




1 
 

Nr 
 
 

Cuprins Pag 

 
1. 

Silviu GUGA   - Plăcuta și folositoarea 

zăbavă - editorial 

2 

 
2. 

Ioan Radu VĂCĂRESCU  - poeme 3 

 
3. 

Cornel UNGUREANU   -   D.R. Popescu şi  
Calendarele sale 

7 

4. 
 

Radu CIOBANU     -   Chipurile Patriei 

 
9 

 
5. 

  Virgil PODOABĂ  -  RESTANŢĂ despre 

TRADUCERE 

12 

6. 
 

Mircea MOȚ -  Prezențe.  Sub semnul 

războiului civil 

14 

 
7. 

Cornel UNGUREANU  -  Ovidiu Genaru, în 

memoria timpului 

17 

 
8. 

Felix Nicolau    -   Nici prea, nici foarte 19 

9. 
 

Ioan Radu VĂCĂRESCU - Traduceri 20 

10. 
 

Daniela TOMA -  Ioan BARB, Cetăţile de 
scăpare, Editura Şcoala Ardeleană, 2020 

22 

11. 
 

ANA DOBRE -    1989 – o iubire din 
primăvară până în toamnă... 

 

23 

 
12. 

Andreea ZAVICSA  -  Un spațiu  al 

permanentei așteptări 

24 

13. 
 

Mihai  POSADA - Everestul lui Nicolae 

Silade 

27 

 
14. 

Emil Cătălin NEGHINĂ - olivetta, frumoasa 

mea! 

 

29 

 
15. 

Ștefan Jurca - poeme 

 
30 

 
16. 

Emilia Poenaru Moldovan - poeme 

 

31 

 
17.  

Nina HOZA - poeme 32 

18. 
 

Carmen BRĂGARU – medalion,traduceri 33 

 
19. 

Ștefan Bolea – reflecții 34 

20. 
 

Marius Penea - poeme 35 

21. 
 

Nicolae MUNTEANU – Repere  - Viața  care 

prăduiește 

36 

22. 
 

Emil Cătălin Neghină   - Patinaj artistic   38 

 
23. 

Oana GOIA  -   Un mesteacăn leagănă în 

brațe o zi de duminică 
40 

 
24. 

Daniel MARIȘ - Exercițiu de karmă 

 

43 

 
25. 

Cristina ȘTEFAN - Maria Dobrescu sau 

poezia tăcerilor care pocnesc 

 

 

 

 

 

45 

Nr.   
 

Cuprins Pag 

 
26. 

Nicolae IUGA  -  O resemnificare a 

simbolisticii florale  

46 

27. 
 

   Ottilia ARDELEANU  -  Cu masca pe figură 47 

28. 
 

Angela NACHE MAMIER - cronică literară 49 

 
29. 

Dan DĂNILĂ - poeme 50 

 
30. 

Daniel LĂCĂTUȘ -poeme 51 

 
31. 

Gabriel NAN - poeme 52 

 
32. 

Octavian MIHALCEA - poeme 53 

 
33. 

Bela Nicolae FARCAȘ - poeme 54 

34. 
 

Mirabela DAVID - Prezențe -  Vara în care 

mama a avut ochii verzi 

55 

 
35. 

Alina Ion  - eseu 57 

36. 
 

Irina Maria Măieruț - cronică literară 60 

37. 
 

Daniel Mariș - cronică literară 63 

 
38. 

Anca Sîrghie – eseu 64 

39. 
 

Silviu GUGA   - Un nou studiu despre 
Caragiale 

67 

40. 
 

Daniel LĂCĂTUȘ -  Mediul literar din județul 
Sibiu în ultimii ani ai regimului communist 
 

68 

41. 
 

Lucian GRUIA – cronică literară 71 

 
42. 

APARIȚIE EDITORIALĂ  - Ioan BARB - 
CETĂȚILE DE SCĂPARE, ed. Școala 
Ardeleană, Cluj Napoca, 2020 
 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Silviu GUGA 

 

 

 

Plăcuta și folositoarea zăbavă 

 
Mihai Șora a postat pe un site un șocant 

comentariu la o fotografie făcută pe o stradă din 
orașul Charleville din Nordul Franței, oraș în care s-
a născut Arthur Rimbaud, unde „librăriile dau 
faliment, rafturile sunt golite, cărțile – vândute la 
kilogram, când nu sunt aruncate într-o benă de 
gunoi și trimise la topit.”  Asta înfățișa fotografia, în 
fața unei librării, o benă plină de cărții ce aștepta să 
fie încărcată într-un camion!  „Ca un pumnal mi s-a 
înfipt în inimă această imagine… Când știu câți 
oameni, prin alte părți, visează să aibă o carte, 
măcar una singură.”, completează ilustrul cărturar 
și eu mi-am amintit de spusele cronicarului: „Nu 
este alta mai frumoasă și mai de folos zăbavă 
decât cetitul cărților”? Pentru mine a rămas un 
adevăr acest elogiu adus lecturii, cu secole în 
urmă, de Miron Costin, chiar dacă, în ultima vreme, 
lipsa de interes pentru lectură a scăzut. O scădere 
pe care o consider dramatică și nu mai cred că 
mulți, fie și de „ prin alte părți”, mai au visul de a 
ține în mână o carte. Cine mai poate spune: „Carte 
frumoasă, cinste cui te-a scris/ Încet gândită, 
gingaș cumpănită;/ Ești ca o floare, anume înflorită/ 
Mâinilor mele, care te-a deschis.”? Tudor Arghezi a 
murit de mult, iar „cetitul carților” nu mai este 
plăcuta zăbavă de altătată atât de folositoare.  
 E la fel de adevărat că apar foarte multe 
cărți și pentru multe dintre ele nu merită „să 
zăbovești” cu cititul, acestea își merită soarta 
cărților din orașul lui  Rimbaud; dar sunt și cărți 
deosebite, adevărate acte de cultură, cărți care 
trebuie citite. Aș spune chiar că e absolut necesar 
să fie citite, lectura lor nu e doar o zăbavă plăcută, 
ci e necesară în menținerea culturii unui popor. 
Înainte de toate, asemenea cărți trebuie 
promovate, editate și reeditate, popularizate, 
desprinse din haosul ediorial, din vălmășagul 
aparițiilor de prisos și așezate la locul cuvenit în 
ierarhia valorică. Competența și profesionalismul 
sunt necesare și la această discernere a cărților 
care ne fac lectura o plăcută și folositoare zăbavă. 
În demersul acesta nu sunt implicați numai cirticii 

literari, el trebuie să înceapă cu editurile, librăriile, 
redacțiile revistelor culturale, agenții de vânzare. E 
nevoie de discernămând pentru a reabilita „zăbava 
cetitului” și pentru a nu ne sufoca de cărțile 
proaste. Cartea trebuie să rămână act de cultură 
consistent.  

„Mi-ar face plăcere să știu că această carte 
va putea fi citită azi, printre călătorii văzute drept 
sinonime pentru entertainment, ca o călătorie 
inițiatică într-o lume în care – dacă rezistența prin 
cultură s-a dovedit o temă polemică extrem de 
controversată – rezistența culturii se dovedește tot 
mai mult singura care contează.”, spunea Ana 
Blandiana, prefațând cartea soțului ei, Romulus 
Rusan, „O călătorie spre marea interioară”, într-o 
ediție nouă, la excelenta editură „Spandugino”.   
 Lectura cărții regretatului Romulus Rusan e, 
fără doar și poate,  o „plăcută  zăbavă”, dar și „de 
folos zăbavă”, e o necesitate în actul de rezistență 
a culturii. În acest sens, putem generaliza spunând 
că lectura fiecărei cărți valoroase devine un suport 
al rezistenței culturii. Cartea are nevoie de cititori, 
altfel ajunge în containărul de gunoi. „Zăbava 
cetitului” trebuie întreținută, cu eforturi sporite, 
pentru că are dreptate Ana Blandiana, „rezistența 
culturii se dovedește tot mai mult singura care 
contează”. Altfel ne vom uita cu tristețe la fotografii 
cu bene de gunoi pline de cărți și aceste imagini 
dezolante vor fi ca un pumnal înfipt în inima 
cărturarului.             

     
 

 

 

Sibiu. La Casa Frieda, Silviu Guga și Ion Țoanță 

 

 

 

 

                                   EDITORIAL 
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Ioan Radu  

VĂCĂRESCU 

 
 
interogare la echinocțiul de martie  
- invictus –  
 
te îmbrățișez și îți urez bun venit acasă  
am așteptat nerăbdător un mesager  
n-a apărut niciunul și am fost îngrijorat  
dar după cum te văd părinte cu fața luminată  
se pare că te întorci biruitor  
 
sunt obosit  
mă bucur că m-am întors acasă și te găsesc  
sănătos și cu mare grijă față de bătrânul tău tată  
 
e bine c-ai învins în lupta aceasta  
vei avea încredere pentru altele  
cred că nu-i ultima  
în războiul cel mare pe care-l porți  
 
întotdeauna e ultima luptă  
 
eu cred că întotdeauna mai există încă o luptă  
și încă una  
important e să câștigi războiul  
 
important e să te întorci acasă  
să înțelegi că poarta e îngustă 

și că se îngustează tot mai mult  
e cea mai bună oră miercuri seara  
să te întorci acasă învins  
cum adică învins?  
pari fericit ca un adevărat biruitor  
cu ochii luminați parcă de o stranie fericire  
atunci singurătatea pare mai blândă  
aproape suportabilă  
printre luminile rare ale orașului pustiu  
și intermitențele farurilor în giratoriu  
cu pasul mai răbdător și mai sigur  
în șchiopătatul abia perceptibil  
am crezut altceva  
îmi pare rău că am înțeles greșit  
cât de departe sunt toate  
cât de dulce înfrângerea  
mai sărac la trup  
mai sigur în pasul domol către casă  
căpitan al sufletului meu1 

____________________________ 
1vezi ”I am the captain of my soul”, W. E. Hanley, poet 

englez, în ”Invictus”   

 

nu mai înțeleg nimic  
de șaisprezece ani ești comandant  
ai mers la atâtea și atâtea bătălii  
le-ai câștigat pe toate  
pentru tine și mai ales pentru alții  
și pentru noi  
acum îmi spui că te întorci învins  
dar te văd fericit  
 
la primele lupte am plecat  
înveșmântat în armură de înger 

lăncier cu eșarfă purpurie la piept  
în urma mea rămânea câmpul presărat de trupuri  
și acum mai păstrez în minte gustul amar de sânge  
apoi am plecat și mai întărâtat  
în armură de drac și m-am întors în glorie  
dar apatic și cu suflet zdrobit  
la următorul război m-am înveșmântat  
în zale negre de flutur și m-am întors atotstăpânitor  
dar șchiopătând ca un porumbel agățat în laț  
și dăunăzi când la lupta aceasta din urmă m-am dus  
în armură de fier 

 

iată cum mă întorc scăldat în ploaia măruntă de martie  
cu sufletul adunat în pumni și învins  
să nu mă înțelegi greșit  
nu-mi pară rău pentru lucrurile trecute  
când pășeam învingător pe covor de flori  
la întoarcerea acasă  
aclamat de mulțimea de suflete înveșmântate  
în piele omenească  
mai degrabă-mi pare rău pentru ce n-am făcut  
 
și totuși ești parcă fericit  
 
a venit vremea să mă retrag  
într-o singurătate care întrece orice paradis  
voi lăsa în urmă popoare de oșteni și obști de fecioare  
aceea va fi preafrumoasa mea pustie  
înfrânt de tot și-nvingător  
peste puterea întunericului și-ntunecarea gândului  
călător străin în ostrovul smereniei  
uriașă până la norii în care răsuflarea-mi  
va zbura ca păsările 

și totuși  
păreai a fi tu însuți  
nu știu ce să mai cred  
care e adevărul 

într-adevăr păream a fi eu însumi  
dar nu eram  
se pare că altcineva vorbea și acționa pentru mine 

asta-i sminteală  
mereu îmi spuneai că toată hiba-i din sminteală 

așa e  
sminteală  
a venit vremea oamenilor nebuni  
mă privesc și se întreabă  
de ce nu sunt și eu smintit  

                     POEM  CONTEMPORAN               
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așa cum eram odată  
și s-au ridicat împotriva mea  
zicând că eu sunt nebun  
pentru că nu sunt asemenea lor 

eu știu acum că vei înțelege  
că e cea mai bună oră miercuri seara  
tu însuți  
umil  
comandant al propriei voci  
să te întorci acasă învins  
pe ploaia măruntă de martie 

 

autoportret  
 
spintecat în două jumătăți perfect egale  
 
dacă cineva ar privi trupul din față  
iar acesta ar fi transparent  
ar vedea că o jumătate e de os și de carne  
prin care curge mohorât sângele melancoliei  
iar cealaltă jumătate e trunchi de mesteacăn  
din inima căruia pulsează o sevă dulce-amăruie  
 
ce inefabilă tăietură între chipul întunecat  
de care nu mi-e drag decât atâta de rar  
și cel de verde lumină de care mi-e teamă  
 
ce scenariu ca de film mut împărțit perfect  
pe din două cu un personaj jumătate însângerat  
jumătate plutind într-o căldare de rouă 

 

peste ani veți înțelege  
 
peste ani veţi înţelege dragii mei  
cum stau în cer ca și pe pământ  
fiinţele şi lucrurile lumii acesteia  
 
ani nu mulţi dar destui încât să fiţi  
prea obosiţi  
așa cum sunt eu acuma  
ca să luaţi totul de la capăt  
sau poate că totuşi nu și sunt eu acuma prea pesimist  
dar zeii au îmbătrânit şi ei  
sau au dispărut de mult  
și-odată cu ei toată nevinovăția  
și frumusețea lumii acesteia  
și lumilor celorlalte  
atîrnate în crengile marelui arbore alb și el  
ca zăpada  
 
peste ani destui încât să fiţi  
prea obosiți încât să vă mai încânte soarele  
prea crud al zilei de zece aprilie  
sau poate că nu  
şi atunci veţi vedea cu sufletul ochilor  
magnolierul de pe bulevard în ploaie 

cu flori mari ca niște potire  
scăpărând apoi sub razele întârziatei primăveri  
 
poate că peste ani veţi înţelege dragii mei  

sau măcar veţi simţi un fior nebănuit  
cum stau fiinţele şi lucrurile  
în lumea aceasta și în celelalte lumi  
adunate în potirele albe și însângerate  
ale florilor de magnolie  
şi adevărat vă spun de pe acum  
în aceste cuvinte vegetale  
simple și adevărate ca trecerea vremurilor  
ca seva suptă din pământul mamă  
de rădăcina copacului:  
odată veţi înţelege că toate acestea stau aşa cum 
trebuie  
şi de asemenea aşa cum ar trebui să fie  
 
pe pământ şi cu creştetul în lumină  
cu rădăcinile adânc în țărână  
şi coroanele albe în cer  
iar sufletul  
 
sufletul meu dragii mei  
în lumea aceasta și în celelalte lumi  
e un potir încărcat cu petale alb-violacee 

atingere atâta de veridică  
încât iată cum peste ani dragii mei  
stă pe umărul vostru obosit  
ca un corb împărătesc  
şi din când în când coboară umil  
şi vă încioacă tălpile scorojite ale picioarelor  
urcă greoi şi vă mângâie blând cu aripa  
tâmplele spoite cu lumina sângerie de april  
a vremurilor duse  
croncăne insistent și vă-mpunge în dreptul buricului  
ca și cum ar vrea să alunge de pe tâmple  
veșnica-nserare 

 

ritualul primăverii  
 
destul de mult a fost cântată primăvara  
deşi ce dracu să cânţi  
sau cu ce să cânţi  
urechile ţiuie în vântul portocaliu  
fălcile cu greu pot fi descleştate  
dinţii zornăie ecou răvăşit al iernii  
ochii se rotesc în toate direcţiile  
mâinile încearcă să ascundă  
ceea ce nu poate fi ascuns  
muguri ramuri tinere  
la pieptul ţigăncilor  
în lunci sălcii albe  
tampoane în pragul apelor învolburate  
printre alămuri şi timpane  
pământ jilav şi iarbă obraznică  
timid cu faţa-n sus  
un faun aşează-n straturi drepte  
petale de sânge şi vise de hiacinţi 

 

marea pierdută  
 
în iunie la vremea smirdarilor înfloriţi  
am urcat câteva ore până pe negoiul mare  
ne-am ţinut de mână tot drumul  
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am respirat tot mai adânc  
şi de câteva ori ne-am întins  
ca şopârlele pe pietre la soare  
am zâmbit cu înţeles  
am strivit în dinţii tineri mireasma petalelor roze  
am băut apă cursă picătură cu picătură  
din mâna de gheaţă de sub acul cleopatrei  
ne-am răcorit buzele arse ca-ntr-o cuminecătură  
am făcut fotografii pe vârf  
şi apoi la coborârea  
prin strunga dracului  
acum e târziu şi e totul sfârşit  
peste munţi s-a aşternut  
o lumină ca sîngele macului  
are ochii ca apa şerbotei dintr-o dată liniştită  
lângă piatra caprei  
după cascada din căldarea suspendată a ciobanului  
are ochii ca marea pierdută  
de la marginea falezei de calcar  
unde acum se rotesc bulboanele reci ale anului 

vremea-ntunecată  
 
n-a spus decât atât  
ca și când ar fi fost vorbe  
purtate de vânt  
înainte să plece pentru totdeauna  
odată  
veni-va şi vremea-ntunecată  
 
de-atunci s-au trecut  
vremuri şi vremuiri  
fără de ziuă și fără de noapte  
un vis mereu amânat  
şi noi tot aici pe malul râului  
şi noi tot tremurând ca varga pe malul întomnat  
 
şi-ntr-un târziu  
fără vreun semn vădit  
precum cerul înseninat  
dintr-o dată  
în anul din luna săptămânii de ieri  
venit-a şi vremea-ntunecată 

era la amiază  
şi când ne-am ridicat ochii-mprejur  
am văzut cum coboară o beznă precară  
şi cum în miezul ei se-nvârtoşează  
prinţul întunericului  
cu aripi albe fâlfâind bezmetic prin fulguiala rară  
 
iată a venit vremea  
în sfârşit ne putem sprijini de zidurile cetăţii masada  
ne-am încurajat unii pe alţii  
a venit vremea-ntunecată  
ne putem aduna armada  
venit-a iată vremea să înălțăm ochii  
acum avem la cine să ridicăm spada 

