
SCÂNTEI GALBENESCÂNTEI GALBENE  
pagina tineretuluipagina tineretului  

Nr 11, iunie 2019  Nr 11, iunie 2019                                                                                                                       (supliment PLUMB)(supliment PLUMB)

La treisprezece decenii 
din 

 

ETERNITATEA 
LUI  

EMINESCU 
 

 
Domeniul eternităţii este al 

creatorilor; Homer, Dante, 
Shakespeare, Goethe, Hugo, 
Eminescu îi reprezintă. Sunt 
ţări, cum se ştie, care şi-au fixat 
ziua naţională după aniversarea 
scriitorilor lor. Pentru noi, 
selecţia canonică au făcut-o, la 
vremea lor, Titu Maiorescu, Per-
pessicius, G. Călinescu, Petru 
Creţia; au nuanţat Vladimir 
Streinu, Tudor Vianu şi alţii. 

...Dar şi-a zărit oare cu lu-
ciditate, Poetul ediţia Princeps 
în care coperta cuprinde cuvin-
tele „POESII de Mihail Emi-
nescu, Editura Librăriei Socec & 
Comp – Bucureşti, 1884, iar la 
finalul textului, iscălit de T. 
Maiorescu, Bucureşti, De-
cemvrie 1883”? Cred că 
răspunsurile date au rămas în-
doielnice. O altă întrebare foarte 
dificilă e cât s-a mişcat frontiera 
dintre antume şi postume, cu 
acordul lui Eminescu. Opinia lui 
G. Ibrăileanu am discutat-o noi, 
studenţii, la seminarul condus 
de Mihai Drăgan. Toate acestea 
proiectează evocarea la nivel 
naţional. Eminescu a fost, cu 
siguranţă europeanul prin 
excelenţă; nu doar prin studii şi 
prin mişcările biografice 
(Botoşani, Cernăuţi, Viena, 
Berlin, Iaşi, Bucureşti, Italia, 
Crimeea), dar mai ales prin va-
lorile creaţiei sale. Noi, 
băcăuanii, am învăţat de la G. 
Călinescu, exegetul eminescian 
cel mai convingător, că Poetul 
şi-a tras sevele şi dulceaţa 
operei de pe întreg pământul 
românesc. Păi Raluca Emi-
nescu, adică mama Poetului, a 
avut o soră, Safta, măritată la 
Fundeni – com Secuieni, 
Bacău; aceasta, împreună cu 
soţul, clucerul Dimitrie Velisar, 
avea proprietăţi în arealul 
băcăuan (case şi o moşie de 65 
fălci – cca. 93 ha); se 
consemnează arhivistic în 
cartea lui Ion Roşu (poet şi is-
toric literar dispărut) Legendă şi 
adevăr în biografia lui M. Emi-
nescu, Bucureşti, Ed. Cartea 
Românească, 1989; dar şi în 
cartea profesorului Mariana 
Velisar-Codrescu, strănepoata 
Saftei Velisar, Povestea 
adevărată a străbunicilor [...], 
Ed. Ateneul Scriitorilor, Bacău, 
2015. Desigur, ponoasele isto-
riei se cunosc; nu puteai să 
revendici asemenea averi în 
vremurile antedecembriste. 

Nici Poetul n-a fost tot tim-

pul elogiat în empireul Său; căci 
chiar recent, unii dintre noi, cu 
ceva şcoală, l-au calificat „ca-
davrul din debara”, alţii au găsit 
că-i antisemit, ori xenofob, ba 
chiar spion şi detractor. Vorba 
unui mare contemporan al său: 
„păzeşte-te după un succes!” 

Băcăuanii i-au înălţat un 
bust în incinta Primăriei Lipova; 
autor este excelentul sculptor 
Gh. Zărnescu. La vremea lui de 
revizor şcolar pentru Vaslui va fi 
trecut pe acolo şi Poetul, când 
a văzut mica şcoală rurală din 
Valea Hogii unde a învăţat, mai 
târziu, un mare matematician, 
Gh. Vrănceanu. Din Plasa 
Bistriţa-de-Sus ne contemplă 
fratele Poetului, Matei, inginer 
de la Praga, al cărui fiu, 
colonelul Gheorghe Eminescu a 
lăsat o carte excelentă despre 
Napoleon Bonaparte, care a de-
venit un erou al Franţei 
Revoluţionare în luptă cu 
împăraţii, regii şi principii, pe 
care i-a ridiculizat la Austerlitz, 
Jéna, Eylau, Friedland. 

Avem şi noi băcăuanii 
garda noastră: Ion Roşu, Safta 
Velisar, Matei Eminescu, 
colonelul Gh. Eminescu, M.V.C. 
şi, cu voia dvs. lista admiratorilor 
Poetului e deschisă. 

