire. Sunt dorințele care se zbat prin porii infinitului să 
ajungă la om. La sufletul care-și pierde veșnicia într-un hamac de graiuri 
înecate, împrejmuit de urlete ale propriilor uitări.
Picătura de materie care se varsă din înaltul cerului suntem noi proiectați în 
viitor. Vocea unui demiurg îmi răsună în cerebral. În ce direcție picăm? Nu-i 
un demiurg. E conștiința. Picăm… Sau stăm? Nimic pentru o clipă. Murim. 
Murim când respirăm. Sau uităm. Sau simțim. Sau gândim. Murim cu fiecare 
gest. Și apoi…. trăim. Trăim când prima picătură se izbește de trupul deja plin 
de jilăveală și-l curăță de mucegaiul nepăsării. Trăim când ceara superficial-
ității ni se scurge prin ochii deja văduviți de versiunile noastre anterioare. 
Seci. 
Plouă. 
Carnea-și desface sinapsele de simțire și de cuvânt fără să-și deschidă ochii. 
Exteriorul nu o poate atinge. Cu un tăiș de vorbe și de mister, un demiurg 
sfâșie nervul optic; pe muchie ne stau alegerile. Același demiurg. Nu-i un 
demiurg. E conștiința. 
Plouă.
Dar nu mă udă. Soarele nu strălucește, dar mă umple de lumină și de sânge. 
Vrăji, vrăji, vrăji. Muzică. Picăturile nu mai sunt apă, sunt do și re și mi. Lips-
esc fa și sol și la și si. Nu lipsesc, sunt iarbă și asfalt și scoarță și om. Noi. Ne 
completează în ciocniri violente de purpuriu și negru, de infinit și de neant, 
de eden și de viață. Omul e partitura pe care Dumnezeu a scris-o cu râsete 
pe nisipul fin al urletului etern. Și cheia Sol e prima respirație. 
Nu mai plouă. 
E secetă. Ne uscăm de vise și de esență. Ne-am pierdut dreptul la ploaie, iar 
demiurgul nu vrea să ni-l dea înapoi. E un demiurg? E conștiința, răspunde. 
Ah, de ce nu plouă? De ce nu cad peste mine tot eu, dar din trecut? Unde-i 
scrumul ce-a rămas din atomii unei conștiințe? Din conștiința mea? Secetă, 
secetă, secetă.
Curcubeu: Arcadia.
Încă mai avem apă. O să plouă.
Plouă…

Autor: Ioana-Mădălina Bob
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POVESTEA FERESTREI ROȘII

Era odată o căsuță, cam cât un butoi de vin de mică. Era așa mică, încât 
n-aveai cum să intri în ea și se cam dusese vorba prin părțile locului că ar fi 
fost locuită de zâne, spiriduși sau cine știe ce făpturi fermecate, căci un om 
obișnuit n-ar fi avut loc acolo nicicum. Avea acoperiș rotund, grădiniță cu 
flori la fel de mici ca ea, dar, mai ales, avea o fereastră roșie ca focul și tare 
frumoasă, că te-ai fi tot uitat la ea. 
Și asta se și întâmpla, căci toată lumea din ținut era convinsă că fereastra 
cea roșie ar fi avut niscaiva puteri magice. Rând pe rând, mai tot ținutul se 
perindase prin fața ferestrei fermecate. Și, cum căsuța era prea mică și nu 
puteau intra înăuntru, tot ce puteau face era să se uite prin fereastră. 
Unii plecau îngroziți, căci vedeau tot felul de chipuri schimonosite și încrun-
tate. Aceia rămâneau ferm convinși că, orice s-ar întâmpla în căsuță, nu e de 
bine. Și nu se mai întorceau nicicând. Alții vedeau prin fereastră un chip 
blând și zâmbitor și ar fi stat să-l privească zile-n șir. Aceia erau oamenii 
care reveneau să mai vadă chipul blând, dar nu se întâmpla mereu să-l 
găsească și a doua oară acolo. Unii îl găseau, alții veneau din nou, doar ca 
să-l vadă, în locul lui, pe cel schimonosit și încruntat. 
Preotul ținutului îi convinsese pe toți că ceea ce văd înăuntru nu sunt chipu-
ri, ci suflete. Unele bune, altele rele, așa cum sunt și oamenii obișnuiți. Zeci de 
ani s-au perindat oamenii prin fața căsuței cu fereastră roșie, fermecată. Unii 
plecau fericiți de ce vedeau, alții speriați. Primii se întorceau să mai vadă o 
dată sufletul blând, cei din urmă nu mai veneau nicicând. 
Au trecut, dragi copii, zeci de ani, dar nimeni n-a înțeles că fereastra roșie 
cea fermecată era doar o oglindă.