 

în alb și negru  
 
încă o dimineață de iarnă cu vânt  
cald de la vest și luna  

ca un hublou roșcat în văzduh  
doar un nor zăbovește înspre răsărit  
ca o triremă pe marea revărsată la fereastră  
pe pervaz s-au adunat porumbeii  
ca niște pescăruși pe faleza roasă de briză  
aduși de foame și alungați  
de uliul care de aseară se rotește împrejur  
 
pisica mea  
cu fața jumătate albă jumătate neagră  
stă ca un sfinx de abanos pe colțul garajului  
sub crengile cireșului pe care se-așează  
stoluri de sticleți  
zbenguindu-se pe ramurile pustii și amare 

încă o dimineață de iarnă  
cu vreme moale de amintiri primăvăratice  
pisica mea  
cu fața jumătate albă jumătate neagră  
și-a-ntors capul spre fereastră și mă privește fix  
cu ochii ei verzi carismatici  
ca un sfinx așezat în fața mării  
cu capul întors spre deșert  
 
încă o dimineață de iarnă a-mpărăției  
întunecate și liniștite  
încă o dimineață de iarnă fără tine 

 

înțeles  
 
iar acum dacă tot e atât de târziu  
pot mărturisi că am înțeles  
doar o singură dată în viață  
mergeam spre o autogară îndepărtată  
undeva la marginea unui oraș studențesc  
pe o stradă care nu se mai termina  
nu știam decât direcția eventuală  
în care trebuia să merg  
să ridic un pachet trimis de-acasă cu autobuzul  
casele se-nșirau ca la țară pe uliță  
și-n liniștea deplină a acelei înserări fără prihană  
mirosea demențial a liliac și-a lămâiță  
strada nu se mai termina  
și autogara aceea îndepărtată parcă nici n-ar fi existat  
și miresmele de primăvară pătrundeau adânc în sânge  
iar arterele și venele pulsau  
ca un râu de munte la topirea zăpezilor 

atunci am înțeles  
și-n vreme ce mergeam parcă fără de țintă  
spre o autogară parcă inexistentă  
de la marginea orașului nostru studențesc  
am înțeles  
că mă așteaptă de partea cealaltă a cerului  
acelei primăveri care părea și ea  
că nu se va sfârși niciodată  
iar dimineața următoare  
am apărut parcă de nicăieri  
cu un pachet mare în brațe  
legat cu sfoară groasă de cânepă  
niciunde în întunericul ce atâta de încet se desfăcea  
în luminiscențele fără prihană ale unei duse primăveri 
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respirația îngerului  
 
am văzut-o strecurându-se în camera mea  
pe nesimțite  
sigur că ea exista dintotdeauna  
precum praful de aștri  
în porii de var ai pereților  
în aerul dulce al nopții de iulie  
în fohnul maladiv al verii de noiembrie  
 
am urmărit-o ani și ani  
printre zidurile și porțile  
orașului cufundat în penumbre  
pe străzile sumbre de lângă vechiul canal secat  
prin cartierele de blocuri  
printre lăzile de gunoi și  
lătrăturile câinilor adunați seara în haită 

pentru că am visat-o  
stăteam cu ea întins pe pat de nori lânoși  
ca-n reclamele cu dumnezeu și sfântul petru  
oglindindu-ne gesturile letargice  
într-un nor de ploaie  
mângâindu-i umbrele părului lung  
precum aburul unui astru rătăcit la orizont  
netezimea coapselor  
uitările sufletului  
atingerea sângelui  
fericit că aerul poate fi îmbrățișat  
ca și cum ai lua în brațe un sfânt de gheață sidefie  
 
am văzut-o  
de cele mai multe ori însă aici  
în camera mea  
era geamul ferestrei suflat cu o respirație argintie 

 

marcel şi absenţa  
 
am cumpărat un pix cu doi lei de la femeia mută  
scrie gel scris subţire  
şi acum ca un zugrav de altădată îl încerc pe foaia  
de matematică spre sfârşitul celei de-a doua beri  
târziu la amiază cam pe la ora asta  
marcel era la a opta sau la a zecea la opt dimineaţa era 
prezent la masa lui  
la frieda de vreo şase luni după ce vreo şase ani a băut 
la haller cu ingo prietenul meu  
mort de inimă la patruzeci şi nouă de ani  
după ce s-a întors la sibiu din germania  
şi din africa de vest  
şi marcel bea în tăcere deplină până spre după amiază  
acum sorb o înghiţitură din paharul încărcat  
cu bere ciuc şi automat  
ochii-mi se întorc spre masa lui de la  
marginea terasei care e goală 

de şase zile abia o boare ca un abur cu iz de hamei  
pluteşte sub copertină e în spital şi absenţa lui  
e mai puternică  
decât prezenţele zilnice şapte zile din şapte uriaş  
cu părul de zăpadă cu braţe de halterofil  
cu ochii albaştri  
senini apoi din ce în ce  

mai înceţoşaţi ca şi când  
ar fi străbătut mia de kilometri  
cu o piatră mare în spate  
dintre dealurile domoale ale comunei cunţa judeţul alba  
şi dealurile povârnite ale unei basarabii de dinainte  
de războaiele napoleoniene 

 

vară indiană  
 
după trei luni de secetă şi trei zile de ploaie mocănească  
în sfârşit au apărut primele raze ale promisei  
veri indiene  
beau bere la budibar în parc  
în drumul de la şcoală acasă  
rău am ajuns m-am gândit de curând  
din cartierul hipodrom am plecat şi tot acolo am ajuns  
dar de fapt pare că nu am ajuns nicăieri  
prin oraș am fost de dimineaţă şi era pustiu  
beau bere ciucaş cu trei lei  
şi razele de soare ale unei promise dulci după amiezi  
s-au ascuns după nori întunecaţi  
vara indiană mai zăboveşte undeva spre sud-vest  
azi noapte am visat iarăşi  
cum fur ultimii trandafiri din parc la trei paşi de aici  
cu degetele sângerânde  
şi merg întins în strada moldovei lângă pasaj  
de fapt aici am ajuns  
 
adevărul e această iubire incandescentă  
de altădată şi de acum  
ca razele verii indiene fulgerând  
dintr-o dată la capătul de miazăzi al parcului subarini 

 

elena din rezina  
 
îmbracă-te i-am zis  
e rece  
era cu spatele şi buricul gol  
la toneta de îngheţată  
nu mi-e rece eu vin de la frig  
elena e de la rezina din basarabia  
acolo n-am fost îi spun dar am fost anul ăsta la soroca  
a fost foarte frumos emoţionant chiar  
deşi e o zi rece de octombrie şi sunt singurul  
care stă aşezat la masă pe terasa de la casa frieda  
mai sunt destui care vin şi cumpără îngheţată  
elena e studentă la geografia  
turismului şi de un an şi ceva vinde îngheţată  
toată vara terasa e plină  
şi toţi o privesc pentru că  
e înaltă blondă melancolică şi subţire  
ca în filmele ruseşti de altădată  
 
şi celor de la mese li se citeşte în ochi  
că oricând ar putea declanşa chiar aici  
pe corso-ul sibian  
un nou şi foarte dur război troian 

(din volumul Pescar de cuvinte,ed. Junimea, Iași, 2020) 
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 Cornel  

UNGUREANU 

 

  

D.R. Popescu şi  Calendarele sale 
 

 

      După ce creatorul D.R.Popescu „ratează demiurgia” 

scriitorul inaugurează o vastă tragicomedie a recuperării 

adevărurilor. Intrarea în cotidian dar şi în Labirint — ce 

altceva este ciclul F — relativizează însă adevărurile; 

profundul scepticism al scriitorului e rodul experienţelor 

sale de tânăr scriitor. Ieşirea dintre vârstele tinere e 

urmată de o explozie a fertilităţii Labirintului. Ciclul Viaţa 

şi opera lui Tiron B.  reface legătura cu opera de 

tinereţe. Reface legătura şi prin poezie: aşa că în 1982 

va publica volumul de poezie Câinele de fosfor, care se 

deschide cu poezia (program?) Calendar: 

„Mai puţin mă interesează ce-a făcut Dumnezeu în 

prima zi/ Şi-ar putea spune că deloc, ce-a făcut în a 

doua./ Ei, acolo, un univers surdo-mut,/Nu-mi încarc 

memoria nici cu faptele din ziua a treia/Ca să nu mai 

vorbesc de-a patra/ Şi de-a cincea./ Ci, acolo, nişte zări 

şi nişte obiecte din lut/ Câteva sute de păsări şi un 

mamut!/Tot acest calendar n-ar fi avut nici o noimă/ Tot 

acest inventar n-ar fi avut nici o noimă/ Dacă în ziua a 

şasea nu i-ar fi trecut prin cap să-l facă pe om./Ei, după 

această ispravă/ Mai stăm de vorbă/ În glorioasa 

dumbravă”. Cum arată Scriitorul, ce înseamnă măreţia 

literatului? „Flori şi frunze” arată semnele gloriei: 

„Bucuraţi-vă frunze de dragavei/Şi voi – flori de 

ceapă!/Fără lumina ochilor mei/ Gloria voastră n-ar fi 

putut nicicând să înceapă!”. Un „Maculator” ţine de 

„ironia scrisului” „Dintr-un nor alburiu, Dumnezeu se uita 

la mine/Îi plăcea cum vopsesc cu o pensulă, în 

albastru/Cerul, pe un maculator./ Eu nu l-am zărit./ Dar 

poate că privirea lui/Mi-a aurit stelele/ Din cerul albastru, 

de pe maculator./Oricum/O schimbare chimică în 

structura culorilor/S-a petrecut. „Memorie” e poezia care 

deconspiră intenţiile poetului. Amintirea ( memoria) 

scriitorului va dura, fiindcă e „Ca un/ Câine de fosfor/ 

Ce-şi caută/În noapte/Părul”.  Memorabilă e şi definiţia 

confraţilor: ”Poeţii”: „ Unul şi-a băut banii/Luaţi cu 

împrumut ca să-şi pună dinţii căzuţi/..Unul mănâncă icre 

negre Şi protestează că nu sunt  pe piaţă/Destule piei de 

crocodil/Pentru pantofii oamenilor muncii/......./Altul/Şi 

altul şi altul/ Fiinţe de carne/ Din lut /Urzesc/ Eternitatea 

noastră”.  

      Mai sunt câteva poezii „emblematice” despre 

moarte. ca „Yorik”: 

      „O vază pentru viorele şi tufănici./Cu un bec de 90, o 

veioză/Pentru nopţile mari şi mici./Pentru trabucuri, o 

scrumieră.ş/Doar mâinme poimâine începe o nouă 

eră./Ţeasta lui Yorik, o roză a vânturilor/ Mai poate fi, 

sau chiar un cuib de păsărici”. Iar volumul se încheie  cu 

un  „Motto” („Care-i bogăţia noastră,/Sigură, ca o 

peruzea şi/ Care ne-acoperă ca o testemea/ Pe care nici 

un ticălos nu vrea/ Să ne-o ia?/Moartea, moartea,/Se 

cheamă ea”) şi, în oglindă, cu o dată  11 iulie 1980:  „ 

Bărbat de patruzeci şi cinci de ani/Cu o uşoară chelie în 

vârful capului/Şi cu un început superficial de burtă/ 

Funcţionar/Iubitor de fotbal şi de şah/ Caut trei flori de 

măcieş/ Pierdute în vagonul personalului 402/ Plecat 

acum patru mii de ani/ Din cetatea eternă a iepurilor 

albi”. 

        Scriitorul e, după 1990,  în altă lume – are alt 

Calendar - şi îşi rescrie prozele de odinioară. Marile sale 

proze: Leul albastru. F..., Vânătoarea regală. Între 

romanele pe care D.R.Popescu le publică după 1990 

(sau după 2000?) un rol important îl are  Falca lui Cain. 

  Ce mai poate înghite Cain? Falca lui Cain? Falca lui 

Cain care devorează literatura care s-a bucurat 

odinioară de preţuire. În partea a II-a  a romanului  un 

poem: „Calendarul nebunilor”. care contină formula 

romanescă...inaugurată după 1990. Un timp al 

deconstrucţiei: 

 „Lapinski ştia cine este? s-a întrebat Augustin Varză 

(procurorul, n.n.) hăpt în clipa  când a descoperit în 

atelierul profesorului de desen un caiet de versuri...Pe 

coperta albă scria cu tuş: Calendarul nebunilor. 

Începând de la 1 ianuarie anul 2000, data-ziua  sfântul-

nebun  sau nebuna sfântă, domnitorul, hoţul, criminalul 

şi inocentul...Putea fi vreo legătură între ce se afla 

scris...în versuri şi faptele lui Lohinsky, ce l-ar fi pus pe 

asasin săî apese pe trăgaci?”. „Adică fusese ucis un 

poet, un gerniu, se întreba procurorul  Varză”. E autorul 

noului calendar, Calendarul nebunilor, zunh poet de 

geniu? Sau creatori de geniu au rămas eroii lui Dumitru 

Radu Popescu, poeţii de altădată? 

      D.R. Popescu reciteşte mereu poeţii din generaţia 

sa, „de lângă el” şi scrie despre ei cu infinită admiraţie. Îi 

integrează într-un scenariu: el, poetul, e viu, îşi trăieşte 

poezia, Iată-l pe Nichita Stănescu: 

”Plecat la marea vânătoare de lei, la vânare de vânt, 

prietenul lui Enkidu, Nichita, căzuse de pe cal, „Cum ştiţi 

cum toţii, căzusem de pe cal”. Prin tunelul oranj, mai 

departe, mai departe, mai încet, tot mai încet, cu 

spăimântătoare viteză trecând, mai apoi, prin tunelul 

oranj spre ţărmul de vis, spre tărâmul cu lei, spre locul 

visat şi de  Bătrânul  ce-şi aducea aminte pe mare că 

împuşcase lei, visând şi bătrânul ce împuşcase lei, 

prietenul lui Enkidu se afla în „Căutarea tonului” vrând 

să dea nume faptelor lumii, vrând să întemeieze ceva 

înainte de a pleca su întemeind, numind lumea în 

drumul ce-l aştepta..,.Înger? se întreabă şi tot el 

răspunde. „Nu e bine înger” Parcă toate s-au spus.. A fi 

sau a nu fi – şi această întrebare s-a pus”. Totuşi, 

                                       ESEU 
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înainte de a pleca, Nichita găseşte ceva al său, tristeţea 

sa aude viitorul!...” 

      Nimeni n-a scris „mai frumos” despre Victor Felea, 

poet, dar mai ales critic literar de seamă al generaţiei 

D.R.P.: 

      „Simplitatea versurilor lui Victor Felea vine  într-o 

perfectă opoziţie cu îngâmfarea acelor versuri ce se 

umflă în pene şi nu au ce spune, provinciale prin 

vehemenţa cu care-şi reclamă şi proclamă gloria.. Între 

timp, Felea rămâne în toate un om aproape bătrân – 

scriitor şi slujbaş uşor năucit, mic şi fără importanţă, 

cvasilatent, cvasiabsent preocupat de câteva gânduri 

prozaice, dar şi de câteva utopii şi speranţe...” 

Divina comedia oltenească se intitulează eseul 

consacrat lui Marin Sorescu.  Este numai despre Marin 

Sorescu sau despre un fel de a înţelege literatura? 

Poezia? Felul de a trăi scrisul?  

“Ani la rând, o copleşitoare energie l-a propulsat pe 

Marin Sorescu spre o perpetuă înnoire – rămânând, 

paradoxal, cel din primele sale cărţi. Înnoire – sau o 

veşnică şi inepuizabilă căutare de noi teme, de noi 

spaţioi: teatrul parabolic, mitologic, istoric,  farmecul 

discret al ţărănimii – în “la Lilieci”, unde între iarbă şi 

vânt, frunze, meri, peri, cai, oi, oameni şi locuri, plante şi 

dobitoace. – există o frăţie originară,  unde iubiri şi i şi 

instincte deşucheate pun în mişcare maşinăria spirituală 

a acestor olteni năzdrăvani, adevărate zeităţi ale 

şiretlicului şi candorii “.  

        Uneori poetul admirat e aşezat, precum Petre 

Stoica, într-o geografie a literaturii:  

      “Petre Stoica nu ne dă răspunsuri precise niciodată, 

ca acei fabulişti pentru coafeze sau ca dizidenţii de 

salon, îmbărbătaţi de aplauze pentru nulificienţa lor. Cu 

paporniţa la purtător, fără să-şi linguşească cititorii, 

oferindu-le poante şi şopârle, străluciri lingvistice de 

ghiaţă, Petre Stoica îşi vede, aproape invizibil, de 

propriul său drum, mai poposind pre la Reciţa, mai dând 

o fugă în propria sa copilărie, din regatul cupris între 

Cimişoara şi Jimbolia, copleşit de zilele ce vin în urma 

lui fără încă să-l întunece cu alaiul lor multicolor” 

       Complexul Ofeliei e un volum care începe cu un 

studiu despre lumea...shakespeariană.  Sau despre 

lumea eminesciană  . “Rândurile noastre despre Ofelia 

s-au dorit a fi un exerciţiu de înţelelegere a unui 

personaj atât de diafan şi atât de crud! Crud, mai ales 

cu sine, din delicateţe!.. Am fost tentaţi să vedem în 

Ofelia întruchiparea îngerului şi a demonului...În poema 

lui Eminescu am fost tentaţi să vedem destinul 

Ofeliei...Dar ne-a fost teamă să ducem acest gând până 

la capăt! Ofelia plăteşte cu propria moarte jocul în care 

a intrat împinsă de Polonius – să-l trădeze pe prinţul 

Hamlet! Era prea tânără să înţeleagă ce e iubirea?” 

Capitolul al doilea se numeşte “Tăierea urechilor”:  

“Când spun “urechile noastre” mă gândesc la 

Shakespeare, Sadoveanu, Blaga, Arghezi şi la încă un 

şir de bărbaţi care cu urechile lor divine au avut darul şi 

harul să audă şi să înţeleagă foşgăiala stelelor şi a 

gândurilor şi visele oamenilor“. 

 

       D.R. Popescu se află mereu „în preajma poeziei”. 