 
* 

 
În manualele din şcoli şi 

licee, opera lui Eminescu e 

prezentată, adesea, satis-
făcător, dar nu totdeauna. 
Şochează explicaţii şi analize 
fragmentare, dar şi cele defor-
mate prin presiune ideologică, 
ori inadecvare psiho-didactică, 
fiindcă se ignoră, de unii autori, 
vârsta copiilor, ori a 
adolescenţilor. Industria ma-
nualelor nu s-a debarasat încă 
de clişeistica limbajului şcolar. 
Invazia neologistică, sau cea a 

conceptelor teoretice, jargonul 
academic, dar şi incoerenţa 
sintactică fac ravagii în unele 
manuale de liceu; te întrebi cum 
ar trebui să arate analizele la 
nivel de universitate. Astfel, ele-
vii fug de lectură, consideră 
subiectele de poezie cele mai 
dificile. Este evident că funcţia 
ludică, delectarea estetică şi 
frumuseţea stilistică a limbii lui 
Eminescu nu mai are loc. Iată 
câteva perle eminesciene care 
pot încânta pe oricine iubeşte 
poezia şi nu plonjează în teorie 
prost asimilată: 

„sub raza gândului etern” 
„greul negrei veşnicii” 
„mută-i gura dulce-a altor 

vremuri” 
„mişcătoarele cărări” 
„zarea lumii-ntunecând” 
„când unul era toate şi 

totul era una” 
„înflorea cărarea” 
„să smulg un sunet din tre-

cutul vieţii” 
„pământ rătăcitor” ş.a.m.d. 
Care-or fi cauzele difi-

cilelor receptări ale Poeziei? 
Poate cunoaşterea superficială 
a sensurilor fundamentale ale 
cuvintelor, sau neglijarea studiu-
lui limbii în general, ori ignorarea 
exerciţiilor stilistice? 

 
* 

 
Aplicaţii pe manuale vom 

mai face, inclusiv pentru efecte 
de umor. În 1981, ma-
nualul de cls. a V-a în-
cepea cu versuri 
semnate de N. 
Ceauşescu, şi apoi de 
Victor Tulbure. Las-că 
nici versurile Otiliei Ca-
zimir nu erau mai de 
soi. În 1990, Vlahuţă 
trona la poezie în ma-
nualul de cls. a VIII-a. 
Eminescu pă-trundea 
doar cu „Mai am un 
singur dor”. În cls. a V-
a, din 1996, Poetul 
apare cu „Ce te leg-
eni”; trecuseră câţiva 
ani de la răsturnarea 
regimului totalitar. Ma-
nualul de cls. a XI-a al 
d-nei Florina Rogalski 
este bine articulat pen-
tru informaţii; nu-i vorbă, 
e asistată de acad. 
Eugen Simion şi Daniel 
Cristea-Enache, dar 
pare supraîncărcat pen-

tru elevii mai modeşti, sau de 
liceu tehnologic. Eminescu 
figurează cu vreo şapte-opt 
capodopere, între care 
Scrisoarea I şi Glossă, dar ter-
meni şi sintagme ca teogonie 
politeistă, extincţie totală, sau 
autocontemplaţie cred că-i vor 
decela doar olimpicii de la licee 
de elită. (Poate vom reveni). 

 
profesor Grigore Codrescu

MIHAI EMINESCU 
 
 
Fiind băiet păduri cutreieram 
 
 
Fiind băiet păduri cutreieram 
Şi mă culcam ades lângă isvor, 
Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam 
S-aud cum apa sună-ncetişor: 
Un freamăt lin trecea din ram în ram 
Şi un miros venea adormitor. 
Astfel ades eu nopţi întregi am mas, 
Blând îngânat de-al valurilor glas. 
 
Răsare luna,-mi bate drept în faţă: 
Un rai din basme văd printre pleoape, 
Pe câmpi un val de arginţie ceaţă, 
Sclipiri pe cer, văpaie preste ape, 
Un bucium cântă tainic cu dulceaţă, 
Sunând din ce în ce tot mai aproape... 
Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii, 
Părea c-aud venind în cete cerbii. 
 
Alături teiul vechi mi se deschide: 
Din el ieşi o tânără crăiasă, 
Pluteau în lacrimi ochii-mi plini de vise, 
Cu fruntea ei într-o maramă deasă, 
Cu ochii mari, cu gura-abia închisă; 
Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă, 
Călcând pe vârful micului picior, 
Veni alături, mă privi cu dor. 
 
Şi ah, era atâta de frumoasă, 
Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta 
Un înger blând cu faţa radioasă, 
Venind din cer se poate arăta; 
Iar păru-i blond şi moale ca mătasa 
Grumazul alb şi umerii-i vădea. 
Prin hainele de tort subţire, fin, 
Se vede trupul ei cel alb deplin. 
 