SFÂRȘIT

Autor: Ramona Miza 
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Artist: Cristina Mureșan-Toth
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Confesiune

 Ochii din spatele lentilelor de la ochelari, ațintiți pe ecran; prea multe 
fire încolăcite în jurul mesei, un mouse și două baterii externe aruncate cu 
neglijență lângă laptop... documente Word în loc de agenda pe care 
obișnuiam să scriu din când în când... Acum biroul e mai ocupat decât era 
înainte și sufletul... parcă mai gol. De când am participat la primul curs 
online am simțit cum se formează, încetul cu încetul, bariere de nestrămutat 
între mine, ca studentă, și profesori; mi-am dat seama că nu era nevoie decât 
de o singură zi ca ceea ce clădisem în câteva luni să se destrame: prietenii și 
visuri deopotrivă.
  În jumătate de an de cursuri și seminare online m-au încercat o 
sumedenie de sentimente: am cunoscut dezorientarea, neputința și 
singurătatea. Totodată, am ajuns să văd cât de puternic poți fi când reușești 
să treci cu bine de un deadline prin propriile-ți forțe și resurse.
Sesiune online? Nu, pentru că îți lipsește așteptarea plină de emoții de pe 
holurile facultății, îți lipsesc băncile pe care găseai vreun aforism scrijelit în 
mod ironic de un fost student și îți lipsește aerul rece al serii pe care îl inspiri 
senin la sfârșitul ultimului examen. Da, pentru că nu mai ești nevoit acum să 
aștepți metroul minute bune în stație și să-l pierzi apoi doar pentru că ți-ai 
amintit că ai uitat umbrela în amfiteatru sau că mai trebuie să împrumuți o 
carte de la bibliotecă pentru a doua zi.
 Nu în ultimul rând, mărturisesc că știu cum este să nu-ți dai seama de 
ce ești capabil să faci ori să nu îndrăznești să-ți impui părerea cu privire la 
ce a vrut poetul să expună în ultimele versuri ale poemului său. Cunosc cum 
este să nu vrei să-ți deschizi microfonul în timpul întâlnirilor de pe Zoom de 
teamă că nu știi ce să spui sau că ceea ce vrei să spui nu este relevant, dar 
mai știu, ca mulți alții, ce curaj prinzi după ce vorbești, chiar și pentru două 
minute, la seminarul de Structura limbii. Poți învăța litere și online, dar litera-
tura se învață din viață...

Autor: Ana-Maria Stuparu
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DRAGOSTE NEDEFINITĂ

Bună, sunt perfect, pătrat perfect. Tu cum de ești așa complexă, din ce 
interval vii ?  1 si 0 îți sunt părinți, în rest ești divizibilă doar cu propria  ta 
persoană și derivata sufletului tau. Ești un prim, dar pot să zic că ești prima care nu 
și-a găsit divizorul, încă. Pot să mă ridic la pătrat de mii și milioane de ori dar nu 
voi putea ajunge la valoarea ta, aproape infinită, iar tu, oricât ai descrește sub 
radical tot nu vei putea să cobori până la mine. Nu are rost să depășim limita, nici 
măcar s-o calculăm, oricum vom trece unul pe lângă celălalt și nici nu vom avea 
puterea, după tot efortul făcut, să ieșim la un logaritm... Păcat, suntem atât de 
aproape și totuși ne desparte doar o virgulă să fim împreună. Unde e modulul sau 
modul de a fi perfecți? S-a pierdut, ne-am pierdut căutându-ne în zecimale.