Ion Cocora îşi aminteşte în Viaţa Românească, (11-

12/2020) de Dumitru Radu Popescu. Şi, în deschiderea 

amplului său studiu, poetul Cocora scrie: „Într-un interviu 

acordat lui Ilarie Hinoveanu (revista Ramuri, decembrie 

1971), mărturiseşte că  “a debutat” în anul 1953, în 

ziarul Crişana din Oradea. În acelaşi număr am debutat 

cu o poezie, pe care am semnat-o şi cu o proză, scrisă 

împreună cu Mircea Bradu, dar pe aceasta a semnat-o 

doar el, aceasta fiind, evident, opera redacţiei, ca să 

aibă doi tineri condeieri în pagina culturală. (...).Însă 

debutul într-o revistă literară l-am realizat în Steaua, în 

1954, cu o schiţă care este şi în Fuga, primul meu 

volum apărut în 1957 la ESPLA. Pe atunci, la Steaua, 

A.E Baconski era redactor şef, Cornel Regman 

conducea secţia de proză, iar Aurel Gurghianu pe cea 

de poezie. E drept, la redaţie am dus şi poezii. Dar 

Cornel Regman mi-a spus că sunt mai bun prozator”.  

     A renunţat 

D.R.Popescu la poezie sau a rămas la Calendarele 

necesare scriitorului?  

 

 

 

 

  

 

     

     

Radu Ciobanu, Magia drumului, ed. Limes, Cluj-Napoca 

 

 

 

                              APARIȚII EDITORIALE 
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Radu 
CIOBANU 
    

 

   Chipurile Patriei 

 

       Lucrez la un al doilea volum despre călători și 
drumurile lor, dar sunt în pericol de a nu-l încheia 
deoarece mereu apar cărți cu însemnări de voiaj 
ale unor noi autori interesanți din specia viator. Cel 
cu care m-am întâlnit recent – dl. Mirel Bănică - nici 
măcar nu e atât de nou, își are o notorietate de 
cercetător bine meritată prin studii și specializări la 
Universitățile din Geneva, Laval-Canada și Paris, 
remarcându-se printr-o seamă de cărți, apărute mai 
mult în străinătate decât în Țară,  din domeniile 
sale de interes care sunt oarecum mai puțin 
familiare „marelui public”: socioantropologia faptului 
religios contemporan. Aș face precizarea că, 
studiile de la Geneva și le-a susținut ca angajat 
într-un restaurant, amănunt care, ca și experiența 
dobândită prin celelalte părți de lume, explică în 
bună parte propensiunea înspre meditația 
comparativă, evidentă în noua sa carte la care mă 
voi referi acum, Prin România. Carnete de drum1.  
Însemnări de voiaj, așadar, în care cercetătorul 
Mirel Bănică apare și în ipostază de autentic 
călător, atras irezistibil de magia drumului, și ca 
scriitor dezinvolt, expresiv, cu simțul umorului, dar 
și cu acces înspre zonele profunde ale 
(auto)reflexivității.  Prin România este o carte 
captivantă, plină de priveliști, personaje și 
întâmplări, o carte care, după ce am străbătut-o cu 
delicii literare, mi-a lăsat totuși un sentiment 
rezidual de tristețe și mă tem că același a fost, 
subtil disimulat, și sentimentul cu care  și autorul și-
a încheiat călătoria.    
          Cred că toți copiii obișnuiți să citească adoră 
literatura de călătorii. N-a făcut excepție, după 
propria-i mărturisire, nici Mirel Bănică și, poate, 
vocația sa de autentic călător  își are originea în 
acele îndepărtate lecturi. Care au fost completate 
în voiajurile făcute cu părinții și vor fi fost 
augmentate fabulos prin imaginația vârstei care 
coabita fericit cu amintirile livrești și cu propria 
ipostază de călător-elev în vacanță. O 
caracteristică interesantă a actualei cărți este 

                                                           
1 Mirel Bănică, Prin România. Carnete de drum. Cu illestrații 

de Dan Perjovschi. Iași. Polirom, 2020. 

aceea că revelația realităților din călătoria de azi e 
foarte des întreruptă de amintirile trecutelor vremi 
care se dovedesc capabile să suscite nostalgii 
călătorului matur. E, pe de o parte, nostalgia 
inerentă a copilăriei și tinereții, cu frumusețile lor 
firești  chiar și într-o vreme când termenii de 
comparație erau foarte vagi, Occidentul fiind 
inaccesibil ; pe de altă parte, spectacolul decăderii 
și retardului care-l agresează de-a lungul drumului 
său de azi prin țară îi resuscită comparativ 
amintirile stagiului elvețian, spațiu al cărui nivel de 
civilizație e rezultatul unor rigori și al unor 
mentalități de negăsit (încă?) prin România pe care 
o străbate cu dragoste, încântare, mâhnire sau 
revoltă și o insațiabilă curiozitate, deopotrivă 
omenească și profesională.  Prin România este o 
carte dintre cele în care autorul s-a zidit pe sine, 
cum o mărturisește însuși când ține să-și prevină 
cititorii: „Următoarele pagini asta sunt, așadar: un 
mare carnet de călătorie, în care veți regăsi o parte 
din România anului 2019 și o parte din mine. 
Restul este praful și pulberea drumului și a 30 de 
ani de postcomunism” (p. 12). Este un greu și 
dramatic adevăr în această din urmă propoziție, iar 
el se devoalează la adevărata sa amplitudine, abia 
la capătul lecturii, când e posibilă o privire 
retrospectivă asupra întregului parcurs.  
           Mirel Bănică, cercetător onest și cu sistemă, 
își expune de la început scopul și metoda: „Voi fi 
foarte sincer: îmi doream mult să scriu o carte de 
literatură – literatură de călătorie, dar literatură. 
Firul roșu al demersului meu ar fi trebuit să fie 
memoria și urmele comunismului (sbl. aut.), ce a 
mai rămas după 30 de ani de la prăbușirea 
acestuia. Metoda: una etnografică, pe modelul 
experiențelor mele precedente din domeniul 
faptului religios” (p. 11). De-a lungul drumului, 
metoda s-a dovedit funcțională, dar a fost ușor 
bruiată întrucât i s-a suprapus vocația călătorului. 
Iar călătorul are orgoliile omului eminamente liber, 
refractar la orice ghidaje, programe orare, itinerarii 
prestabilite, capabil să descopere în ceea ce e 
aparent insignifiant, semnificații criptice care 
întotdeauna scapă turistului consumerist: „Într-o 
călătorie ca aceasta, e bine să părăsești uneori 
bulevardele centrale. Îmi place să mă plimb la 
întâmplare printre garaje, grădini interioare, de 
cartier, locuri de joacă, suporturi de uscat rufe, 
magazine mici cu de toate, deschise non-stop, 
această lume atât de diferită de la un loc la altul și 
totuși atât de asemănătoare. România de dincolo 
de blocuri” (p. 154).  Diversitate și diferențe. 
Descoperirea lor de-a lungul drumului său e, în 
fond, principala sursă de plăcere, de bucurie sau 
de întristare a călătorului. Iar Mirel Bănică a avut 
parte din belșug de asemenea descoperiri, care i-
au menținut active reflexele cercetării, ducându-l 
înspre considerați generalizatoare de necontrazis: 
„...moldovenii au altă sociabilitate decât valahii, ca 
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să nu mai vorbim de ardeleni și olteni” (p. 133). 
Sau: „...ardelenii au altă stilistică, altă chimie a 
raportului social” (p. 192). Dar de fiecare dată acest 
gen de afirmații cu aparență concluzivă sunt 
prevenite sau urmate de argumentația sprijinită pe 
exemplele concrete întâlnite în drum. Se 
conturează, de fapt, astfel imaginea a două 
Românii, pe care naționalismul rudimentar o 
consideră dușmănoasă, nefrecventabilă și, ca 
atare, tabu, în ciuda evidențelor pe care călătorul le 
sesizează cât se poate de clar: „...orașele mari din 
Ardeal prezintă o capacitate reală de revigorare 
[exempli gratia, Oradea, Cluj, Sibiu, Timișoara, 
nota RC], venită din „un spirit al defunctului 
imperiu, care nu a dispărut complet și care pare să 
renască simbolic”. În același timp, „Chiar și orașele 
din Moldova și-au regăsit în parte caracterul 
occidental, dar filtrat istoric prin vechea filieră 
polono-galițiană. Tragică mi se pare, pentru 
moment, situația sudului, a Valahiei, care pare să-
și fi pierdut suflul istoric vital și capacitatea de 
regenerare” (p. 206). Și exemplele, cercetate cu 
pasul, sunt vii și aici: toate orașele  Valahiei, 
bântuite de spiritul mentalității „merge și așa”, de 
blazare, kitsch, politicianism și nepricepere sau 
limpede prostie. Dezastrul patrimoniului, mai 
dramatic decât oriunde la Tg. Jiu și Hobița, pe 
seama lui Brâncuși, evident. „Obiective” demne de 
elogiu sunt și aici, dar disparente, ici, colo, iar Mirel 
Bănică le reține, comentând. După cum petele 
întunecate nu lipsesc nici în Transilvania, dar și ele 
disparente, ceea ce nu înseamnă că mai puțin 
expresive. Culmea dezastrului patrimonial în care a 
avut și are încă un cuvânt greu de spus ticăloșia și 
jaful la vedere a fost găsit de călătorul-cercetător la 
Băile Herculane: „Aici, noi am sacrificat cu bună 
știință, pe altarul găunos al șmecheriei românești, 
un patrimoniu neprețuit, național, european, 
mondial. Totul poate fi rezumat prin celebra formulă 
din Evanghelia după Matei, aici simți "plângerea și 
scrâșnirea dinților” din cauza neputinței ce te 
cuprinde. Mă întorc foarte abătut la mașină și 
răsuflu ușurat când văd că se află în continuare la 
locul ei, fără roți blocate, sparte sau altceva” (p. 
234). 
                Dincolo de descoperirile spontane, 
punctele de interes în căutarea reziduurilor „epocii 
de aur”, sunt muzeele, clădirile vechilor instituții, ca 
și cele restituite după 1989, restaurantele, 
hotelurile, piețele, târgurile, promenadele (curios că 
nu și cimitirele, puternice mărci identitare ale 
locurilor...), de unde, cu rare excepții, pleacă 
dezamăgit de paragină, delăsare, incompetență și 
atitudine neprietenoasă a personalului, lipsă de 
interes, blazare. O umanitate tristă și întristătoare. 
Călător fiind, pe deasupra și antropolog, bineînțeles 
că lumea, oamenii pe care-i întâlnește rămân pe tot 
parcursul drumului principala țintă de interes și 
sursă a reflecțiilor. Mirel Bănică e un excelent 

portretist, nu doar al indivizilor, ci și al grupurilor 
sociale. Scenele pe care le vede prin parcuri sau 
prin jurul blocurilor, cu pensionari, majoritatea 
țărani dislocați, unii jucători de șah, table ș.a., alții 
chibiți, având prin preajmă nepoței și sticle de bere, 
„degajă un aer de serenitate, amestecată cu 
mediocritate. Dulce, lejeră, lină și odihnitoare 
mediocritate [...] Oamenii aceștia au TIMP, au 
foarte mult timp și nu știu prea bine ce să facă cu 
el”. Priveliștea îi suscită călătorului nostalgia 
străbunilor săi țărani, care, la senectute, „Ba aveau 
grijă de bobocii de rață, ba curățau niște ceapă și 
usturoi pentru iarnă... nu concepeau, nu aveau în 
vocabular ideea de timp liber și odihnă” (p. 26). Tot 
astfel, reflexiv, meditativ, comparativ, sunt 
percepute și alte categorii marginale, cerșetori, 
pescari, vânzători prin mărunte „magazine mixte”, 
dominate de mirosuri amestecate, inefabile, 
amintitoare și ele. Percepția olfactivă a realităților 
întâlnite e, de altfel, o caracteristică a „poveștii 
românești” istorisită de acest călător aflat între 
istorice tristeți și spontanele, neprogramatele 
bucurii pe care le știe prețui în lungul său drum: 
„Mirosul tuturor magazinelor rurale, în care clienții 
intră de nevoie și nu de plăcere, din Alaska până în 
Patagonia” (p. 201). Și urmează o înșiruire 
sugestivă de surse dintre cele mai diverse care 
compun melanjul mirosului specific unor astfel de 
locuri. Sau, undeva în Dobrogea: „Aerul din jur 
miroase a ploaie, caisă dulce și flori de grădină 
retezate de vânt” (p. 91). Pentru ca, pe drum, între 
Oradea și Timișoara, are impresia că „...aerul 
miroase a pustă, a Ungaria, a Europa Centrală” (p. 
216). Dar cea mai tulburătoare senzație olfactivă e,  
fără îndoială, cea percepută la Sebeș, în Biserica 
Evanghelică din 1255 (!), unde „Miroase a trecut, a 
pustiire și moarte”, iar bătrânul sas care i-a deschis 
cu o cheie uriașă, i-a șoptit: „O pagină de istorie, 
domnule, așa mor toate popoarele, așa ne ducem 
și noi, oamenii, fără prea mult zgomot” (p. 200). 
Mirel Bănică a scris, de fapt, un jurnal exploratoriu, 
deoarece nu e vorba de turismul comun, țintind 
„obiective”, ci de explorarea unui teritoriu în 
vederea descoperirii unor reziduuri și vestigii ale 
unei epoci demolatoare de tradiții și valori, cum și 
depistarea perspectivelor revenirii, după 30 de ani 
de „tranziție”, la cotele civilizației și valorilor 
europene (aflate, vai, și ele acum în acută 
degringoladă!) Unul dintre meritele lui Mirel Bănică 
este și acela de a nu se fi limitat doar la observarea 
nației române, ci și la cei cu care ea conviețuiește 
de veacuri: așa cu tătarii, cu turcii din Dobrogea, 
așa cu sașii din arealul transilvan, cu țiganii de 
peste tot, așa cu secuii. Am remarcat astfel 
admirativ modul onest și corect, cu care abordează 
subiectul delicat al secuilor. Eludând existența 
ticălos incitată a facțiunilor extremiste și dintr-o 
parte, și din cealaltă, d-sa vede în secui ceea ce 
sunt în realitatea etnică a Transilvaniei, populând o 
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Țară a lor, cu identitate distinctă, cum e și Țara 
Moților, a Oașului, a Făgărașului... În orgoliul foarte 
marcat al secuilor, se distinge „mesajul ascuns” al 
calității lor de a fi fost „ brațul înarmat al "Imperiului" 
și al Europei Centrale la limita de est, deschisă 
tuturor vânturilor sorții [...] Foarte buni cunoscători 
și iubitori ai naturii, buni cioplitori și lucrători în lemn 
și excepționali vânători. O comunitate închisă, cu 
reguli aspre și dure, greu de înțeles din exterior, de 
cei care nu fac parte din ea” (p. 288-89). Așadar, 
„un grup etnic maghiar aparte”, de munte, aș 
preciza, spre deosebire de maghiarii de pustă,  în 
mijlocul căruia  călătorul recunoaște că „...nu am 
întâmpinat nici cea mai mică problemă de 
comunicare-relaționare cu cei cu care am intrat în 
contact, toate legendele urbane și locurile comune 
de genul "nu primești o pâine dacă  o ceri pe 
românește" au fost pulverizate” (p. 294). 
             În această omenire atât de diversă care 
populează România de azi, călătorul distinge și o 
categorie socială nouă, care-i suscită îndreptățite 
neliniști și reacții resentimentare. E vorba de „omul 
nou”, dar nu de cel ratat de programele partidului 
comunist, ci mai curând de „omul recent”, identificat 
de H.-R. Patapievici, un om nou cât se poate de 
real, care se află identic peste tot, ca un 
neprevăzut și indezirabil element unificator, generat 
după 1989 de capitalismul sălbatic și de libertatea 
preluată fără componenta răspunderii și culturii. În 
fața acestei viituri imunde, Mirel Bănică spune că 
„...oamenii "normali" preferă să se ascundă, să 
stea închiși în casă. Nu au apărut de nicăieri, ci 
dintr-un mediu, o societate care a favorizat 
brutalitatea, pumnul, lipsa de educație, 
descurcăreala”. Noul om nou e reprezentat în 
general de les nouveau riches și de aspiranții la 
această condiție, de noii „proprietari” și beizadelele 
lor pe care călătorul i-a întâlnit, aceiași pretutindeni, 
remarcându-i cu iritări de o admirabilă 
expresivitate: „Proprietarii! Oricât mi-aș dori să 
rămân neutru în descrierea mea, mă încearcă o 
undă de dispreț rece. Figuri lombroziene, capete 
rase sau, din contra, cu tunsori vălurite, kitsch. 
Vorbesc tare, aruncă cheile mașinii pe măsuța din 
fața lor, au însoțitoare care reușesc să-i întreacă în 
vulgaritate. Orice oraș de provincie are mica sa 
faună de acest fel, dar Brăila pare să le întreacă pe 
toate. Nu-mi pot imagina care sunt sursele lor de 
venit, dar toate relele bănuieli sunt îndreptățite” (p. 
114). La fel de dure sunt și reflecțiile pe care i le-a 
suscitat în Bărăganul cu vechile conace în ruină, 
„... ferocele țăran român, ce a mai rămas din el, 
mai bine zis, [care] desăvârșește distrugerea: fură 
tot, de la parchetul de stejar pe care-l aruncă pe foc 
la cărămizile din cheia de boltă, ceea ce duce, 
evident, la prăbușirea clădirilor. Ce a mai rămas a 
fost cumpărat de nouveaux riches, oameni de 
afaceri în agricultură [...] Nici unul dintre aceștia nu 
a avut dorința să le renoveze [...] Și nu pentru că 

nu ar avea resurse – de multe ori sunt mai bogați 
decât boierii de odinioară -, ci pentru că le lipsește 
educația estetică, finețea, pur și simplu. Nu e de 
mirare, sunt nepoții și strănepoții slugilor de la 
curtea boierului” (p. 115). 
           Prin România este o carte al cărei autor – 
călător de soi și intelectual subtil – a descoperit în 
drumul său o mulțime de frumuseți supraviețuitoare 
sau pe cale de a  se împlini, printre locuri 
dezolante, delabrate, care nu par a mai avea vreo 
șansă de regenerare din cauza unei faune rapace 
aflată în plină proliferare, a cărei omniprezență 
zădărnicește orice tentativă de prognoză optimistă 
pentru un viitor apropiat. Cel puțin eu, ca cititor, nu 
am reușit să aflu acea, de treizeci de ani așteptată, 
zare de speranță. De aici și tristețea cu care, cum 
ziceam la începutul lecturii, am rămas după 
încheierea ei. Dar mi-a rămas, în schimb, și nu e 
deloc puțin, satisfacția de a fi descoperit o scriitură 
inubliabilă, de o pregnanță puternic personalizată. 
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  Virgil 

PODOABĂ 

 

 

 

 

   Restanța despre traducere 

 

                                         Dragă Georg, 

 

            Constatai nu demult că prea ne dăm dreptate 

unul altuia, dar că, pe de altă parte, e bine că avem ce 

ne da. Fireşte. Iată însă că vremile aurorale când lupul şi 

mielul se plimbau felice, ținându-se de mână, prin 

grădina paradisului se suspendă pe moment. Mai ieri, pe 

o anume temă, nu mi-ai mai dat dreptate întru totul, iar 

eu ţi-am dat ceva dreptate doar din gură, din …cealaltă 

gură. Vorba poetului, dintr-o străină gură. 