 
Sara pe deal 
 
 
Sara pe deal buciumul sună cu jale, 
Turmele-l urc, stele le scapără-n cale, 
Apele plâng, clar izvorând în fântâne; 
Sub un salcâm, dragă,  
                           m-aştepţi tu pe mine. 
 
 
Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară, 
Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară, 
Stelele nasc umezi pe bolta senină, 
Pieptul de dor, fruntea  
                           de gânduri ţi-e plină. 
 
 
Nourii curg, raze-a lor şiruri despică, 
Streşine vechi casele-n lună ridică, 
Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână, 
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână. 
 
 
Şi osteniţi oameni cu coasa-n spinare 
Vin de la câmp; toaca răsună mai tare, 
Clopotul vechi umple cu glasul lui sara, 
Sufletul meu arde-n iubire ca para. 
 
 
Ah! în curând satul în vale-amuţeşte; 
Ah! în curând pasu-mi  
                        spre tine grăbeşte: 
Lângă salcâm sta-vom noi  
                        noaptea întreagă, 
Ore întregi spune-ţi-voi  
                                 cât îmi eşti dragă. 
 
 
Ne-om răzima capetele-unul de altul 
Şi surâzând vom adormi sub înaltul, 
Vechiul salcâm. - Astfel  
              de noapte bogată, 
Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?
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Luciana Nistor 
 
 
 
Poeme 
 
 
*** 
 
Liniște completă, 
să te poți odihni sub bolta 
decadentă. 
Și vezi de-acolo, îți voi fi 
stea călăuzitoare, 
prudentă, 
sub un soare 
ce poate ți-a părut a fi 
lumin-absentă. 
Vreodată dacă simți că  nu 
mai simți ce-atingi în palma 
ta, 
privește steaua, draga 
mea. 
 
Cu razele-ți voi construi o 
fundație atât de solidă, 
bună 
pentru orice te-ar putea 
ameți, orice furtună, 
să te țină-n loc 
și detașabilă doar pentru 
când îți vei căuta alt noroc. 
 
Teamă nu-ți fie, 
cuvintele-astea vor fi fapte 
întregi și-adevărate, 
când se vor naște din  
hârtie. 
Știm amândouă ce  
strâmbă-i această călătorie. 
Dar e destin, și destinu-i 
apă vie. 
 
Și nu doar spun, ci îți 
promit 
Nu voi lăsa să te rănească 
pământu-acesta decrepit. 
Vei ști pe unde să o iei 
când poate te vei rătăci, 
scopul cu siguranță-l vei găsi. 
De-i noapte, amurg este  
sau dacă-i zi,  
busolă-ți pot fi. 
Și îți voi fi. 
 
 
Ziua sau în crepusculu- 
ntrebător, 
În șoapta fără minte ce e a  
Tuturor. 
Iar noaptea? Noaptea tot 
Așa. 
Atinge steaua, draga mea. 
 
 
Meteorologic 
 
Când sunt furtună, în mine 
norii-s pacea, se înnegresc și astfel îmi 
formează carapacea. 
Uragan devastator ce 
fierbe lăuntric ploaia,  
cu vântul ridică frunzele pe 
care niciun copac nu le mai 
ia. 
ceai să-mi fac cu apa fiartă, 
lacrimile zeilor. 
Ce-ai să-mi faci, Mare 

Divin, venind din largurile 
mărilor? 
 
Sufletul mi-e plumb încins, 
strâns într-un sicriu de zinc,  
urgia să nu-l ridice, să nu 
mișc și să nu-l strig. 
Nicio iarnă nu-i mai rece, 
nici război mai abitir, 
 nici cel al speranțelor ce se 
luptă în nadir,  
decât glasurile ce m-orânduiesc,  
alături de  
fulgere, cruzii 
dictatori ai taifunului 
scurtelor mele iluzii. 
 
 
*** 
 
Când primăvara-și face 
 metamorfoza-n vară,  
 
și noaptea o imită, fiind ziuă mai  
devreme, natura pe-ambele  
descântă. 
 
 Distanța dintre ele-i trilul vocii unei 
 păsări ce răsăritului îi cântă.  
 
N-așteaptă nimeni dintre noi  
soarele să apară,  
 
c-ar fi a uitării plecare 
 
 când vara-ar trebui să fie numai 
 întâmpinare. 
 
 Câți zei de foc stau într-un șir,  
perete între noi?  
 
Lumină strecurată-ntr-a 
 întunericului libertate, 
 
 mai stai puțin până s-arăți arzânda 
 realitate.  
 
Mi-e pielea pentru ea un teanc  
imens de foi, 
 iar cerneala se vede dară doar în 
 razele lunii.  
 
Scrie pe trupul meu cu zbuciumul  
furtunii  
 
și stingem zeii rând pe rând, dar se 
 aprind la loc –  
 
din ce în ce mai mult timp ars de 
 către-al zilei foc. 
 