Draga mea complexă, de ce nu te-atrage perfecțiunea? Cum se face că eu 
fac parte din lumea ta, dar tu nu poți să aparții mulțimii mele? Sunt confuz, pierdut 
printre forme geometrice cu care încerc să-ți sculptez chipul. Sunt un artist, un 
artist perfect, dar cred că perfecțiunea s-a pierdut când nu am putut să îți imortal-
izez fericirea. Ești ceva nou, ceva nemaivăzut, ca un triunghi fără unghiuri sau un 
infinit fară zerouri. Mă întristează că am dat greș, că te-am pierdut calculând 
sistemul. Cum pot să calculez un număr complex căruia sentimentele îi schițează o 
funcție bijectivă de la -(minus)fericire spre tristețe absolută? Cum pot sa fiu eu 
fericit știind că am eșuat în una din misiunile mele; Înseamnă că nu mai sunt 
perfect? Refuz să cred asta, nu mă pot imagina altfel de cum sunt cu adevarat sau 
cum credeam că sunt. De ce mă pierd în ceva atât de simplu? Totuși singura cale 
de a fi compatibili am găsit-o. E un loc ascuns în care sufletele necompatibile își 
găsesc jumătatea.

Hai în mulțimea vidă! Acolo putem să fim tot ce vrem, doar noi. Aici până și 
funcția de gradul doi are o infinitate de soluții. Poți fi sferă și eu triunghi. Un triung-
hi perfect dreptunghic, că na, mereu zici că-s cap pătrat. Tu o sferă, mintea-n 
colțuri. Raza ta e de lumină și ca să vezi, diametrul tău e de două ori mai 
mare. Magie? Nu draga mea, doar matematică, o știință la fel de frumoasă ca 
tine, cu atât de multe probleme și mistere nedescoperite. Aici, în mulțimea 
vidă, ne potrivim, ne completăm. Iar de vei zice că suma unghiurilor ne 
definește, îți voi spune că nu contează că tu ești 360, iar eu 180, atât timp 
cât tu ești înscrisă în mine sau
ce miroase a infinit. Am reușit, am găsit rezolvarea problemei noastre și nu 
trebuie să ne mai ascundem aici, în mulțimea vidă. Dar ahh! Cum rezolv 
virgula!?...

Autor: Andrei Sugeac
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singurătate

Îți amintești când de la fereastra mansardei îți făceam cu mâna, iar tu 
curățai ultimele frunze uscate de pe peron? Căci eu locuiam în gară, în 
încăperea veche, și mă hrăneam cu nuci, mere și covrigi, iar uneori mă 
bucuram de cea mai delicioasă plăcintă de dovleac pe care o primeam de la 
tine. Povestea a început frumos...

Prima oară ni s-au întâlnit privirile când eu urmăream fiecare 
picătură de ploaie ce îmi bătea la geam, iar tu erai tot pe peron... era o 
noapte de octombrie și admirai ploaia. La început nu am înțeles ce găsești 
atât de fascinant la apa rece ce îți îngheață trupul. Am luat un măr roșu de 
pe masa prăfuită și am ieșit în puloverul verde cârpit, singura haină groasă 
pe care o mai aveam. Am pășit ușor, deși ploua din abundență, și m-am 
așezat lângă tine. Nu am scos nici un sunet, doar ți-am oferit mărul. L-ai luat 
și ai mușcat din el înfometat. Nici tu nu ai spus nimic. Parcă ne înțelegeam 
mai bine prin liniștea aceea muzicală. Acum îți înțeleg tăcerea și mă 
fascinează ploaia.

Se face unu, se face două, dar tu nu te înduri să pleci. Mi se 
închid ochii și mi-e frig. Te ating pe umăr, mă privești și înțeleg că o să vin și 
mâine, și poimâine și tot restul toamnei. Am repetat întâlnirea în fiecare 
seară. Îți aduceam și câte un măr. Mi se pare absurd că era 23 decembrie, iar 
eu te așteptam pe peron tot în același pulover verde cârpit cu un măr roșu 
în mână. Ultimul pe care îl mai am, pentru că pe celelalte le-am mâncat eu. 
Îmi promit că mâine e ultima seară în care mai aștept.