            Iată, acum, nu-ţi dau dreptate, şi sper să nu te 

superi, în privinţa secundarităţii traducerii operelor 

literare, pe care ai afirmat-o ca de la sine înţeleasă de 

vreo două-trei ori în corespondenţa noastră de până 

acuma şi pe care o pui pe aceeaşi poziţie cu 

comentariul, cu critica. Ca și critica, traducerea e, după 

tine, un fel de joc secund nu, vorba lui Ion Barbu, mai 

pur, ci mai impur. Critica, da, e secundă și chiar 

secundară în relaţie cu opera, în, conform unei 

schematici triadice proprii de care uzez şi abuzez 

îndeobşte, –  toate cele trei mari alotropii ale sale – chiar 

dacă într-una aspiră să câştige poziţia primă. E 

secundă, evident, în forma alotropică, tradiţională, a 

criticii de judecată estetică, e secundă, nu mai puţin 

evident, în cea, modernă, a criticii instrumentale în toate 

versiunile ei, dar e, în ultimă instanţă tot astfel, şi în 

alotropia ei bazală, adică critica de identificare, chiar 

dacă aceasta tinde, uneori cu destul succes (la Georges 

Poulet, la Lucian Raicu), să anuleze  această poziţie 

secundă, încercând să anuleze independenţa şi 

identitatea subiectului critic, personalitatea sa: în linii 

mari spus, aici, subiectul critic se străduieşte să se 

retragă din sine şi să se lase locuit şi chiar, dacă s-ar 

putea, înlocuit de subiectul creator prezent fie inhibat și 

difuz(at), fie exhibat și tematizat în opera literară. Critica 

de identificare tinde să diminueze la maximum şi chiar 

să dizolve diferenţa ontică dintre cele două instanțe ale 

sale: subiectul critic şi subiectul creator întrupat în operă 

(sau, în termeni uzuali, obiectul criticat; eu însă nu cred 

că opera literară sau de artă are, fenomenologic, un 

statut clar şi exclusiv de obiect între celelalte obiecte ale 

lumii). Tendinţa, aici, e de a scoate din joc, de a pune pe 

tuşă şi de a pasiviza un termen, de a nu mai exista doi, 

subiectul care a scris şi cel care citeşte, ci numai unul, 

primul, subiectul creator care se exprimă prin intermediul 

subiectului critic, devenit doar o disponibilitate 

receptoare, o pasivitate primitoare, o pasivitate care 

primeşte opera, pe cât cu putinţă, aşa cum e. Adică, o 

primeşte inclusiv cu acele cuvintele care-i sunt proprii: ei 

înseşi, nu lui. Dacă atunci când citeşte, în actul propriu-

zis sau în procesul ca atare al lecturii, chiar în timp ce 

opera e parcursă de privire, lucrurile tind să stea astfel, 

în schimb, atunci când scrie despre ea, în textul său 

critic, totuşi, criticul de identificare foloseşte mai mult 

cuvintele sale, sau oricum altele decât pe cele ale operei 

scriitorului. Acesta e un fapt real şi capital. Care face, 

cum se spune azi despre foraliștii mai dihai (cum era 

Hagi), diferenţa. Care-l re-instituie pe critic în poziţia de 

subiect, chiar dacă slăbit …rău de tot. Şi slăbit în 

măsura în care nu se comentează pe sine, ci opera, nu-

şi impune, comentând, propria voință,  propria autoritate, 

ci pe aceea a operei, străduindu-se, pe scurt, să descrie 

spiritul ei, care a creat-o, nu pe al său propriu, chit că în 

cuvintele lui, nu ale ei. Dar rămâne, totuşi, un subiect, în 

ciuda năzuinţei şi strădaniei contrare, tocmai în măsura 

în care şi pentru că îşi foloseşte cuvintele proprii, 

propriul limbaj, un analogon contras al operei.  

            Această situaţie am trăit-o, ori de câte ori a fost 

nevoie să practic  acest fel de critică, pe propria piele: 

identificare cu subiectul creator întrupat în operă pe 

parcursul lecturii, în modul cel mai pur în secvenţele în 

care uitam de mine citind, apoi, vrând nevrând, revenire 

la mine, chit că încercând să rămân cumva transpus în 

spiritul celuilalt şi practicând un fel de mimeză stilistică a 

operei sale, pe parcursul scrierii textului propriu. 

             În momentele sale de vârf sau în secvenţele ei 

de reuşită deplină, cum spun cunoscătorii că sunt, de 

pildă, Iliada şi Odiseea în tălmăcirea lui George Murnu 

(1), dar și, pe-aproape, Divina Comedia în cea a Etei 

Boieriu (2) sau Gargantua în aceea a lui Romulus 

Vulpescu (3), traducerea literară e un caz mai radical, aş 

zice chiar extrem, de încercare de anulare a doi-ului, de 

dizolvare a doi-ului în unu, adică a subiectului traducăror 

în subiectul creator difuzat și întrupat în operă, fiindcă, în 

ea, condiţia traducătorului e mai aproape de aceea a 

subiectului creator decât de cea a subiectului critic din 

critica de identificare.  

            O dată, pentru că subiectul traducător nu 

foloseşte, în traducere,  cuvintele sale, sau cuvintele 

altora, ci cuvintele subiectului creator într-o altă limbă 

decât a sa. Traducerea este un fenomen de substituţie a 

autorului operei de către traducător prin inter-mediul 

unei alte limbi. Aceasta s-ar putea numi diferență de 

traducere. Traducătorul lucrează în cuvintele acelei alte 

limbi în locul subiectului creator şi în numele lui, 

străduindu-se din răsputeri să fie El. Să-l re-prezinte în 

                                EPISTOLAR 
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limba în care-l traduce. Adică, să re-simtă ce a simţit el, 

să re-trăiască sentimentele lui, să gândească încă o 

dată ce a gîndit el, să re-voiască ce a voit el. Dar şi să 

re-cunoască şi să re-trăiască lumea şi cultura în care s-a 

născut opera lui. Altfel spus, re-ia totul în numele lui. 

Aşa va fi făcut George Murnu în numele lui Homer. 

Murnu e un alt nume al lui Homer. E numele lui Homer 

în limba română. În traducere, traducătorul e subiectul 

creator, scriitorul, sau măcar tinde să fie cât mai...el. În 

limba română, George Murnu este Homer. Sau măcar 

tinde să fie cât mai...el. Marele traducător, traducătorul 

autentic se străduieşte pe brânci, cum sunt sigur că ai 

făcut şi tu cu Pădurea… lui Rebreanu (4),  să transpună 

în echivalentele cele mai adecvate ale limbii în care 

traduce cuvintele şi structurile gramaticale ale limbajului 

scriitorului şi referenţii săi extralingvistici: traducătorul nu 

se transpune doar în pielea subiectului creator, ci şi în 

aceea a lumii sale şi culturii acestei lumi. 

             În al doilea rând, condiţia traducătorului e mai 

aproape de aceea a subiectului creator decât de cea a 

subiectului critic din critica de identificare şi pentru că 

procesul mental de apropriere şi de identificare a 

traducătorului cu opera e mult mai complex, mult mai în 

detaliu decât cel al criticului identificare. Criticul se 

identifică cu ea mai curând en gros. El nu preia în sine 

opera chiar cuvânt de cuvânt sau, dacă o face, nu-i dă 

destul timp să se așeze în el, nu-i trece prin degetele 

psyche-ei proprii fiecare fonem, fiecare lexem, fiecare 

morfem, fiecare reprezentare, fiecare simbol, fiecare 

element constitutiv, ligvistic și  extralingvistic, ci numai 

structuri mai vagi, mai puţin analitice. Lectura, fie ea și 

de identificare, e mai rapidă decât traducerea, se face 

mult mai în viteză decât aceasta. Viteza, respectiv 

încetineala, lentoarea, cu implicatele lor, le diferențiază 

una de alta.  

            Fireşte, traducerea, ca şi critica de identificare, e 

un fenomen de intersubiectivitate, dar mult mai radical 

decât în critică. Aici, tendinţa doi-ului de a fi unu e 

agravată la extrem. Ce-i drept, rar, se poate merge până 

acolo încât traducătorul să se identifice într-atât cu 

scriitorul şi cu lumea operei lui, să fie într-atât de… 

celălalt şi să se impregneze într-atât de lumea lui, încât 

să-l facă să se chiar depăşească pe sine însuşi în 

traducere, să-l ajute să apară mai bun în traducere 

decât în original, eliminându-i punctele slabe sau 

corijându-le tacit, iar el însuşi, traducătorul, apropriindu-

şi, în traducerea sa, condiţia primordialităţii, chiar dacă 

sub numele scriitorului. Dacă al doilea reuşeşte să 

atingă identitatea cu primul, ba chiar uneori să-l aducă 

pe acesta într-o ipostază superioară lui însuşi, atunci nu 

mai există  primul şi al doilea, ci doar unul, chiar dacă 

sub două nume. Logic? Paralogic?  

            Întrucât am tradus puţin, dar am tradus, această 

împlinire existenţială a traducătorului nu o pot atesta prin 

propria experienţă, dar o pot propune altora, de pildă ţie, 

care au tradus mult şi bine, spre confirmare sau 

infirmare (5). 

Deşi ţi-am promis să-ţi scriu despre ideea mea vizând 

Pădurea spânzuraţilor, n-o mai fac fiindcă nu ai dat nici 

un semn că te-ar interesa. De altfel, nici despre 

traducere n-ai dat un astfel de semn. Cum, însă, de vreo 

săptămână m-am apucat de aceasta scrisoare (mereu 

întreruptă), îţi trimit ceea ce am scris…cam prea pe 

lung. Dacă n-ai suficient timp să citeşti asemenea 

scrisuri, poţi să le ignori.  

           Nooo, că nu-i nici un bai. 

            fim războinici şi blânzi !  

            Cu drag, 

            Virgil  

 

            NOTE: 

1. Homer, Iliada, în românește de G. Murnu, Studiu 

introductiv și comentarii de D. M. Pippidi, Editura de Stat 

pentru Literatură și Artă, București, 1956; Idem, 

Odiseea, în românește de G. Murnu, Studiu introductiv 

și comentarii de D.M. Pippidi, Editura de Stat pentru 

Literatură și Artă, București, 1956.  

2. Dante, Aligheri, Divina Comedia, în românește de Eta 

Boieriu, EPLU, București, 1965. 

3. François Rabelais, Gargantua, în românește de 

Romulus Vulpescu, EPLU, București, 1963. 

4. Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraților, ediție și 

postfață de Niculae Gheran, București, Editura Fundației 

Culturale Române, 1992. 

5. Discuția cu Georg Aescht despre traducere a 

continuat în încă două schimburi epistolare. Redau, mai 

jos, în Addenda, fragmentele din cele două scrisori ale 

mele dedicate acestei teme: 
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Mircea MOȚ 

 

 

  Prezențe. 

  Sub semnul războiului civil 

                                                                                             

„moarte, aș vrea să mă odihnesc/puțin /în vaginul 

Tău” 

                                                                                                                                                             

(Ștefan Bolea) 

 

 

 Îmi îngădui, mai ales în ultima vreme,  

plăcerea de a citi/ reciti debuturile poeților( recitirea 

cărții Pasărea tăiată a Ilenei Mălăncioiu a stat sub 

semnul sărbătorii), cu acea convingere întărită de 

George Steiner, care vedea în volumul de debut un 

semnificativ punct de plecare pentru un scriitor, 

singurul în ultimă instanță(„Nu sunt mai multe 

puncte de plecare”). Debutul este într-adevăr un 

punct de plecare ce marchează depășirea unei 

limite severe și desprinderea autorului de realitate, 

pentru a intra, pe cont propriu și pe risc propriu, în 

universul semnelor și în imaginarul pe care însuși îl 

impune, mai mult sau mai puțin declarat, ca replică 

dată gestului demiurgic: „Incipit: semețul termen 

latin care semnifică startul supraviețuiește în 

cuvântul «început». Scribul medieval marchează 

primul rând nou cu o majusculă iluminată. În spațiul 

unei asemenea litere colorate cu carmin sau auriu, 

iluminatorul desenează animale heraldice, dragoni 

în lumina răsăritului, cântăreți și profeți. Inițiala – 

termen care semnifică începutul sau întâietatea – 

acționează ostentativ, ca o fanfară. Ea trâmbițează 

maxima lui Platon – ce necesită a fi demonstrată – 

conform căreia, fie că vorbim de lucruri sau de 

oameni, originea ocupă primul loc  în ordinea 

importanței”( George Steiner, Gramaticile creației, 

București, Humanitas, 2015, p.7). Indiferent de 

evoluția sa, un autor nu se poate dezice de timpul 

auroral al debutului său, și din acest punct de 

vedere, se cuvine să-i dăm dreptate autorului 

remarcabilei cărți După Babel, care considera că 

evoluția și concretizările actului creator sunt niște 

deja-vu, care, într-un fel sau altul, se insinuează în 

cărțile următoare. 

Poezia volumului de debut  al lui Ștefan 

Bolea, Război civil ( București, Herg Benet, 2016) 

reține atenția în primul rând printr-o atitudine 

accentuat polemică în fața realității, „transcrisă” 

printr-un limbaj poetic adecvat. „Tocmai excesul de 

recuzită transformă –remarca Octavian Soviany-

poemele din volum într-o parodie a reportajului 

mizerabilist cultivat de poeții promoției 2000, lăsând 

în cele din urmă sentimentul mistificării, al farsei 

enorme, în timp ce poetul pare a da în permanență 

cu tifla unui cititor tot mai derutat, care nu mai știe 

dacă autorul glumește sau vorbește serios, dacă 

are de-a face cu un nihilist autentic sau cu un 

parodist care demontează mecanismele liricii 

autenticiste și-i caricariturizează cu vervă locurile 

comune”. 

Atitudinea lui Ștefan Bolea trimite la un 

volum publicat de poet în anul 2004, Ontologia 

negației-eseu despre nihilism. Autorul reținea că 

nihilismul „propune un scepticism radical şi o critică 

la modul absolut a valorilor, dar este o credinţă 

relativă faţă de sine însuşi. El se auto-menajează, 

pentru că s- ar auto-anula dacă şi-ar aplica 

principiile „pe propria sa piele”. Lui Ștefan Bolea 

nu-i scapă refuzul nihilismului „de a pactiza cu 

mizeria,cu decadența, cu sterilitatea”, el, nihilismul, 

rămânând în ultimă instanță „un instrument de 

lucru”, care „serveşte scopului de a devaloriza ceva 

ce nu mai este eficient, care a expirat, dar care 

refuză să dea seama de decadenţa sa actuală”. 

Instrument fiind, el trebuie abandonat, odată ce 

obiectul criticii a fost distrus, a încetat să mai existe 

ca sursă de slăbiciune, decadenţă. Nihilismul este 

un instrument — el aneantizează valorile corupte, 

lasă un gol rodnic, în măsura în care acel spaţiu gol 

poate fi umplut (cu altceva decât nihilismul)”. Pe de 

altă parte, Ștefan Bolea reține o altă caracteristică 

a demersului nihilist, „aceasta ar fi vitalitatea”(s.n.), 

semnificativă pentru lirismul de profunzime al 

autorului. Fiindcă reacția lui Ștefan Bolea în fața 

realului presupune indiscutabil ideea de vitalitate a 

demersului contestatar precum și promisiunea 

conturării unui spațiu rodnic ca generoasă 

deschidere spre creația autentică. Cu atât mai mult 

cu cât  gestul poetului implică într-adevăr „o mască 

in spatele căreia se ascunde o inocentă perpetuu 

incandescență. Revolta blasfematorie a poetului 

marchează un ritual de trecere spre inițiere, 

degajând, în mod paradoxal, o nemarginită sete de 

viață.” (Basarab Nicolescu). 

                                     ESEU 



15 
 

Pentru imaginarul volumului de debut al lui 

Ștefan Bolea emblematică mi se pare poezia 

Metafizicianul, în măsura în care aceasta surprinde 

perspectiva semnificativă asupra realității și o 

semnificativă detașare de ceea ce se înțelege prin 

poezia cotidianului:„mă băiete ai probleme cu 

auzul?/treci în prima bancă/nu știu dacă am fost 

șocat sau umilit mai tare/dar m-am executat/ și mă 

gândeam că mecanismul acestui soldățel 

frustrat/se bazează în special pe provocarea 

fricii/de atunci am reacționat numai din frică/mi-am 

privit moaca pe ecranul celularului/și aveam un 

facies de boschetar pe perna/nu de student care a 

învățat 5 ore și a dormit 2/ și în timp ce mă 

calmam/și îmi ordonam pe ciorne/subiectele pentru 

sesiunea de toamnă/mai aruncam câte un look 

către sodățel/care se făcea că citește o carte foarte 

groasă/i-am dat un la revedere de oaie/și nici 

măcar nu și-a scos privirea de pe cercel/când mi-a 

răspuns/mi-am aprins o țigară pe coridor/ și m-am 

zvârlit pe o bancă/ mă gândeam să-l chem pe 

paul/la toamnă să-mi facă o poză/pentru egophobia 

în timp ce-l scuip”( Metafizicianul). 

Pentru Ștefan Bolea nu (mai) contează 

descrierea(celebrarea) realului, cu atât mai puțin 

simpla și deja obosita „reflectare” a acestuia. 