 Răsare, iată-l cum scapără! 
 
 Și pe noi de infernu-i cine  
ne apără?  
 
Ține, natură, pe cer mai mult 
 uniunea, 
 
 răsăritul lasă-l veșnic, înglobând 
 toată lumea! 
 
 Lasă răcoarea de-nceput de-a  
pururi să plutească,  
 
nesiguranța-a ce urmează fă-o  
perfect firească.  
Dar ziua-i mai devreme, nu mai e 
 timp acum, 
 în tine-i luna-mi plină, în jurul 
 nostru, scrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andra Coman 
 

 
 Poem 
 
Ce sentiment adânc 
mă macină! 
Al nopții străjer, cu părul 
tăciune și ochii de sticlă, 

Fior de neliniște, ce apasă  
greoi al meu suflet inundat 
de ploi 
  
și cum aș putea să tac  
 
atunci când,  
 
în liniștea nopții îți aud 
glasul strigând 
și fluvii de lacrimi sincere-mi 
inundă-încăperea?  
 
În tot acest decor sumbru 
Reușesc s-adorm 
Gândul îmi zboară departe, 
 
prea departe de tine! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajour vers étoiles 
 
L’ arôme de la jeunesse m’ arrache de mon sommeil. 
L’esprit des ténèbres me ressaisit 
On entend le bruit de mes pas glacials par terre 
Et la lune me suit à travers les milliers d’ étoiles 
 Leur envoûtement m’envisage 
Et comme par hypnose 
Je flôtte parmi les harmonies de la chanson 
Que la lune y murmurait. 
Enlevée de la magie, je perce un faisceau, 
Les rumeurs s’éloignent et les pas  
que j’entends 
triomphant doucement contre l’herbe. 
Je lève les yeux en haut, où sa maison reste 
Cachée. Et c’est seulement moi qui puisse  la regarder.

 
Elevi de la Colegiul Național 
„ȘTEFAN CEL MARE”-Bacău 
Prof. coordonator:                                                                                          
Nicoleta Florean

  
                           

Corina   
Ciunae  

 
 Clasa a VII-a A 

                                   
Școala  

Gimnazială  
„Alecu Russo”  

Bacău 
                                                                   

Coordonator prof Stanciu Florentina, 
C N Ferdinand I 

 
 
Culesul toamnei 
 
 
Toamna daruri primim ,legume,fructe, 
Prin copaci  coloraţi mă caţăr  
Să culeg toamna 
Coșurile să le umplu 
 
Acasă mama și bunica transformă 
toamna 
În compoturi, gemuri și  dulceață. 
 

 
Toamna 
 
Toamna e atât de frumoasă,  
Așezată peste sat  
 Pe pajiști sunt frunze ,ce au zburat  
Din norii albaștri. 
 
Păsări cântătoare pleacă,  
Numai noi rămânem, 
Rămânem  uimiţi de tot  ceea ce  ne 
spune  
toamna colorată. 
 
Bruma acoperă pământul încet 
Soarele ne  mai încălzește  cu o ultimă 
suflare 
Apoi se topeşte ca gândul, 
 
 O toamnă de poveste 
 
Este toamnă pe pământ,  păsările pleacă  
O ultimă adiere șoptită   
Ne aduce un gând 
Bătăi grăbite de aripi  
Sub cerul albastru  
O frumoasă poveste de basm începe 
Un covor multicolor de frunze  
Mireasma grădinilor cu bucurii

Bianca Căpușă 
 
 Fereastră către stele 
 
Mireasma tinereții mă trezește din somn, 
Inima întunericului mă prinde din urmă 
Pașii mei înghețați se aud pe podea, 
Iar luna mă urmărește printre miile de  
Stele. 
Magia lor mă cuprinde 
Și parcă prin hipnoză 
Plutesc pe lângă notele cântecului 
Pe care luna îl șoptea. 
Scoasă din vrajă văd o licărire, 
Șoaptele dispar, pașii mi-i aud 
Călcând ușor prin iarbă,  
Ridic privirea în suus, unde casa lui 
Rămâne ascunsă ca să o pot privi 
Numai eu.
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Bunicul… 
 

  ,,Am închis albumul. Îmi lăsase o 
senzaţie neplăcută. Am încercat să-mi 
şterg din minte imaginile cu bunicul. Între 
timp, venise şi mâncarea, aşa că ne-am 
pus pe înfulecat.”                                                             

(Alex Moldovan  
,,Olguta si un bunic de milioane”) 

 
Dar încerc să-mi ridic capul din far-

furia cu mâncare. Înjungheam uşor bucata 
de carne ce s-ar fi topit în gura altora.
-Nu ţi-e foame?grăise vocea nostalgică a 
amintirilor.  