Afară ninge liniștit, în casă arde focul, iar eu aștept nerăbdătoare 
colindătorii. Deja aud scârțâitul tălpilor pe scări. Pregătesc câteva nuci și 
covrigi și deschid. Invit copiii la căldură, îi privesc recunoscătoare și își încep 
colindul. Mă încântă cu vocile cristaline, iar gândul îmi zboară departe. Când 
termină mă întristez căci voi rămâne singură. Le ofer niște covrigi și îmi 
scapă o lacrimă. Îi rog să mă ia cu ei. Acceptă. Îmi iau fularul roșu pe care îl 
port doar la ocazii speciale și plecăm. Ne îndreptăm spre o stradă îndepăr-
tată de gară, strada Bătrânilor. Nu știu dacă este doar o coincidență sau 
strada a fost denumită după faptul că acolo locuiesc foarte mulți bătrâni.  

M-am simțit ca un copil primind cozonac cald și mere. Aproape că 
uitasem de singurătatea ce mă aștepta acasă. Dar orele au trecut ca prin vis. 
Nu ne mai rămăsese decât ultima casă. O casă mică, dar frumos decorată, 
cu un brad în curte. Am intrat în curte și am pornit colindul. Când ușa s-a 
deschis, am avut un șoc. Erai Tu, băiatul de pe peron. Și îți auzeam glasul 
pentru prima oară. 
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O voce groasă care m-a făcut să tresar. Cu greu mi-am stăpânit 
lacrimile. Păreai un alt om. Erai un bărbat în toată firea și zâmbeai. M-am 
gândit că poate nu știi cine sunt. Asta m-ar fi întristat, dar poate era mai 
bine.

Ne-ai invitat în casă, copiilor le-ai dat ciocolată, iar mie mi-ai dăruit 
un măr roșu învăluit într-un pulover verde nou. Mă recunoscuse. Fără să-ți 
pun vreo întrebare mi-ai răspuns: „A fost plăcut să ieșim la întâlniri în 
fiecare seară. Știu că te întrebi ce am ascuns sau ce ascund. Doar o bucurie 
intensă. Ți-am atras atenția. Ai petrecut aproape două luni alături de mine 
fără să știi cine sunt și ce vreau. Ai intrat în joc și l-ai jucat până la final. 
Ideea era următoarea: dacă ne este dat să ne mai întâlnim, ne vom întâlni, 
dacă nu, eu mă opresc aici. Mâine este Crăciunul și aș vrea un măr. Mărul pe 
care l-ai mâncat ieri. Am vrut să văd dacă am însemnat ceva pentru tine. Iar 
puloverul este cadoul tău. Crăciun fericit!”

În seara aceea totul se pierduse pentru mine. Aș fi vrut să continuăm 
la nesfârșit întâlnirile mute. Am sperat că la un moment dat vom fi prieteni 
adevărați și ne vom bucura de ploaie, ninsoare, primele raze ale primăverii.
A doua zi, de Crăciun, ai bătut la ușa mea și mi-ai oferit o plăcintă de dovle-
ac făcută de mătușa ta. Mi-ai spus că dovleacul e specific toamnei și că noi 
trebuie să menținem toamna în suflet. Pentru că anotimpul încărcat de 
frunze uscate și ploi e acela în care noi ne-am cunoscut.

Am pus o pătură verde lângă brad, am tăiat plăcintă și ne-am cuibărit 
la căldură. Știam că din acel moment nu voi mai fi singură niciodată. Și era 
cea mai bună plăcintă din lume.

La miezul nopții ai plecat. Am privit pe fereastră și erai tot pe peron. 
Afară ningea. Am îmbrăcat puloverul verde nou, mi-am pus fularul roșu, am 
luat un măr roșu de pe masa prăfuită și mi-am făcut cărare prin zăpadă 
până la tine. Ți-am oferit mărul și ai mușcat din el înfometat sub dansul 
fulgilor de nea. Te ating pe umăr, mă privești și înțeleg că o să vin și mâine, 
și poimâine și tot restul vieții...

Autor: Mihaela-Gabriela Vasile
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