Cuvântul, e drept, nu mai păstrează forța lui 

originară, iar ideea că rămâne ceea ce întemeiază 

poeții pare să conteze de asemenea prea puțin. 

Lumea a fost creată, ceea ce are poetul în atenție 

este faptul că această realitate trebuie să se 

împace cu un alt tip de limbaj și cu un alt tip de 

discurs. Între realitate și limbaj pare să se fi creat 

un ușor conflict, el însuși un război civil, câtă vreme 

realitatea lasă impresia că nu mai vrea sau nu mai 

poate să-și accepte echivalarea într-un limbaj 

aproape argotic. În această confruntare dintre 

realitate și cuvinte, poetul se impune ca un 

pacificator care înțelege că părțile sunt adversare, 

nicidecum inamici. De aceea, el apelează nu o dată 

la impresionante desfășurări de forțe, organizează 

o paradă a discursului menită să tempereze 

orgoliile unei realități atâta timp adulate. Contează 

mai puțin posibile „semnificații” ale textului, cât, mai 

ales, concretețea și „materialitatea” acestuia:„« tulai 

doamne hai și-om mere»/țipa în spatele meu o 

țărancă venită la oraș/era roșu pe-o trecere și 

verde pe cea principală/pe trecerea mică mașinile 

circulau în cârduri/avea cam logica mea femela- le-

am luat fatza/și ne-am cărat printre claxoane/ce 

mișto mentalitate, mă gândeam/cu oameni ca ăștia 

aș putea lua cu asalt ubb-ul/n-ar avea nicio jenă să 

intre la cursuri/eventual cu coase și furci/să-i dăm 

în gură la decan/aș face cu țăranca/ un cuplu mai 

tare decât bonnie și clyde”( attack ubb!!!). Sau: „la 

o adică nu e o profesiune de disprețuit/aceea de 

scormonitor și gastropat de gunoaie/ când îmi 

arunc pungile cu mii de mucuri /coji de ouă, sticle și 

hotdoage/plus ultima rețetă de maggi”(anxietate 

burgheză). Actul poetic este complicele proliferării 

limbajului și al discursivității, consacrând spații, sub 

semnul ideii de reconciliere: „noaptea mănășturul 

aparține câinilor/ca nihiliștii murmură o mantră/ 

atunci când dimineața le spală genele de 

somn/este o ceremonie contrafăcută de dragul 

meu/se trezesc doar pentru că le-am invadat 

spațiul intim/atât este o viață, o rablă înaintând spre 

un câine/un câine înaintând către o rablă/ fără să 

se întâlnească niciodată/ ca privirile pasagerilor din 

troleu/se evită se degustă ți se întâlnesc într-un 

panou/într-o cruce sau zvastică/mari produse 

culturale cu valoare psihologică incertă”( cu 25-u‘). 

Acest „nivel” al textului poetic (violent în 

reflexele sale nihiliste) depășit, poezia lui Ștefan 

Bolea oferă generoase deschideri spre trăiri 

autentice( vitalitatea și spațiul rodnic ) și spre o 

„problematică” gravă, ca replici date marii poezii în 

atmosfera căreia eul se raportează la un timp 

sacru:„vreau să iau Cina cea de Taină cu Iuda/ să-l 

privesc în ochi când vrea să mă sărute/vreau să-mi 

anihilez pe cruce ultimele speranțe de 

nemurire”(vizitatorul). Atitudinea este însă a unui 

modern care își transcrie sincer( cât îi îngăduie 

textul) trăirile în versuri absolut notabile, trădând 

autentica vocație: „să mă pătrundă moartea ca 

beția ca visul//ca o floare crească moartea mea în 

univers/fie ca sufletul meu să-ți lingă cu zimții 

retina//fie ca îngerul morții să sugă din mine 

lumina/fie ca gemenii mei să înnegrească soarele 

cu țipătul lor/de vapor/ca o noapte crească în 

univers pleoapa mea deșirată/sunt ceea ce sunt, o 

supernovă apocrifă”(vizitatorul). 

Profunda înțelegere a realității presupune o 

anumită ipostază a reflectării. Dacă oglinda, 

asigurând „reflectarea luminii  sau a realitătii nu le 

schimbă, firește, natura, dar le introduce o anumită 

doză de iluzie, de minciună față de Principiu( Jean 

Chevalier, Alain Gherbrant, Dicționar de simboluri), 

în imaginarul lui Ștefan Bolea „oglinda spartă” 

echivalează cu neacceptarea pasivă a realității, 

contând reconstituirea acesteia( și a individualității 

poetului) prin implicarea conștiinței și a lucidității. 

Doar în această ipostază se acceptă orice urmă de 

narcisism și de admirație de sine:„este frumos să te 

admiri amarnic într-o oglindă spartă/să dezmierzi 

cioburile/cu subtila indiferență a celui care poate și 

știe că poate/(fucked up). Coborârea în sine, 

aventură interioară lucidă, înseamnă căutarea 

adevărului de dincolo de aparențe, de crusta 

amăgitoare și de suprafața care trebuie înlăturată 
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prin intervenția spiritului concretizat metaforic. Este, 

în ultimă instanță, o revelație ultimă., înaintea unei 

simbolice dispariții. Oglinda interioară marchează 

metaforic o opțiune esențială a poetului, care nu-l 

trădează pe „metafizicianul” cu viziunea acestuia 

asupra lumii::„este frumos să te întorci în tine/să 

simți adevărul încă o dată înainte de sinucidere/să 

fii tu însuți rana tu însuți prăpastia/să cureți crusta 

cu briciul iscusit/oglinda interioară să-ți reflecte 

umbra ce vei fi/umbra acelui schelet al spiritului 

acest țipăt voalat acest chin/structura și substratul 

tău//în acele nopți s-ar putea spune că ai 

depășit/presentimentul cadavrului/inexistența 

uluitoare a devenit o ecuașie/haosul incalculabil o 

certitudine de netăgăduit// cu atât mai ușor de 

înțelers că oamenii își construiesc/o lume 

întreagă/o viață/pe edificiul straniu al unei morți 

continue//este un leș în noi al cărui țipăt ne-a 

născut”(fucked up).  

Accentele erotice ale poeziei lui Ștefan 

Bolea gravitează în jurul aceleiași „oglinzi sparte”, 

violența absolut motivată a limbajului traducând 

condiția unui spirit lucid, care nu refuză, totuși, 

simbolurile consacrate de o intreagă experiență 

culturală, dar își rezervă față de acestea o distanță 

protectoare: „dragostea mea este o oglindă 

spartă/în loc de ochi am cioburi//aș vrea să te sărut 

cu buze de lamă/ să-ți ling vaginul cu un 

burghiu/să-ți desprind labiile cu gheare de lup//(...) 

din catedrala rupului tău am să strâng/destul 

material cât să fondez un iad/și craniul tău cu ochi 

rânjiți/ am să-l folosesc drept stemă //(...) voi fi 

adamul tău demonic, voi fi șarpele,/însărcinat cu 

pedepsirea ta,/ blestemul tău va fi să nu-ți 

găsești/niciodată moartea în brașele mele//fi-voi 

demonul tău păzitor,/își vei găsi mântuirea, 

împlinirea/în durere”((hardcore).                   

 Conștiința infernului este deosebit de 

puternică la Ștefan Bolea, spațiul acestui infern 

fiind în fond realitatea cotidiană căreia i se opune 

paradisul: „îmi amintesc semzația pe care o aveam 

când citeam mai/demult din dante/ atunci când 

mintea nu-mi era spoliată de referințe 

livrești/complicate/și  luam totul așa cum era, dacă 

asta a fost cândva posibil/întotdeauna mi-a plăcut 

paradisul mai mult decât restul/comediei/pentru că 

infernul era omniprezent, indistinct și continuu/a 

spune că trim in infern este maxim o banalitate”( 

meet tyler).Ideea trecerii revine la „metafizician”, 

sub semnul altei conștiințe poetice și al altul limbaj 

poetic, dar cu o incontestabilă intensitate a 

trăirii:„din flacără în flacără/trecem 

împuținați/întotdeuna flămânzi de încă o 

văpaie//dintr-un suflet în altul/ne petrecem 

obsesiv/întotdeauna lacomi de încă o pedeapsă”( 

venetzia in roma). Moartea este dominată( să nu 

spun învinsă) de viziunea aceluiași „metafizician”, 

pentru care odihna in moarte promite o nouă 

naștere: „moarte, aș vrea să mă odihnesc/puțin /în 

vaginul Tău”(venetzia in roma).De aici ideea 

botezului, „simbol al purificării și al reînoirii”. În 

egală măsură, acesta implică eliberarea periodică 

de numele ce limitează și intrarea sub zodia altui 

nume, ca promisiune a altui orizont:  „botează-mă 

din nou/și iar până la moarte”( st. galadriel). 

Dincolo de limbaj și de  violența „războiului 

civil” declanșat, imaginarul lui Ștefan Bolea își are 

sorgintea în cultură și în experiența poeziei 

autentice. 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

        

     Mioara Bahna: În lumea cărților lui          

    Radu Cobanu, ed. Limes, Cluj - Napoca - 2020 
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Cornel 

UNGUREANU 

 

 

 Ovidiu Genaru, în memoria timpului 
 

 A fost odinioară oraşul   lui Bacovia...după 1970 a 

fost al lui Radu Cârneci, Sergiu Adam, George 

Bălăiţă, Ovidiu Genaru? Câtă vremee? Un moment 

aniversar a fost amintit de Valentin Taşcu, tânăr 

scriitor invitat la aniversarea lui Bacovia    din 1971, 

când Bacovia ar fi împlinit – a împlinit – 90 de ani. „ 

Momentul de atunci, scrie în jurnalul său Valentin 

Taşcu,  rămâne începutul unei noi atitudini față de 

marile valori românești. Au participat cca. o sută 

cincizeci de scriitori, critici, artiști plastici, muzicieni, 

ziariști, alți oameni de cultură din întreaga țară. 

Strada principală de la intrare (dinspre București) 

până la ieșire (spre Piatra Neamț și Iași) era 

împodobită cu steaguri și stegulețe în culori 

bacoviene (galben, violet, plumburiu), cu ghirlande 

de cetină de brad, cu portretele sărbătoritului, cu 

pancarte purtând versuri ale marelui poet. S-au 

prezentat spectacole poetico-muzicale, s-a mers 

„prin codrii Bacăului”. Cu acest prilej sărbătoresc s-

a inaugurat „Casa memorială George Bacovia”, au 

primit numele poetului strada în care a locuit, 

teatrul de stat, principala librărie, precum și liceul, 

la care a învățat... Momentul de vârf l-a constituit 

dezvelirea (în prezența unei imense asistențe și a 

autorităților locale și  centrale) a statuii poetului, 

operă mult comentată la acea dată, (de acum 

celebră!) a marelui sculptor Constantin Popovici». 

Demn de remarcat pentru istoria literară: Radu 

Cârneci a fost cel care a avut inițiativa organizării 

acestei manifestări și totodată organizatorul ei”.  Ce 

a mai rămas din sărbătorile de odinioară de la 

Bacău?  Cum ne amintim de scriitorii lor? De 

supravieţuitori? 

            Scrie George Bălăiţă amintindu-şi de Ovidiu 

Genaru: ”Revista Ateneu a fost o foarte specială 

aventură intelectuală şi nu numai. O teribilă iluzie. 

Un adevărat safari „într-o grădină publică tăcută”. 

Dacă n-ai fost acolo, nu ai de unde şti. Iar dacă o 

scoţi din context, o croşetezi după ureche sau o 

ciuguleşti din jurnalul intim uitat de careva într-un 

sertar, iese o istorioară oarecare, cu nişte bieţi 

literaţi de provincie. Cum şi eram de fapt. Doar că 

miza cea mare a celor foarte buni desparte apele şi 

dăp fiecăruia ce i se cuvine. Ovidiu era printre cei 

care mai au de primit”, scrie George Bălăiţă în 

prefaţa-amintire a volumului de poezii din 2018 a lui 

Ovidiu Genaru. Volumul din 2018 antologhează 

fără cruţare. Nu uită nici poeziile din Nuduri (1967) 

care presimţeau poezia optzecistă, ca şi Ţaralui Pi 

(1969) sau Patimile după Bacovia (1972), 

inaugurate de   Într-o nobilă mahala, poezie 

amblematică pentru un timp al scrisului. (...” eu am 

trăit ca iona în burta provinciei / într-o nobilă 

mahala cu flori / de mărită-mă mamă vizavi de 

cârciuma / leei silberstein nu prea departe / de 

oceanele de gunoaie acolo am auzit trenurile/ acolo 

mi-am amintit întâiele dorinţe / şi ca un arbotre din 

vechile tratate / de anatomie  m-am expus în orăşel 

/ împrăştiind în dreapta şi în stânga / o iubire de 

oameni mărunţi o nenorocită / o iubire cehoviană şi 

tot ce spuneţi voi / să mă redaţi mie însumi / nu-s 

cât balivernele deşertăciunii”. „Calitatea cea mai 

rară a acestei poezii inteligente, nu odată construită 

în vederea unui efect răsunător, poezie 

premeditată în toate artriculaţiile ei, cu accente şi 

gradaţii vizibil elaborate, valorificând cu bună ştiinţă 

elaborate, valorificând cu bună ştiinţă  tot ce poate 

oferi invenţia spiritului în contact cu o temă dată, 

este de a se păstra aproape fără abatere în 

marginile lirismului. Răceala construcţiei, 

autocontemplarea ironică pregătirea din vreme a 

tipicelor sarcasme lasă teafăr fiorul eliminând doar 

aspectul prea brut al emoţiei, suprimând balastul ei 

de cuviinte, astzfel încât poemul să se poată 

desfăşura, pe un tomn demn, stăpânit, în limitele 

sale exacte”  scrie Lucian Raicu în 1974. 

Optzecismul este deconspirat de Doinaş în 1987: „ 

Astăzi la douăzeci de ani după Nuduri şi la 

cincisoprezece după Patimi, se poate constata, ca 

un fapt indenegabil, că o seamă de tineri de acum, 

remarcabili fie prin caligrafie, fie prin forţa viziunilor 

demascatoare de real, capătă brusc şi fac figură de 

epigoni. Între cei care au instaurat un nou cliumat 

al rostirii adevărurilor  poetice Ovidiu Genaru ocupă 

un loc de frunte, graţie pendulării sale – niciodată 

sub limita valorii – între utopic şi real”. Mai aproape 

de noi, în 2010 , Dan Cristea: „Limbajul poetic al lui 

Genaru, ca şi  cel al lui Petre Stoica, anunţă 
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incursiunile prin realul vâscos sau grotesc al  

optzeciştilor”. Iar  în 2014, Eugen Uricaru: „Citindu-i 

splendidul volum de poezie „Patimile după 

Bacovia”, o carte care, cred,  a marcat cu sau fără 

voia lor, pe toţi înnoitorii poeziei româneşti de la 

sfârştul secolului trecut. Cuvintele acestea mă 

sperie, dar sunt purul adevăr... Poezia sa a răvăşit 

ordinea existenţei în această precară lume care e 

literatura română de azi, de ieri, de alaltăieri”. Un 

ciclu de inedite rescrise din 2017 încheie Antologia 

din 2018 pentru o realiza o mai fericită întâlnire cu  

criticii . Într-un poem din finalul cărţii apare şi  

„Critcilor mei”: „(....). Mi-au reproşat rafinamentul 

dicţia caligrafia/ vulgarul aluzia perfidă /indecenţa 

indiscreţia  sclifoseala emfaza/ metforismul 

fantezia./Pe scurt: că aş fi un manierist de secol / 

şaptesprezece./ În concluzie: că sunt ultimul 

mohican liric./Că acum se poartă povestea epicul 

banalul ţâţa/./Şi la naiba sunt prea nominalizat la 

/Marele/ Premiu Eminescu.Asta stârneşte 

îngrijorare./ Cică disimulez. Că din păcate sunt 

octogenar şi nu opzecist/ cum îi stă bine poetului 

român adică eufemistic vorbind că aş fi oarecum 

parţial postum”. 

 Nu mult după ce poetul s-a adresat cu încruntatre 

criticilor săi, a venit şi  Premiul Naţional de Poezie 

“Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia. „În vârstă 

de 85 de ani, Ovidiu Genaru a fost declarat 

câştigător al celui mai important premiu de poezie 

acordat în România în baza unei decizii adoptate 

de un juriu condus de preşedintele Uniunii 

Scriitorilor din România, Nicolae Manolescu. Pentru 

acest premiu au mai fost nominalizaţi poeţii Vasile 

Dan, Nichita Danilov, Marian Drăghici, Ioan 

Moldovan, Ioan Es. Pop, Cassian Maria Spiridon, 

Lucian Vasiliu şi Matei Vişniec. 

Decernarea premiului a avut loc în cadrul unei gale 

care s-a desfăşurat miercuri seară pe scena Casei 

de Cultură a Sindicatelor din Botoşani, în prezenţa 

unei părţi a juriului, a câtorva dintre poeţii 

nominalizaţi, a numeroşi oameni de cultură, dar şi 

în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale ». 

Răspunsul poetului a fost ceva mai îngăduitor, nu 

fără’ necesara ironie : “Generaţia mea vine din altă 

lume. Deşi am 85 de ani şi alunec pe 86, mă 

consider încă antum, dar, fireşte, nu integral. Doar 

80%. Restul până la 100% este reumatism şi 

cardiologie, dar funcţionez, uneori sunt fiabil ca o 

maşină germană. Vecinul meu de palier, de la opt, 

domnul avocat Gheorghe Vasiliu, postum, George 

Bacovia adică, susţinea că într-o zi în viitor 

mulţimea anonimă te va avea în vedere. O 

propoziţie minunată. Acel cândva e acum. După ce 

mi-am cunoscut Bacăul, acum îmi aflu Botoşaniul”. 

De la Bacăul lui Bacovia la Botoşanii lui Eminescu 

e un itinerar înlt , dacă citim şi vârstele scriitorilor 

noştri, de azi şi de odinioară 
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Felix Nicolau 

 

Nici prea, nici foarte 

 

Când am văzut ediţia 

cartonată a Băiuţeilor, scoasă de 

Polirom în 2007, m-am dus înspre ea ca la pomu’ lăudat. 