-Nu…bunicule!
Pentru un moment, mi-am rostit spusele în 
minte, ridicându-mi privirea şi lăsând 
furculiţa să cadă peste colţurile de 
ceramică ale farfuriei. Ochii săi erau aşa de 
limpezi chiar dacă se tulburau de emoţie. 
Ne simţeam amândoi sub ninsoarea 
violentă a timpului. De data asta, am rostit-
o cu încredere. 

-Bunicule!  
Mă ridicam în picioare, dar îmi făcu 

semn să stau jos.  
--Unde-ai fost?am întrebat, potolit de 

zâmbetul său calm.
-Dar unde-am plecat?Am fost mereu aici, 
arătând spre partea stângă a pieptului meu 
şi tu mereu aici(împungându-şi şi el pieptul 
sau). Pentru a dovedi ceva, trebuie  să 
vedem ca să credem. Dar pentru a dovedi  
că ceva are valoare sentimentală trebuie să 
şi credem ceea ce vedem.  

De asta te iubesc!
Confuz, îl privesc de parcă îl înţeleg, 

de parcă el e la catedră şi eu sunt studen-
tul. O lacrimă mi se spânzură de bărbie, dar 
frânghia se rupe şi se topeşte în bucăţele 
de sentimente şi emoţii, peste coperţile al-
bumului.  

Bunicul se ridică şi păşeşte spre mai 
bine, dar nu fac efortul de a-mi întoarce 
capul, nu că ar fi un efort.  

-Venea mereu aici când era gânditor, 
spuse bunica.  

-A mai fost aici?  
-Stiu că ţi-e greu, dar deschide-l.  
O tăcere distorsionată se lasă peste 

restaurant. Bunica se întinde peste masă, 
confuză. 

-Si mie mi-e gre…  
 
Bunica surzeşte şi muţeşte la fel ca 

noi toţi. Lacrima spartă pe copertă se 
topeşte acum pe obrazul bunicului din poza 
din restaurant şi celelalte poze din urmă 
poartă cicatricea emoţiilor şi iubirii dintr-o 
singură pictură.  

Acum pot spune că şi el plânge de un-
deva de sus, şi că în timpul în care mi-au 
crescut aripile pentru migrarea spre matu-
ritatea ce o port acum, el a zburat deja, de 
lângă mine.

Mihnea 
Cătălin 
Ivancea  

Crăpătura  
unei coji de nucă 

 
O minte abandonată de ea însăși, o 

porțiune de uscat înconjurată din toate părțile de 
realitate. Mintea stufoasă este pătrunsă de 
durere doar prin crăpăturile coroanei inteligenței. 
Dar nu înțelegem că prin existența adevărului, 
natura nu își poate încorona pădurile.  

Fără lumină, floarea crapă în sticlă.  
Prea multă lumină crapă sticla.  
 
Piciorușe de copil se afundă sub frunze 

evitând razele strecurate ale soarelui. Se afundă 
în pădure călăuzit fiind, de fapt, de soare spre 
ieșirea din pădurea naivității.  

Însă o singură mângâiere a vântului 
sparge sticla, iar lumina pătrunde prea tare. 
Adânc în tulpină, dar mai adînc în rădăcină. Iar 
împiedicându-se, se înalță la malul insulei. 

 
Înfundându-și mâinile adolescentine în 

nisipul răcoros, scapă ușurat. Pășește cu în-
credere pe nisip sub umbra coroanei. 

Umbra acoperă vasul întins cu apă. Dar 
copacii nu se întind la nesfârșit. Și nici viața. 
Băiatul fu nevoit să-și ardă tinetețea, dar nu și 
amintirile. Bărbatul se expune în fața realității. 

Firele de păr de pe brațul său pălesc în 
fața soarelui, albind încet, încet.  

Suportând în final durerea timpului, apa 
malului îl recrează. Cicatriciile propriei sale 
existențe amestecându-se cu valurile apei. Barba 
topindu-se iar ochii închizându-i se scufundă 
înapoi de unde a venit, adânc, departe... de unde 
soarele luminează ieșind astfel rareori la 
suprafață, doar când trece pe lângă o oglindă… 

Cartea, prietena mea 
 
 

Cartea, rodul evoluției seminței născute în soiul fertil. Cartea, 
bibliografia fructelor virtuții înțelepciunii și a frunzelor uscate ale 
tinereții. Cartea, însăși evoluția seminței, însăși fructele virtuții și frun-
zele tinereții. Cartea, însuăi biografia vieții scrise de timp sub influența 
sufletului… 
 Pasărea caută să-și depună suferința la pervazul timpuriu, 
însă și-o ascunde sub ramurile mentalității, hrănind-o cu satisfacție. 
Satisfacția suferinței, suferinței altora. Suferința pădurii într-o ploaie 
de primăvară. 

Însă satisfacția rodește în nerăbdare, nerăbdarea ce încolțește 
în scoarța copacului, iar pasărea își amorțește aripile din ce în ce mai 
tare, deși mai persistent este eșecul amorțirii pe termen îndelungat a 
foametei de suferință și plăcere, astfel nerăbdarea moare, dar cani-
balismul suferinței renaște veșnic . 

Astfel, ramura minții se amorțește, ce s-a depus in canionul 
propriei  scoarțe. Uscându-se și frunzele se aruncă într-o cădere 
falnică ce, deși in mijloc de zi, le blochează de soare și mor. Deasupra 
amprentei virtuții, pasărea scormonește până ce mentalitatea se 
dezechilibrează, iar aceasta renaște doar prin palma înțelepciunii. Ast-
fel trunchiul este folosit cu scop reciclabil. 

Iar acum, rodul își filtrează propria evoluție prin porția zilnică 
de apă, bibliografia își spală fructele virtuții, fructele căpătându-și mus-
culatura tinereții, iar de undeva, dintr-un colț, deși vorbești, biografia 
scrisă de timp sub influența unei călimări de cerneală, ascultă. 

 

 

 Alexandra Pistol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E mai 
 
E mai. Dar nu te-aș mai... vrea doar pentru mine. 
N-aș mai face orice ca să te am... 
N-aș mai deschide gura că să îți spun cât te iubesc. 
Să sar în poala ta ca să mă alinți, n-aș mai. 
Nici să te văd gol... de sentimente, nu mai.  
Să te privesc în timp ce mă alinți, n-aș mai 
Nici să te văd gol...  de sentimente, nu mai. 
Să te privesc în timp ce mă... minți nu mai. 
În rest mai, dar cu tine...nu mai. 
 
 

 Îngerul meu 
 

Pe strada unde-a sărutat 
Buzele morții … doar le-a gustat 
Întâi, dar a fost prea târziu, 
N-a mai avut pat, a avut sicriu. 
Pe strada ceea, drumul e rece, 
Dar tălpile-i ardeau oricum. 

 
Vă spun și vouă ast`  poveste 
A îngerului cel din drum. 
 
Pe strada ceea, în întuneric, 
Un înger căuta lumină 
Și a găsit-o … doar la un far 
Din depărtare – o mașină 
Stătea în drum, cu amărăciune 
Șoptind ultima rugăciune. 
Pe strada ceea, din luminiș, 
Îngerul meu s-a sinucis. 
 

Mozaic 
 
M-ai sfărmat în multe bucăți. 
Mai mici, mai mari, 
Bucăți de durere,de fericire, 
De indiferență sau iubire. 
După ce ai plecat, 
Fiecare bucățică s-a colorat: 
În albastru de lacrimi 
În violet de chin 
În roșu de amar 
În verde de calvar 
În galben de tortură 
În negru de doliu. 
Am încercat să mă refac singură, 
Să regăsesc forma în care 
Bucățile au fost aranjate inițial. 
Fără succes însă, așa că  
M-am transformat în mozaic.
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ÎNTRE SĂBII ȘI 
TRANDAFIRI (fragment) 

 
Prima carte 
 
 

„TU 
ești 

o flacără 
ce arde 

în ziua ce vine, 
să lumineze 

calea 
întunecată 

a firii. 
Numele tău 

îmi dă putere, 
să merg 

mai departe, 
cu o 

bucurie 
ascunsă 

și-o liniște 
clară.” 

(Liniște) 
 
    

Prima jumătate a secolului  
al XVI-lea, Joseon. 

 
În capitala noii dinastii existau două 

vieți: cea de la palat cu intrigile sale și cea 
din afara palatului cu tragediile sale. Cu 
toate acestea, ambele erau în contradicție 
cu realitatea lor.  

Dacă viața la palat părea a fi 
perfectă din cauza posturilor bine plătite și 
a stilului plin de viață din interiorul său, de 
fapt era o competiție crâncenă, o lume 
plină de invidie. În realitate, nu puteai avea 
încredere în nimeni și nimic. Era un stil de 
viață singur.  

Spre deosebire de viața la palat, 
cea din afara lui, în ciuda suferințelor din 
cauza asprimii conducătorilor, era o viață 
fericită. Termeni precum „familie”, „iubire” 
aveau sens, aveau o însemnătate. Motivul 
pentru care acești oameni se trezeau a 
doua zi și munceau erau acele cuvinte. Tot 
ce făceau era pentru familia lor care era 
tot ce aveau mai de preț. Știau ce 
înseamnă iubirea. 