Adică am luat vreo trei saci cu mine. Păi aåţi văzut ce 

dosar de presă are ataşat la sfârşit cartea asta? I s-ar fi 

cuvenit Nobelul şi, în variantă cinematografică, Leul de 

aur. Ei, din ăştia trei saci am umplut cam unu jumătate. 

Cam atât mi-a luat tot ce era cu miez în roman. Restul? 

Retorică, strategii (meta)textuale şi multă teorie a 

chibritului cu topping proustian. 

Nu sunt rău deloc. Dacă aţi şti ce pasaje 

seducătoare se află în carte! Cu atât mai enervant este 

furajul naratologic descărcat peste pasta povestirii. Zice 

Radu Cosaşu în prefaţă: „Ei fac din fleacuri – precum 

săpunul Fa sau tenişi Drăgăşani – idei decisive”. Aici e 

şi problema: excesul de ideologie literară. După Musil, 

Thomas Mann şi Hermann Broch, fleacurile au devenit o 

binecuvântare pentru romancieri. 

Minunate sunt rememorările afective, 

pocinogurile redate simplu, dar năstruşnic, ca la 

Creangă. „Coşuţă mi-a zis întotdeauna să nu-l pocnesc 

pe Cristos”. Cristos cu gaşca lui de puştani se aruncă de 

pe bloc şi, în loc să se terciuască de asfalt, le cresc aripi 

şi o iau în sus. Frazele se succed alert, edificator. Uneori 

sunt dispuse în formă de poem, ca să ni se indice şi mai 

clar maxima lor eficacitate. Apoi Cristos se întoarce „de 

la ţară Cristi” şi lucrurile o iau razna. Jocul este spart: ni 

se explică de ce puştii sunt doar nişte personaje şi de ce 

cei doi fraţi naratori, care şi-au pierdut inocenţa taliei şi 

tufa capilară, sunt aşa de trişti când rememorează 

paradisul de cartier. La Creangă nostalgia era exprimată 

în câteva fraze bine şlefuite, după care izbucnea comicul 

nebun. Aici nostalgia se întinde pe pagini întregi, 

înnegrite de fraze interminabile. În cazul lui Laurence 

Strene, de exemplu, spargerea convenţiei romaneşti şi 

expunerea roţilor dinţate ale naraţiunii devine un 

spectacol în sine. Nu ai senzaţia că scriitorul vrea să 

arate ce condei sofisticat are el. Fraţii Florian sunt 

simpatici în tachinajul reciproc, doar că întrec măsura. 

Fac tot ce pot ca să smulgă cititorul dintr-o lectură 

leneşă. De acord, dar ce-i oferă în schimb? „Lăsaţi-ne 

un pic ascunşi acolo, ne e mai bine, suntem în 

siguranţă, pentru că am ceva să vă spun cu vocea mea 

de om mare: minunile se lasă descoperite din cochilia lor 

aparentă (pe lângă care ai trecut şi peste care ai călcat 

de mii de ori) doar în momentele ciudate, atunci când se 

înnegurează a ploaie şi reverberează în tine cu praf...” 

ş.a.m.d. O lacrimogenă teoretizare a minunii. De ce 

trebuie să ni se spună constant că ce-a fost verde s-a 

uscat, că minunea e minune, copiii copii, fantezia 

fantezie? Efectul este de două ori straniu. Odată cititorul 

este supraapreciat: s-a săturat să citească de plăcere, 

să râdă sau să plângă, musai să-i fie scurtcircuitate 

afectele cu tot felul de consideraţii despre cum trebuie 

lecturată cartea. Iar a doua oară este subapreciat, 

pentru că i se ridică plăcuţe din regie pe care scrie: 

minune, poantă, simbol, întristare etc. 

De ce nu suntem lăsaţi să juisăm la naşterea 

Mariei din volanul Oltcitului roşu, la autoironii, la apariţia 

lui Ştim şi Ştaim dintr-un borcan cu muştar? Când începi 

să torci fericit, pac! un duş rece de genul: „am să încerc 

să clarific, cu toată delicateţea pe care o cer miracolele 

povestite etc”. 

Şi n-am priceput apropierea obsesivă făcută de 

mulţi critici între Băiuţeii şi De veghe în lanul de 

secară. Nu e de găsit aici un conflict între generaţii sau 

adolescenţi neînţeleşi, traumatizaţi de cât de phony şi 

corny e lumea. Deşi cadrul e comunist, relaţiile umane 

sunt clare: tata „mi-a tras nişte palme cât opt injecţii cu 

moldamin”; la baie sunt hoţi, deci mezinul Matei face pipi 

pe peretele din camera lui. A nu fi dinamovist 

echivalează cu a fi vai şi amar de capu’ tău, dar fratele 

mai mare a trădat, s-a antrenat la Steaua, pentru că era 

mai aproape, şi are veşnice remuşcări. Meciul Dinamo-

Liverpool este pierdut pentru că suporterii fraţi sunt 

seduşi de filmul Zboară cocorii, difuzat pe alt canal.  

 

În pofida unor jocuri narative şi „păruieli” 

textuale simpatice, fraţii Florian sunt mereu prinşi în off-

side într-un roman care trebuia să dea seama de 

copilăria spectaculoasă pe care mulţi dintre noi au avut-

o în comunism. Zic „trebuia”, întrucât filmele făcute după 

’90 pe această temă sunt rigide, false şi politizează până 

şi şotronul jucat de fetiţe între blocurile în construcţie. În 

umila mea opinie, romanul s-ar cuveni rescris sau, mai 

bine zis, „plivit”. Înainte de asta, n-ar strica o lectură a 

Confesiunilor paralele, romanul lui Costache Olăreanu 

din 1978 – aşa, de orientare... 
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Ioan Radu VĂCĂRESCU 

 
 
 
 

Magda ISANOS  
(1916 - 1944) 
 
[Wealthy of delight I woke up:]  
([Plină de bucurii m-am deșteptat:]) 
  
Wealthy of delight I woke up: 
I have one more day. 
 
I wrote my poems next to death, 
The coolness of the unknown realm struck me, 
I thought: I have one more morning. 
And I kept writing. 
 
People were killing each other 
Forgetting the prime beauty 
Of the world, and the law of love, 
Too simple, only the roses knew it 
 
And the dogs always faithful. 
 
The cold of death strikes my face, 
The wings of the gate were opened, 
I see the darkness. The mighty Charon 
Are rowing, are rowing, I can hear the paddles. 
The mornings remain behind.  
 

 

 

Ștefan Aug. DOINAȘ 
(1922 - 2002) 
 
Now 
(Acum) 
 
Now, when the wall of my eyes 
was removed, the one that 
it made me not see the truth, 
I can wait in absolute peace. 
 
The instants regained their sand 
forgotten in the hourglass, and the sycophants 
have become superfluous. In my soul 

have filtered calls of wonder. 
 
For a long time the apocalypse must 
have had place. But the cooing 
of the ringdoves delayed it. 
 
Now the empty thrones are waiting. 
Suddenly a criss-cross flash of lightning gives me 
a pair of stairs I set forth to descend. 
 

 

 

Ovidiu GENARU  
(n. 1934) 
 
Rendezvous  
(Întâlnire) 
 
I suspected he wouldn't come. Since 
last night I have sensed 
in the heart of the promise the fib.   
I waited for her the whole 
afternoon 
and right now when I give up 
I heard the door screaking, 
and here I am to greet her 
with trembling lips 
and ready to share her 
my sinful distrust. 
I'll kneel to apologize. 
Yet, I was wrong. It was 
the wind. 

 

 

Cristian SIMIONESCU 
(1939 - 2018) 
 
Gas mask  
(Masca de gaze) 
 
They also kissed each other with the gas mask on 
their faces 
Greed? 
Jellyfish fall on top of each other 
and yet - in my mind - I arrange them, 
as if all is right. 
I have more serious business, so the small 
shortcomings 
and discomfort does not torture me. I take them as 
they are. 
Sometimes warm currents are milder (when you're 
also hassled) 
than the history that skrew us in every moment 
breaking our lives, which no longer takes into 
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account anything  
So don't unfold your wounds 
Better remember what you can give to others and 
to yourself 
Make gifts to the others, make gifts to yourself, 
otherwise you can go mad! 
No need to cry, take the bull by the horns 
because you can't talk to him face to face 
to talk to him, to have a dialogue, to tap him on the 
shoulder... 
 
How else can I hear through the chaos the gurgle 
of Pater? 
 
Whipped so many times without screaming 
you can be called a being 
or less than a being 
or more? 
 
Smaller than an awl sewing the Sysyphean kit 
of leather and sackcloth 
There's another man in me that I haven't seen yet. 
Your soul as warm as a horse skin? 
I don't know who hurt me, I never see him 
the one who licks my wounds - 
Who lived my life who is left behind? 
 

 

 

Ioan BARB 

(n. 1960) 

 

Mark  

(Amprentă) 

 
I wonder why my walking is wavering   
I crawl like a worm to the core of the fruit  
eat away barriers to reach the target  
- the truth which I don't know yet  
but I can only bite a mouthful of happiness  
devouringly I laugh without beathing  
a tunnel is left behind  
as wide as the shadow of my body  
- it is the blankness from the kidnapped bliss of 
God  
you remind me every hour  
and you whisper   
you are only a worm screwed into the fruit  
whistling  
when the morning wind blows 
 
 

 

 

 

 

 

                       

Omul din eprubetă, o frumoasă și interesantă carte 

semnată de Nichita Danilov, a văzut lumina tiparului sub 

egida Editurii Polirom. Prin acest roman autorul încearcă să 

ne convingă că, la nivelul percepției individuale, limita dintre 

poezie și proză este aproape inexistentă și chiar imposibil 

de stabilit, iar aventura în inconștient are valențe nelimitate. 

Omul din eprubetă ne prezintă, de fapt, omul modern în 

continuă înstrăinare de propria identitate, până la pierderea 

totală a acesteia, în tentativa temerară de cunoaștere a 

altor existențe. Ca un Hristos modern, venit și întrupat în 

mod miraculos din altă dimensiune, în epopeea de 

cunoaștere a subsconștientului celorlalți își epuizează 

propria existență. O altă percepție dar și reflexie a condiției 

actuale a individului izolat în propriul exil existențial, în 

aventura de substituire în conștiințele celorlalți indivizi ai 

societății moderne: cunoașterea însemnă înstrăinare și 

singurătate. ”Dacă vă imaginați un Bulgakov trecut prin 

universul lui Swift, în timp ce ghizii sunt, pe rând sau 

concomitent Urmuz sau Daniil Hurms, ambii în mare vervă, 

dar și Sigmund Freud, atunci nu veți ezita să vă lăsați 

purtați de poveste fascinantă pe care ne-o propune Nichita 

Danilov, unul dintre povestașii adevărați ai literaturii noastre 

de azi, coborându-ne în abisul inconștientului uman din 

eprubeta  sa, populată de tot felul de entități și arhetipuri. 

Un embriion  aterizat de pe nebuloasa Andromeda pe 

pământ, ajuns în laboratorul unui profesor nebun, dar care 

mișcă universurile pe degete, este martorul uimit al unei 

vieți cotidiene terifiante, greu de înțels, aflată nu întâmplător 

în rezonanță cu lumea românescă postotalitară”, afirmă 

Adrian Alui Gheorghe în postfața acestei cărți. (I.Barb) 
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Daniela TOMA 

 

      Ioan BARB, Cetăţile de 

scăpare, Editura Şcoala 

Ardeleană, 2020 
 

 

      „Tu ai picurat în săculeţul cu zilele mele o fărâmă de 

infinit...” 

      Destinul omului, paradoxurile existenţiale, 

conştientizarea posturii de muritor îşi găsesc ecou într-o 

tacită complicitate cu Dumnezeu-Tatăl, care „îşi scoate 

îngerii la soare să se minuneze cum noi/ oamenii ne 

bucurăm să trăim”, pentru că lui îi stă la îndemână 

sensul creator, dar şi adevărul revelat, ambele capabile 

de a fi incluse în lumea posibilă pe care, iată, poezia 

domnului Ioan Barb o propune şi o susţine în conexiune 

cu propria esenţă, singura înzestrată cu semnificaţie, cu 

risipă divină, precum o cetate de scăpare... 

       Cunoaşterea divină vine firesc, are semnificaţia 

iluminării, a înţelepciunii, sensul profund al poeziei se 

aşază în decorul asamblat de jocul liber al imaginaţiei şi 

răscoleşte în subconştient, sub straturi fine de 

sensibilitate alcătuirea celor două lumi: „zidurile minţii 

mele sunt din nuiele/şi temelia lor din lemn de 

stejar/când se aprind ard mocnit/şi visele se prefac în 

mănuşi de cenuşă/din care Tu presari indulgenţe/peste 

Marea Uitării/linişteşti valurile care nu au somn/şi se 

izbesc de graniţa dintre noapte şi zi/vuietul lor acoperă 

chemarea mea şi chemarea Ta/şi readuc în tumult 

imagini de mult îngropate”. 

       „Ca strigătul să curgă liber din infinit” e nevoie să 

percepi într-un anume fel lumea interioară, cea în care 

au rămas pentru totdeauna nostalgiile, să le direcţionezi 

spre mai departe, spre „clipa aceea binecuvântată/în 

care simţi pentru întâia dată/că nu mai trebuie să 

gândeşti/că totul e suficient/şi nu mai e nimic de 

adăugat/în paginile ei/cartea ta/viaţa ta”. 

Predominantă, figura tatălui din volumul de faţă, Cetăţile 

de scăpare, se conturează într-un lait motiv, un liant 

necesar metamorfozării realităţii materiale într-una 

spirituală, revelaţia lucrurilor rămase dincolo de timp, 

importante prin însăşi absenţa lor: „astăzi e zi de doliu/ 

suspina tata/curăţa bătătura din faţa casei/din când în 

când se oprea/dregea mătura de mesteacăn/scuipa în 

palmele lui mari/o hartă cu munţi şi dealuri/analiza linia 

vieţii/i se întindea ca un fluviu printre bătături/ce vezi 

acolo tată/cercetez vremea când se întorc berzele/atunci 

se face primăvară în rai...” sau „se uita la noi din altă 

lume/praful de abur îi înconjura tâmplele/dar nu era tata 

ci Moise în Cortul Întâlnirii/în faţa Chivotului faţa îi 

strălucea între heruvimi/dacă e cineva flămând dă-i să 

mănânce şoptea tata”. 

       Timpul însuşi, un alt element, uneori de 

concordanţă, alteori de îngreunat izvor al energiei 

umane, pluteşte, se rostogoleşte, pune la încercare 

trăirea şi poezia trăirii, îmbrăţişează universul şi îl 

alungă, deopotrivă, dar îşi trimite totdeauna „păsările 

umbrei”, semne în cartea vieţii astfel: „mi se părea că nu 

e tata/ci meşterul timp” care „îşi târa mantia peste vatră”, 

„la răsăritul soarelui umbra timpului urca pe 

colină/încolţea nădejdea” conţinând-o în toate celelalte 

semnificaţii, chiar şi în cea a imaginii vecinului Ion 

„certând umbrele cuibărite lângă gardul grădinii/stătea 

îngenuncheat pe frunzele de trifoi păsăresc/cu ochii 

ridicaţi spre cer//...striga la Dumnezeu implorând să 

răstoarne ciutura norilor/peste pământ”... „rugăciunea 

vecinului Ion cobora peste garduri/se muia curgea în 

pământ/răcorea rădăcinile ierbii/mă făcea să înţeleg/că 

Tu te întorci cu spatele la pământ/să nu Te vedem cum 

plângi de mila noastră/când ne aduci şi ne iei din lume/o 

boceluţă de suspine e singura avere cu care plecăm/dar 

Tu ne ştergi amintirile/ca să vedem doar umbra Ta cum 

acoperă soarele/de la asfinţit şi până la răsărit...” 

Tată ceresc - tată firesc, o singură imagine suprapusă 

peste lume şi viaţă, asumată în propria-i alcătuire, venită 

din afara şi din interiorul unei viziuni şi tinzând să ajungă 

la forme şi mai concentrate ale acesteia, spre împlinirea 

unui destin, paradoxal, o prezenţă şi o absenţă în definit 

şi nedefinit, care nu se sfârşesc niciodată. Simpla 

afirmare a acestui lucru certifică, de fapt, posibilitatea ca 

absenţa şi prezenţa să se găsească în încercarea de a 

se petrece în acelaşi timp. Un moment al experienţei 

fără rezerve, o diversitate de fapte şi imagini cum rar ai 

norocul să întâlneşti într-o naraţiune lirică, şi nu una 

oarecare, ci aceea care menţine energia şi forma unei 

viziuni reale şi realiste, totodată, o cetate de scăpare, 

mai multe cetăţi de scăpare, aşa cum am mai afirmat. 

Aici, poetul va putea rosti fără teamă: „stai liniştit tată 

gândurile omului/ sunt şi mai alunecoase/să nu cad în 

hăul din mine să nu cad//dar tu îmi potriveşti paşii pe 

pietre cu mâna Ta/îmi arăţi că sunt pline de muşchi/să 

am grijă când mă scol şi când mă culc/să îmi îmbăiez 

mintea în ciutura cuvintelor/fântâna naşterii va aburi din 

nou/şi mă va încinge aura Ta/de jur împrejur”. 

       Esenţa rugăciunii îi va conferi actului liric şi mai 

multă profunzime, materia sufletească se va substitui 

semnului acesteia devenind ea însăşi semn ales, 

componentă metafizică, prin urmare, sensul distinct în 

cadrul propriei concepţii: „Măreţ eşti Tu Doamne şi mari 

bogăţii mi-ai dat//ce mare eşti Tu Doamne şi ce bogat m-

ai făcut/ că zidurile casei nu au ars//Doamne ce bogat 

sunt/mort am fost şi acum sunt viu” 

        În rostire esenţială, poezia captează intuitiv esenţa 

lucrurilor, a celor existente şi a celor inexistente, timpul 

îşi pierde importanţa, devine nedeterminat, poezia în 

sine îndeplinind rolul de salvator instinctual al realitaţii 

văzute şi a celei nevăzute, eternizându-şi, în felul 

acesta, frumuseţea indiscutabilă. 
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Ana DOBRE 
 

 

 

1989 – o iubire din primăvară până în 
toamnă... 