La palat. 
   Familia regală din acea perioadă, 

pe lângă copiii concubinelor a căror drept 
la tron nu era acordat numai dacă regina 
nu putea oferi moștenitori, avea doi copii 
născuți de prima soție a regelui: un băiat, 
ce era moștenitorul tronului, și o fată, care 
făcea tot ce-i stătea în putință să nu re-
specte regulile impuse de palat. Din cauza 
comportamentului prințesei, celelalte soții 
pândeau la orice colț ocazia de a-l face pe 
rege să o dezmoștenească sau, chiar, 
plănuiau asasinarea ei prin diferite mij-

loace. 
Între părinții fetei nu exista iubire, 

căsătoria lor având loc din motive politice. 
Odată cu nunta lor, regele câștiga un aliat, 
iar noua sa soție o poziție socială. Era un 
câștig pentru ambele părți. Cu toate aces-
tea, printre nenumăratele sale soții, avea 
o favorită : o fetișcană de vreo 20 de ani, 
fiica comandantului general al armatei. 
Acesta avea o influență politică 
excepțională, tocmai de aceea regele a 
acceptat căsătoria cu fiica sa. Un aliat în 
plus însemna stabilitatea și siguranța 
tronului.  

    - Alteță, vă rog, nu mai alergați! 
Majestatea Sa se va supăra! strigă o 
doamnă de curte. 

    - Spune-i că voi veni imediat, 
doar că am ceva de rezolvat! spuse 
prințesa alergând.  

    - Alteță! iarăși strigă doamna de 
curte, dar fără zadar. Dacă nu voi fi 
omorâtă și de data asta, zeii au grijă de 
mine, își zise în timp ce se îndreptă spre 
camerele reginei. 

Prințesa alerga, deoarece în 
aceeași dimineață, aflase că unul dintre 
copiii concubinelor era pe cale să 
mănânce mâncare otrăvită, iar vina urma 
să cadă pe ea. „Trebuie să ajung înaintea 
slujitoarelor!” Din păcate, ajunse prea 
târziu. La camerele unuia dintre prinți era 
deja adunată toată lumea : mama prințului 
care plângea cu amar, doctorul regal cu 
niște infirmiere, bucătarul regal care nu 
înțelegea de ce mâncarea lui l-a otrăvit pe 
prinț, doamne de curte, bunicul prințului, 
alți câțiva miniștri. Venise regele însoțit de 
alaiul său : doi eunuci, două doamne de 
curte și alte câteva slujnice. 

- Ce se petrece? întrebă regele 
agitat și impunător.  

- Majestate! strigă mama copilului. 
Mi-a otrăvit prințul! Acum strigătul era 
înăbușit de plânsul ei. 

- Cine l-a otrăvit? 
- Prințesa! Cineva a văzut-o pe una 

dintre doamnele ei de curte în preajma 
mâncării prințului. răspunse o slujnică din 

alaiul prințului. 
Exact atunci, ajunse prințesa care 

gâfâia în urma alergăturii. Când ajunse, 
toți cei adunați se uitaseră unii cu uimire, 
alții cu ciudă, alții cu ură. Prințesa, la rân-
dul ei, era surprinsă de câtă lume era 
adunată, iar când îl văzuse pe rege, știa 
că urma să aibă probleme.  

- Majestate! zise prințesa, urmat de 
o plecăciune.  

Regele, acum, se uită îndoielnic la 
prințesă.  

- E adevărat? întrebă regele, în 
vocea sa simțindu-se o picătură de panică, 
îndoială și grijă. 

- Majestate, nu știu despre ce 

vorbesc. Nu am nicio legătură cu acest in-
cident. Credeți-mă, Majestate. zise 
prințesa cu convingere, plecând capul.  

În același timp, concubinei parcă i 
se uscară lacrimile subit la vederea 
prințesei cum încerca să-și dovedească 
nevinovăția, pe fața sa făcându-și apariția 
ura pentru singura fiică a regelui.  

Regele la auzirea prelegerii fiicei 
sale, oftă și spuse cu părere de rău :  

- Până la aflarea adevărului, 
arestați-o pe prințesă. ordonă, întorcându-
se spre camerele sale. 

Toată lumea fu uimită de ordinul 
regelui. Străjerii o arestară imediat pe 
prințesă, cei care plănuiseră complotul 
uitându-se satisfăcuți la scena de dinain-
tea lor. Prințesa își păstră calmul și îi urmă 
pe străjeri spre temniță. 

 
Capitolul I  

 Războiul femeilor  
de la Curte.  

 
Trecură câteva ore de când 

prințesa era în temniță. Oricât de mult ar 
fi vrut să stea calmă, nu putea. Se afla în 
temniță din cauza complotului uneia dintre 
concubine. Dar ce avea concubina 
respectivă cu ea? Nu era moștenitoarea 
tronului, nici măcar potențială a succesiu-
nii lui. N-o interesa chestia asta. De ce ar 
fi ajuns atât de departe încât să-i pună în 
pericol viața copilului său? Ce fel de mamă 
ar face asta? În timp ce Da (cum o chema 
pe prințesă) se frământa cu tot felul de 
întrebări, în camerele reginei era agitație 
mare.  