 
Până la romanul 21 de zile1 printre puținele care 

tratează tema Revoluției din decembrie 1989, Bogdan 
Brătescu a mai publicat Triumful (2004), romanul de 
debut, Acasă (2013) și Vedere din Hyde Park (2018). 21 
de zile spune povestea unei iubiri derulate pe fundalul 
anului 1989, din primăvară până în toamnă, o poveste 
tragică, finalizată, în împrejurările confuze ale revoluției, 
cu moartea iubitei. 

Naratorul reconstituie povestea mult mai târziu, 
după ce faptele s-au obiectivat, dându-i posibilitatea, 
după eliberarea emoțională, să le contemple cu 
detașare și obiectivitate. Această îndepărtare 
emoțională face ca evenimentele să fie văzute, 
rememorate obiectiv, printr-o rotire caleidoscopică, în 
așa fel ca reconstituirea să unească toate punctele 
posibile, cu toate umbrele lămurite. 

Cele trei capitole care reunesc secvențele de 
viață semnificative și relevante pentru Liviu Alexe, 
naratorul personaj, au valoare simbolică prin raportare la 
povestea iubirii celor doi, Liviu și Livia: primăvara, vara 
și toamna iubirii lor, urmată de iarna care marchează 
înghețul, moartea iubitei, poate nu și cea a iubirii și a 
speranței. Nu întâmplător autorul unește cele două 
personaje, în planul simbolic al romanului, prin 
asemănare onomastică, asemănare care ar putea 
sugera cuplul ideal, trimițând la mitul sufletelor pereche. 

Momentul care a creat premisa poveștii este 
însăși moartea Liviei Bratu, împușcată, în 22 decembrie 
1989, în luptele de stradă din București. Este pentru 
Bogdan Brătescu, un mod de a-și manifesta, revolta, 
luându-și revanșa asupra realității în încercarea de a o 
stăpâni prin ficțiune. 

Naratorul personaj, Liviu Alexe, retrăiește 
momentele iubirii unice, pe fundalul anului decisiv 
pornind de la o presupusă întrebare: ce am făcut înainte 
de acel decembrie nefast? Iar povestea tragică a celor 
doi nu este un simplu love story, ci un fel de rechizitoriu, 
întrucât nu destinul întrerupe povestea, ci invazia terorii 
istoriei. Astfel, povetsea lui Liviu și a Liviei devine o 
demonstrație a modului în care istoria se insinuează și 
apoi intervine brutal, fără să aleagă victimele, distrugând 
și lipsindu-l pe om de timpul lui de fericire pe pământ, de 
împlinirea firească prin valorificarea întregului potențial 
de care dispune. 

Bogdan Brătescu creează o imagine veridică a 
vieții românești în ultimul an de  comunism. Mediul pe 
care-l investighează este cel al teatrului, locul unde se 

petrece o parte a acțiunii fiind Teatrul „Constantin 
Tănase” din București, un mod de a sugera că România 
însăși era un teatru care-și juca ultima comedie...  

Liviu Alexe, aspirant la regizorat, eșuează de 
două ori la admiterea la IATC, având șansa de a se 
angaja ca primitor-distribuitor la teatru, continuând să se 
pregătească pentru regie cu regizorul Paul Nicoară, în 
aspirația de a-și materializa visul. Din această 
perspectivă, se creează, realist, felia de viață menită a 
evidenția mecanismele subterane ale intrării în mediul 
artistic. 

Costineștiul, cu atmosfera tinereții anilor '80, 
interpretarea complicatelor relații dintre fotbal și politică 
sunt alte aspecte ale realității românești 
antedecembriste. Atașamentul pentru echipa de fotbal 
Rapid, și nu Steaua sau Dinamo, revendicate de putere, 
capătă conotație politică, fiind un semn al opoziției față 
de regim, un semn minor, desigur, privit astăzi, din 
perspectiva timpului, dar foarte important în epocă, 
necesar pentru exprimarea libertății individuale. 

În acest mediu artistic, Liviu Alexe se 
contaminează de superficialitatea relațiilor interumane. 
El este un fel de Allan înainte de a cunoaște adevărata 
iubire alături de exotica Maitreyi. Experiențele lui erotice, 
până la întâlnirea cu Livia, femeia unică, rămân la 
suprafața aparenței, incluzând femeile ca-ntr-o colecție 
de obiecte. Simona, Melania, Laura, Magda se succedă 
în viața lui fără a-i atinge sufletul, fără a produce 
cutremurul ființei, semnul experienței decisive, marcante 
prin unicitate. 

Frumoasa Livia devine pentru Liviu marea 
iubire, femeia unică, femeia care-i marchează pentru 
totdeauna destinul. Apropierea de nume, simbolică, ar 
sugera consubstanțialitatea, prin trimitere la arhetipul 
perechii originare din mitul androginului, al ființei 
perfecte, reîntregite prin iubire. 

În plan social, Liviu Alexe traversează un 
labirint. Iese din întunericul epocii comuniste și aspiră la 
lumina unei vieți în libertate. În plan individual, lumina 
iubirii se stinge, iar întunericul îl cuprinde ca o ceață 
deasă. Finalul este sugestiv, concentrat pe această 
idee: „În punctul cel mai înalt al Dealului Negru, de unde 
începem să coborâm, spre Râmnicu Vâlcea, ceața 
deasă a pus stăpânire pe drum...”. Drumul în întuneric în 
vehiculul care are rolul unui instrument al destinului 
pune în perspectivă simbolică întreaga desfășurare a 
evenimentelor, legând povestea din 1989 cu prezentul.  

Speranța ieșirii din labirint nu încetează: „Iar, 
undeva, absent, inaccesibil, nevăzut, e cerul”, ultima 
frază din roman. Evenimentele vieții au partea lor de 
confuzie. Undeva, însă, se țese un sens ca-n metafora 
desenului din covor a lui Henry James... 

 
29 ianuarie 2021 

 
_________________________________________ 

1Bogdan Brătescu, 21 de zile, Editura Eikon, București, 
2020. 
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Un spațiu  al 

permanentei așteptări 

 

 Atât la momentul publicării volumului O 
dimineață pierdută, cât și la mulți ani după, 
majoritatea criticilor s-au declarat fascinați de 
formula narativă întrebuințată de prozatoare cu 
atâta finețe și precizie, reușind astfel să alterneze 
fațete ale societății românești pe parcursul unui 
secol întreg de istorie. Nicolae Manolescu afirma, 
la apariție și, mai apoi, în Istoria critică a literaturii 
române, că: „Pe drept cuvânt: este un roman epic 
bogat și psihologic profund, adevărat până în cele 
mai mici amănunte, modern în construcție și scris 
cu finețe” (Nicolae Manolescu, Istoria critică a 
literaturii române, 2008).  

 Fără a trece cu vederea toate meritele 
romanului enumerate de criticii literari până acum 
(discursul narativ, doza de feminitate, spiralele 
temporale), trebuie totuși adus la lumină un aspect 
care, deși nediscutat pe îndelete până acum, 
conferă substanță romanului Dimineață pierdută, și 
anume transfigurarea Bucureștiului literar în cheie 
feminină. Cu alte cuvinte, ar fi interesant de aruncat 
o privire asupra imaginilor Bucureștiului, așa cum 
este el surprins într-o continuă schimbare de-a 
lungul celor 100 de ani parcurși pe firul rememorării 
de către personajele romanului. 

 Bucureștiul este fundal și pentru 
frământările plimbăreței Vica Delcă, și pentru 
așteptările tensionate în care se află Ivona Scarlat, 
două femei ce provin din mahalaua, respectiv 
centrul burghez al orașului și care, deși pretind că 
sunt complet diferite una de cealaltă, împărtășesc 
aceeași plăcere ascunsă a sporovăielii feminine și 
a bârfelor nevinovate. Ajunsă la bătrânețe, la o 
vârstă la care ar trebui să se menajeze mai mult, 
fosta patroană de prăvălie și, mai recent, 
croitoreasă Vica Delcă ia la pas cartierele 
Bucureștiului în căutarea unei companii potrivite 
pentru discuții libere, în tihnă. Fuge astfel de soțul 
ei anchilozat și diabetic, a cărui prezență fizică nu o 
îmbie la dialog în niciun fel, și-și vizitează 

prietenele din lumea bună a Bucureștiului 
interbelic, pensionare la rândul lor, alături de care 
pierde noțiunea timpului și se lasă pradă unor 
conversații doar în aparență superficiale și lipsite 
de seriozitate, căci, în profunzimea lor, ele reînvie o 
lume uitată, anihilată de instaurarea comunismului. 
Cu alte cuvinte, mahalagioaica Vica se plimbă, la 
propriu, printr-un București al anilor `70 și 
evadează, pe firul memoriei, în acel București 
istoric, ale cărui rămășițe mai pot fi, pe ici-colo, 
admirate în prezentul dimineții așa-zis pierdute. 
Paul Cernat observase, referitor la întreaga operă a 
romancierei, că „sunt foarte puțini prozatorii români 
care au «prins» imaginea Bucureștiului cu 
acuitatea memorabilă a Gabrielei Adameșteanu. 
Bucureștiul ca spațiu familiar, ca iluzie substanțială 
a lui acasă” (Paul Cernat, Rezistența la timp. 
Gabriela Adameșteanu între proza scurtă și roman, 
2008). Tocmai acest acasă identificat de criticul 
literar trebuie discutat în cheia în care Bucureștiul, 
metapersonaj al romanului Dimineață pierdută, 
constituie fundalul cameleonic al stărilor psihice ale 
personajelor feminine.  
 Vica Delcă străbate Bucureștiul dintr-un 
capăt în celălalt cu tramvaiul și autobuzul, la clasa 
a doua, obligatoriu. Deplasarea Vicăi, în mare parte 
cu diverse mijloace de transport în comun, 
surprinde nu doar distanțele foarte mari parcurse 
dintr-un cartier în altul și pensia sărăcăcioasă din 
care trebuie să se întrețină, ci și un alt mod de a 
percepe și privi Bucureștiul natal, după cum nota și 
Andreea Răsuceanu în volumul mai sus menționat: 
„Deseori, în proza Gabrielei Adameșteanu, 
tramvaiul despică leneș orașul, e un vehicul al 
lentorii duminicale, al repaosului contemplativ (...), 
în vreme ce autobuzele arhipline îi transportă pe 
cei terorizați de posibilitatea oricărei mici întârzieri 
la serviciu. Drumurile urbane reflectă, prin urmare, 
pe de o parte un mod de a vedea lucrurile și lumea, 
și astfel de a o ordona, pe de altă parte percepția 
acestora, prin prisma locuitorului orașului, care se 
pliază, se adaptează acestui model de organizare 
urbană” (Andreea Răsuceanu, Bucureștiul literar: 
șase lecturi posibile ale orașului, 2016) 
 Mai mult decât atât, faptul că personajul nu 
se sfiește să circule la clasa a doua poate sugera 
aderarea ei la o comunitate de oameni modești, 
care nu vor să se sustragă vieții precare pe care 
sunt nevoiți să o ducă. În Dicționarul de simboluri 
coordonat de Jean Chevalier și Alain Gheerbrant, 
intrarea automobil face referire și la autobuz, mijloc 
de transport în care se va sui madam Delcă pentru 
a merge către cartierul burghez al Ivonei Scarlat: 
„Autobuzul este un vehicul public. El evocă «viața 
socială care te duce cu sine» (A. Teillard). Această 
viață socială se opune izolării, egocentrismului, 
infantilismului, excesului de introversiune. Nu ne 
putem sustrage vieții colective. Dificultatea sau 
obligația de a urca într-un autobuz este revelatoare 
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[...]. Autobuzul simbolizează contactul silit, în orice 
evoluție personală, cu socialul” (Jean Chevalier, 
Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri..., 2009). 
Din acest punct de vedere, Vica Delcă este unul 
dintre cele mai sociabile personaje din romanul 
Dimineață pierdută, dacă nu chiar din integrala 
prozeistică a Gabrielei Adameșteanu. Este o 
femeie dintr-o bucată, care împrumută însă de la 
marile cucoane, pe care le-a frecventat în tinerețe 
ca bonă, croitoreasă și confidentă, o prefăcătorie și 
o capacitate de disimulare foarte bine puse la 
punct, puternic contrastante cu limbajul și felul ei 
vulgar de manifestare caracteristice. Acestea fiind 
zise, Vica nu se rușinează deloc cu deplasările 
zilnice cu mijloacele de transport în comun, ba 
chiar simte un soi de superioritate față de noua 
bucureștime de provincie. 
 În cele din urmă, cu chiu, cu vai, Vica 
ajunge în Berceni („Între macarale – blocuri 
netencuite; grămezi de moloz acoperite cu bucăți 
de gudron, barăcile de lemn, închise”), în 
apartamentul cumnatei, dar nu îl găsește acasă 
decât pe fiul ei, pe tânărul Gelu, captiv parcă într-o 
veșnică pubertate. Dimineața pierdută a Vicăi se 
anunță încă de pe acum, dar măcar se poate 
bucura și manifesta ca la ea acasă într-un 
apartament din Berceni, caruia cumnata îi găsește 
numai lipsuri, dar pe care protagonista îl consideră 
„raiul pe pământ”, în comparație cu modesta ei 
chirie. 
 Ultima oprire a Vicăi Delcă este acasă la 
Ivona Scarlat, fiica respectabilei Sophie Ioaniu, în 
Cartierul Domeniilor, „cu străzile lui purtând nume 
de aviatori, casele cochete și blocurile mici în stil 
modernist, eclectic sau Art Déco” (Cornelia 
Ciocârlie, Andreea Răsuceanu, Dicționar de locuri 
literare bucureștene, 2019). Ajunsă aici, fosta 
croitoreasă recunoaște imediat lumea nouă care i 
se înfățișează și pe care a cunoscut-o în tinerețe în 
toate profunzimile și secretele ei, de la arhitectura 
cartierului boieresc, până la arhitectura sufletească 
a cucoanelor cărora și-a oferit serviciile: „Numa 
vile, și case cu etaj, și grădini, și tei pe stradă, 
cartier boieresc, ce vrei. Cartier boieresc a fost, 
cartier boieresc a rămas, atâta doar că acu e alții. 
Atâta doar că acu e boierii noi, că boierii vechi, 
care-a murit, care s-a scăpătat, care-a fugit în 
străinătate, care mai fuge și-acuma..” (Gabriela 
Adameșteanu, Dimineață pierdută, 2008). 
             Latura selectă a Bucureștiului, pe care Vica 
o cercetează flămând încă din tinerețe îi trezește 
sentimente de frustrare, egoism și, pe alocuri, pură 
mefiență față de marea burghezie interbelică, ce 
pare, după ea, să mențină nemuritorul dezacord 
între aparență și esență. De altfel, Vica îi și livrează 
Ivonei o replică acidă, dorindu-se a fi o trezire 
forțată la realitatea comunistă, care a anihilat orice 
diferențiere de rang social: „...pentru că tu, spre 
deosebire de mine și după treizeci de ani de regim 

comunist, încă te mai simți datoare să te comporți 
după cum îți cere rangul. [...] chiar dacă toți cei ce 
te-au anturat și pe care i-ai admirat în prima ta 
tinerețe au pățit la fel, tu parcă nici n-ai observat că 
s-a schimbat ceva” (Gabriela Adameșteanu, 
Dimineață pierdută, 2008). 
 În acord cu suprapunerea imaginilor 
Bucureștiului comunist sau interbelic și a atitudinilor 
variate ale Vicăi Delcă, Andreea Răsuceanu 
menționa că „Orașul e, în proza Gabrielei 
Adameșteanu, o prezență discretă, bântuitoare, 
care se inoculează pe nesimțite în viețile celor ce îl 
locuiesc și străbat, strâns legat, organic, de 
existența acestora, aflat într-o comunicare 
permanentă, subtilă – fie că e vorba de semne 
prevestitoare, locuri anume, învestite cu 
semnificații particulare care declanșează un proces 
anamnetic, de peisajul urban deșertic, dezolant al 
periferiei aflate în eternă construcție sau de 
imaginea emblematică a Clădirii, care guvernează 
existențele tuturor ca un mare castel kafkian” 
(Andreea Răsuceanu, Bucureștiul literar: șase 
lecturi posibile ale orașului, 2016). Cu alte cuvinte, 
raportul dintre ceea ce zărește ochiul contemplator 
și ceea ce gândește una dintre protagonistele 
romanului este perfect normal și se realizează într-
o deplină armonie, așa cum, mai înainte de ea, 
profesorul Ștefan Mironescu, cel dintâi soț al lui 
Sophie Ioaniu, se simțea bucuros să se afle pe 
străduțele din mahalaua bucureșteană în timpul 
Primului Război Mondial, tocmai datorită 
sentimentului de solidariatate și de prezență 
efectivă a oamenilor, într-unul din episoadele cele 
mai sângeroase ale istoriei românești. 
 Indiferent de cartierul bucureștean din care 
provin, indiferent de statutul social sau de 
pretențiile mai mult sau mai puțin justificate în 
raport cu veniturile actuale, atât pentru Vica Delcă, 
născută și refugiată la bătrânețe în mahala, cât și 
pentru Ivona Scarlat, ultimul vlăstar al marii 
burghezii interbelice, înrădăcinată în zona 
protipendadei bucureștene pentru totdeauna, 
Capitala este acel acasă, acel centru identitar la 
care nu pot renunța, căci, altfel, și-ar anula 
personalitatea. Ivona refuză și să ia măcar în 
considerare o mutare din „căsoiul” mult prea gol în 
care a locuit toată viața într-un apartament mai 
restrâns, potrivit nevoilor și, mai ales, statutului 
financiar actual, iar decizia ei fermă nu are de-a 
face (doar) cu orgoliul burghez moștenit, ci, mai 
ales, cu istoria familiei păstrată între pereții greu 
încărcați de evenimente. Pentru Ivona, casa 
bătrânească, gazdă a tuturor episoadelor marcante 
ale istoriei naționale, este acel mediu căruia îi 
aparține fără să-și impună acest lucru, este pur și 
simplu parte din personalitatea ei, dacă nu chiar 
factorul care a modelat-o semnificativ în ceea ce 
este ea în prezent. De asemenea, oricât de 
pragmatică și de trecută prin „școala vieții” ar fi 
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croitoreasa Vica, oricât de mult și-ar exprima 
invidia și dorința de a trăi ea însăși în astfel de 
cartiere selecte sau fie măcar și într-un apartament 
al ei, în Berceni, precum cumnata sa, nu o poți 
scoate nici pe ea din mahala, nici mahalaua din 
Vica Delcă. Personajul Gabrielei Adameșteanu 
este construit aproape balzacian, în deplină 
concordanță cu mediul din care provine, este 
perfect conștientă de gândurile ei și are maximă 
încredere în impresiile pe care i le provoacă 
reprezentanții burgheziei apuse, încât, mai presus 
de gelozia față de bunurile și de opulența de care 
se bucurau cândva, în Vica există mulțumirea unei 
vieți modeste, din care comuniștii nu au avut ce să 
îi răpească mai mult decât prăvălia din Coriolan. 
 Ceea ce a observat foarte bine exegeza a 
fost straniul raport care se stabilește între cele 
două femei, după aproape o viață petrecută una în 
preajma celeilalte: „E o vorbărie de femei între ele, 
descusută, repetitivă, o tacla mic-burgheză (în care 
mahalaua și le meilleur monde se întâlnesc într-o 
vreme de declin și sărăcie), care, pe măsură ce le 
dezvăluie felul de a gândi, părerile, prejudecățile, le 
și ascunde, ori ne lasă să întrevedem evoluția 
atitudinilor. Cele două lumi, înfrățite o clipă de 
plăcerea bârfei și de căldura încrederii reciproce, 
se despart din nou și se privesc cu mefiență” 
(Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii 
române, 2008).  
 Vica și Ivona mai împărtășesc însă, pe 
lângă apetența pentru discuții mai mult sau mai 
puțin superficiale, o dramă a incomunicabilității cu 
partenerii lor de viață. Vica pleacă de acasă 
aproape în fiecare zi, pentru că nu are ce discuta 
cu soțul ei, interesat doar de televizor și veșnic 
nevolnic. Își caută astfel partenere de dialog în 
fostele cucoane pentru care a lucrat sau în rudele 
mai apropiate, bucurându-se, în același timp, mai 
cu oftări, mai cu suduieli, de drumul pe care îl 
parcurge de la casa uneia până la apartamentul 
alteia. În preajma lor, la o cafeluță, la o felie de 
pâine sau un fursec, timpul are altă curgere, iar 
bătrânețea ei se preschimbă, pe neașteptate, în 
tinerețea plină de energie din urmă cu 40 de ani, pe 
fundalul unui București încă nestăpânit de 
comuniști, dar care suferea cele dintâi mari 
distrugeri din timpul Primului Război Mondial. Spre 
deosebire de Vica, Ivona se resemnează cu viața 
trăită alături, sau mai bine spus, în absența lui 
Nikki, soțul ei, despre care fosta croitoreasă afirmă 
cu malițiozitate că pleacă toată ziua la „Matracuca” 
pentru a fugi de soția lui. Dimineața pierdută își 
merită epitetul dacă ne referim aici la așteptarea 
prelungită în care se adâncește Ivona până când 
află, în fine, că Nikki a murit într-un cumplit 
accident.  
 Pentru ambele femei, Bucureștiul de 
altădată este decorul în care se refugiază pe 
parcursul unei dimineți și după-amieze întregi, 