- Da e în temniță? întrebă regina 
șocată de vestea primită. 

Regina află de veste de la una din-
tre doamnele sale de Curte ce veni în 
grabă mare când văzuse că prințesa era 
arestată. 

- Asta avea ea de rezolvat? acum o 
întrebă pe slujnica care alergase după 
prințesă. 

- Presupun că da, Majestatea 
Voastră, răspunse slujnica umil. 

- Știa deja ce se punea la cale…? 
Trebuie să o văd. Pregătește-te să 
mergem la ea. ordonă doamnei sale de la 
Curte. 

- Cum doriți, Majestate.  
Doamna de Curte se ridică, 

mergând cu spatele și capul plecat pentru 
a face pregătirile necesare deplasării. În 
același timp, regele ajunse în camerele 
reginei. Auzind de deplasarea reginei, 
spuse : 

- Nu ai voie să o vezi pe prințesă 
până când nu i se va decide verdictul.  

Regina rămase surprinsă de 
apariția neanunțată a soțului său care 
acum stătea în pragul ușii, uitându-se la 

soția sa cu milă.  
- Majestate, nu mă poți opri din a-

mi vedea copilul! Trebuie să o văd!  
- Regină, dacă te vei duce, te voi 

considera complicele ei. 
- Majestate! ridică vocea, 

necrezând ceea ce aude din gura soțului 
ei. Este și copilul tău!  

- Este un ordin. Nu ai voie să o vezi. 
zise regele pe un ton grav după care 
plecă. Regina se prăbuși, începând să 
plângă. Voia să-și vadă fiica. 

Din tot alaiul său, regele avea un 
apropiat, un eunuc bătrân care în tinerețe 
îl servi și pe tatăl său, astfel, îl considera 
un membru al familiei, permițându-i de a-l 
sfătui uneori.  

- Majestate, mă iertați, vă pot spune 
ceva? întrebă eunucul sfios.  

- Spune. îi răspunse, păstrându-și 
tonul grav de mai devreme. 

- Sunt necesare toate astea? 
Dumneavoastră o cunoașteți pe prințesă 
cel mai bine. E, într-adevăr, rebelă, dar nu 
ar comite niciodată o astfel de faptă, îi zise 
pe un ton liniștit, aproape șoptit. 

- Ai alte idei? uitându-se la eunucul 
său bătrân cu speranță. 

- Mă iertați, Majestate, dar nu am…  
Atunci, regele oftă și se uită la cerul 

înnorat :  
- Ce crezi, bătrâne? Va fi o ploaie 

curată, văratică sau o furtună?  
Bătrânul eunuc se uită în direcția 

privirii regelui și răspunse temător : 
- Depinde de voința zeilor. Sau a fe-

meilor.  
La replica cea din urmă, se uită la 

profilul regelui, acesta întorcându-și 
privirea spre el. Știau amândoi ce urma să 
fie. 

În camerele prințului otrăvit, încă 
era zarvă mare, deoarece doctorii încer-
cau din răsputeri să-l salveze pe micul 
prinț. Nici măcar 10 ani nu avea și deja de-
venise arma mamei sale pentru a acapara 
putere. Destinul său îi era deja hărăzit. Din 
fericire, tocmai în acea perioadă, în cadrul 
spitalului regal veniseră noi discipoli, unul 
dintre ei, mai priceput în otrăvuri, care a 
recunoscut îndată otrava și i-a oferit la 
timp antidotul, micul prinț revenindu-și. Cu 
toate că prințul se vindeca, prințesa încă 
era în temniță acuzată de crimă. Ea nu 
aflase vestea că prințul era în viață, dar 
veștile la palat circulau mai rapid ca vântul. 
Îi auzise pe soldații care o păzeau că un 
vraci l-a salvat pe prinț de otravă. 

„Sunt salvată!” își zise la auzirea 
veștilor. Răsuflă ușurată. Soldații se uitară 
la ea cu milă și părere de rău, iar ea nu 
înțelegea de ce. 

- Voi fi eliberată, nu? încercă să 
facă conversație. 

- Alteță… îndrăzni unul dintre cei 
doi să vorbească, încă sunteți pusă sub 
acuzare… soldatul plecându-și capul. 

Prințesa, iară, își păstra cumpătul și 
oftă. 

- Dar trăiește.  
- Alteță, ați încercat să-l ucideți… 

zise celălalt soldat. 
- Dar… trăiește! de data aceasta, 

ea reacționă. Cum strângea bârnele 
celulei și strângea de dinți, ultima afirmație 
sună amenințător. Cei doi soldați se uitară 
speriați la prințesă, îndepărtându-se de 
celulă.         (Va urma) 