suplinind astfel golul lăsat de soții lor, indisponibili 
pentru comunicarea de care au ele nevoie. 
Gabriela Adameșteanu mânuiește cu măiestrie 
alternarea planurilor temporale ale romanului, 
făcând numeroase salturi în timp, din Bucureștiul 
anului `77, până în mijlocul bomabardamentelor din 
Primul și din cel De-al Doilea Război Mondial. 
Despre toate acestea însă s-a discutat pe larg în 
recenzii sau cronici apărute la momentul publicării 
romanului. Important acum de subliniat este rolul 
pe care îl joacă cronotopul în romanul Gabrielei 
Adameșteanu, acela de fundal al marilor trăiri și 
frământări interioare ale personajelor. Bucureștiul 
este transfigurat literar în cheie feminină de către 
fiecare protagonistă în parte, este spațiul aproape 
sacru al amintirilor, pe care nu le poate altera 
nimeni și pe care nici măcar comuniștii nu le pot 
răpi. În fapt, chiar și autoarea își mărturisea 
percepția asupra orașului într-un interviu acordat 
Andreei Răsuceanu pentru volumul Bucureștiul 
literar, percepție care se reflectă pe tot parcursul 
romanului din 1983: „Îmi plăcea vechiul București, 
dar, mai ales în timp ce lucram la Dimineață 
pierdută, am fost uimită să descopăr că epoca 
demult terminată în care trăiseră personajele mele 
din cea de-a doua parte a cărții (romanul retro, îl 
denumeam eu) se păstra lângă mine, prin vilele, 
prin casele boierești, încă în picioare. Ele păstrau și 
ceea ce străinii mai atenți descoperă a fi farmecul 
Bucureștiului” (Andreea Răsuceanu, Bucureștiul 
literar: șase lecturi posibile ale orașului, 2016). 
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Mihai  POSADA 
 

 

Everestul lui Nicolae 

Silade 

 
Dacă în precedenta culegere de versuri 

(Calea Victoriei, Cartea Românească Educațional, 

2019), autorul denunța grave crize existențiale 

vizând patologicul psihiatric, provocat și politic (cu 

administrare de „plegomazin clordelazin” etc.), în 

Everest (Timișoara: Editura Brumar, 2020 – 150 p., 

format 19 x 19,3 cm.), Nicolae Silade proclamă un 

manierism de tip reducționist, înțelepțit rezonabil-

rezonant în speța corzilor lirice ale orientalilor aflați, 

potrivit unei sintagme cultivate cândva de Ion 

Mircea, aproape în departe: Omar Khayyam sau 

Rabindranath Tagore. O semnalare, în schimb, a 

iminentei psihoze generate de proximitatea temelor 

sacre: „e greu să ocolești psihoza când te apuci să/ 

cercetezi cele sfinte să înțelegi neînțelesurile” (p. 

99).  Împăcat cu sine și cu lumea într-o nișă 

stilistică salvatoare, o firidă în care crește marele 

său Everest simbolic, vârf declarat de experți ca 

având 8.848 de metri de la nivelul Mării chiar dacă, 

măsurat din centrul Pământului, muntele 

Chimborazo din Ecuador ar fi cel mai proeminent 

vârf al Planetei, cu un total de 11.016, iar cârcotașii 

ar găsi că, socotind de la poalele de sub ape ale 

piscului, până și Mauna Kea, vulcanul adormit din 

Hawaii, ar măsura 9.330 de metri înălțime. Dacă pe 

icoana Sfântului Ioan de la Prislop citim îndemnul: 

La munți, suflete, să ne ridicăm!, iar poetul îi 

închină sfântului un poem (pp. 35-39), poate că de 

aici și titlul cărții de versuri... 

«Patriotismul nu este nici judecată, nici 

prejudecată, ci sentiment», preciza Duiliu 

Zamfirescu (fost secretar al legației României la 

Roma, secretar general în Ministerul de Externe, 

ministru de Externe în Guvernul Averescu, 

academician român, scriitor etc.), într-o scrisoare 

către Titu Maiorescu (fost prim-ministru, ministru de 

Interne, membru fondator al Academiei Române, 

directór de generație culturală, filosof, scriitor etc.). 

Nișa de care vorbeam se concretizează, în 

imaginarul poetic livrat lectorului la modul predilect 

al poemului în proză, în vecinătatea cu „ruinele 

comunismului” pe care eul poetic o trăiește, situat 

strategic, pentru a nu spune chiar geo-politic, în 

același loc minunat, locuibil chiar în mod patriotic 

(sic!) la fel ca în precedentul volum: „pe malul 

cernei într-o cameră de 4 x 4 cu un frigider într-un 

colț un calorifer în altul [...] vizavi e vila lui 

ceaușescu în care ceaușescu nu a locuit niciodată” 

(p. 9). E microuniversul balconului de apartament 

domestic din care, la o cafea și o țigară, constată 

integrarea în marele tot: „de ce aș da valea/ cernei 

pe o plimbare în bronx cheile nerei pentru un sejur 

în manhattan/ zgârie-norii mei sunt acești munți 

minunați munții carpați cu vârful în/ dor [...] și 

zăpezile de altădată care iar se arată ca un miracol 

pe everestul meu interior” (p. 19). Mai limpede, în 

interogația conclusivă: „de ce nu mă vedeți pe mine 

în mine însumi” (p. 17). La fel, în 

atoatecuprinzătorul autoportret și animist crez 

poetic – o artă poetică a empatiei herderiene 

dincoace de Eu și Tu al lui Martin Buber: „și rege și 

clovn și mare și mic naiv înțelept/ faraon și budist 

împărat proletar și evreu și comunist cel mai iubit/ 

dintre pământeni și cel mai iubitor da m-am văzut 

pentru că în fiecare/ dintre voi mă văd pe mine 

însumi” (p. 15). Anticomunist (man in red, p. 49); 

ziarist cu ochi critic, imparțial și lucid: „un gunoi și 

comunismul a fost și capitalismul la/ gunoi va 

ajunge dacă n-o vede pe bătrâna care adună 

deșeuri” (cartier, p. 55); poetul echivalează ieșirea 

din dictatura comunistă cu învierea românilor ca 

neam: „și dacă învierea unui om e/ o minune când 

un popor învie e cea mai mare dintre minuni” 

(primăvara românească, III, ciclul: un anotimp în 

paradis, p. 133), fără a uita că: „între iluzie și 

realitate de-o frumusețe fără seamăn e iluzia 

realității” (marea cea mare, p. 59). Universalismul 

acesta umanist și, așa cum autorul însuși întoarce 

frazele spre augmentarea sensului într-o 

prospețime limpede, umanismul universalist – 

găsirea în sine a celuilalt și a alterității în sine – se 

exprimă plenar, : „n-am văzut oameni care să vrea 

să fie mai/ oameni decât oamenii și nu// nu trebuie 

să urci everestul ca să fii deasupra lumii trebuie să 

cucerești/ everestul dinlăuntrul tău ca să fii și începi 

să fii când începi să înțelegi/ și începutul tău e chiar 

începutul lumii” (p. 11). O remarcabilă ars poetica 
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(p. 46). O apreciabile directețe a expresiei care 

cucerește și convinge.  

«Narcisismul este igiena marelui scriitor», e 

de părere Dan Arsenie apărându-l pe M. 

Cărtărescu într-un dialog cu D-tru Aug. Doman, 

când afirmă că: „dacă un poet n-ar suferi de 

narcisism n-ar fi nimeni sau cel mult ar fi critic, 

literar firește” (Generația ’80 văzută din interior 

(VIII), în revista ARGEȘ, Nr. 5 (323), mai 2009, p. 

16). Eul fiind corolarul simbolic al celorlalți, 

egotismul acesta motivat ca iubire de oameni 

devine paroxistic în Everestul lui Nicolae Silade: 

„de ce să mai aștepți răsăritul/ când răsăritul lumii 

ești tu” (p. 13); ca rezultat al trezirii rațional-

intelecte totdeodată cu dobândirea trezviei 

ascetice: „când te trezești la realitate și vezi/ că 

realitatea nu e ceea ce se vede// când între gândire 

și vedere/ e miracolul care te face să fii// când 

trebuie să alegi” (p. 12). Stare pentru atingerea 

căreia: „ajunge un ciripit de păsări să te trezească 

la realitate”, întrucât calea discursului poetic e 

mistică, paradoxală potecă redemptorie în sens 

doctrinar «iudeocreștin»: „pentru o întâlnire cu/ 

dumnezeu merită să renunți la tine însuți pentru a 

te câștiga/ pe tine însuți” (p. 10). Învățat buddhist 

ori, poate, mai recent inițiat bahá’í, poetul se arată 

iluminat de bucuria de a exista în frumusețea 

cernută din tot ce îl înconjoară holistic: „bucuros să 

admir lucrările omului bucuros/ să admir lucrările 

domnului” (p. 14). Nicolae Silade reconfirmă 

avizata părere mai veche a criticului literar Gh. 

Grigurcu: «Cel mai apropiat de mottoul cărţii, dat 

de celebra profeţie a lui Malraux, potrivit căreia 

„Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”, ni se 

pare a fi Nicolae Silade» (recenzie la Cartea 

poeților, 1994, apărută în CONTEMPORANUL, 

subl. autorului). Și nu întâmplător, mottoul ales de 

poet din William Shakespeare sună aproape 

«banal», ca mai toate marile adevăruri: To be or 

not to be that is the question (p. 8). Bucuros de tot 

fiindul creat, poetul, nici pe departe hedonist 

epicureic, e un suitor în evlavia fericirii de a fi în 

iubirea situată mai presus de cunoașterea 

aducătoare de tribulații: „ce bucurie să am din/ 

cunoaștere când cunoașterea nu poate să schimbe 

nimic?” (p. 140). Exemplar, profundul text al 

volumului de filosofie-poetică Everest: [Re]Facerea 

omului (pp. 89-92) și singurul titlu grafiat cu 

majuscule. Foaia albă, înaintea textului final, ca un 

văl alb. 

Poetul e un căutător de sine care s-a găsit 

și își continuă imperturbabil, egal cu sine, 

dezvăluirea de sine în deplină maturitate, apăsat 

manieristă, a propriului limbaj imnic și cu o dicție 

ce-l singularizează – ca psalmist – între confrați: 

„un anotimp în paradis e chiar paradisul. cel de 

dinlăuntrul/ tău. e o altă viață. e muntele cel mai 

înalt și vârful de/ munte. un everest al gândirii. un 

everest al iubirii. facerea/ lumii și desfacerea. noul 

pământ și cerul cel nou. noile stele.// e zăpada care 

acoperă totul înainte ca totul să înceapă. din/ nou. 

e ninsoarea neîntreruptă ce se întețește. e/ pâinea 

care se face trup și vinul ce devine sânge. focul 

din/ cămin care se stinge. și focul dinlăuntrul tău. 

cel de nestins.// e fericirea care bate la ușă. și ușa 

care se deschide. e norul/ care te-nvăluie. 

îmbrățișarea îngerului și înțelepciunea care/ 

luminează. e chiar lumina lumii. este ceea ce vezi 

când ai/ ajuns la tine însuți. când toate se sfârșesc 

și reîncep cu tine” (un anotimp în paradis. III, p. 

145). Pecete inimitabilă a stilului, exacerbarea 

antinomiei ca figură poetică-suport pe care 

concresc metafore, comparații etc. îmbogățește 

semantic și ideatic frazări liric-simfonice ale fiecărui 

text și împreună arborele sefirotic înalt al întregului 

volum.  Nicolae Silade cucerește în anul 2020 un 

Everest poetic, exaltând regăsirea de sine ca 

sentiment al prezentului cu tangențiale trimiteri la 

un trecut ce ține mai mult de veșnicie decât de 

nostalgii personale. 
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Emil Cătălin NEGHINĂ 
 

o cronică de carte poem – ioan barb – imnul 

frumoasei olivetti (ed. cartea românească, 

2018) 
 

olivetta, frumoasa mea! 
 

bântuit tot mai des de concubinajul  

cu prima lui mașină de scris 

poetul fericit plânge trecător  

folosește o samă de cuvinte 

simte ca un om mare adevărul 

că nu se poate face un transplant de dragoste  

care să fie reușit de-adevăratelea 

care să tragă un tun zdravăn singurătății 

 

cuvântul e dragoste scrie în codul genetic 

 

tramvaiul bezmetic deraiază de plictiseală 

face tumbe mănâncă timpul liber al orei 

dar el e deștept cinic isteț bea lapte de capră 

limpezește tăceri atât de adânci  

că poate auzi de foarte departe 

cum trece un om prin propriul lui suflet 

 

poemul coboară elegant și glumeț din pod  

seara pe la nouă și un sfert poate zece  

sunetul sparge stele zdrobite de părăsiri 

iar el bolnav totalmente de frumusețe fiind 

ghicește în stele cu suflet zdrențuit melancolic  

de copil jurnalist rătăcit avocat zdruncinat  

măcinat dezorientat nemulțumit tracasat 

 

nu se-atinge de urmuz din ager respect 

dar merge pe sârmă în bauhaus styl 

ca un clown colorat de gellu naum 

golan activ prizonier în oglindă  

 

metafizic și blând-dur-fain-metaforic ortac 

locuiește într-o scoică sanctuar 

unii zic că în două poate în nouă 

caută infinitul în baloane de săpun 

 

știe clar că moartea nu lasă mesaje 

deși are într-o parte a minții  

numai imagini din mințile unora ca  

bunuel dali breton duchamp  

și e convins că dulăul andaluz a fost al lui  

când era mic și că el însuși  

este adevăratul orfeu al lui cocteau  

și că singurul sânge al vreunui poet  

nu poate fi decât al lui al lui 

nu citește în tramvai nu scuipă foc 

e gânditor răpitor visător chimist timid 

fiincă știe că timpul neterminat  

se întoarce în el tehnic vorbind 

 

poemul filtrează ploaia prin beregata lui  

zilele încap într-o singură lăcustă  

iar poetul levitator războinic  

condamnat să mestece vise  

idealist și credincios șofer de excepție-ratat-  

vede cum casa părintească pleacă la azil  

să facă surf pe buza melancoliei  

ca-n baletul tiradic al lui oskar schlemmer  

sau ca în picanteriile lui helmuth sturmer 

 

navigator încercat în minele călanului  

soldat rănit salvat obsedat de orașul alb 

dependent de codul bunei dispoziții 

cu sufletul ud de singurătatea  

care se hrănește cu făina  

adusă de corbi din oasele antichității 

 

poemul are foarte multă răbdare,  

știe că poetul are metafore foarte bune  

chiar și când vorbește de mineriada a doua  

și nu se lasă pentru că el simte  

că trupurile noastre s-ar fi fost contopit  

demult la timpul potrivit  

dacă nu ne bara era asta cuantică 

 

poetul e trist ca un bob de neghină  

părăsit în oricare dintre filmele lui tarkowsky 

în special călăuza după frații strugațki 

când prea-golul nu se știe umplut  

și parcă doamne-doamne și-ar nota visele toate  

le-ar băga într-o cutie de scrabble  

și de-acolo ar ieși combinații noi 

în ciuda lui kierkegaard 

 

cu tot ce are în el e capabil  

ca-n fiecare zi să îmbrace orice altă înfățișare  

decât cea știută de copiii care îl strigă pe stradă  

când fluviile urcă liniștite la cer  

și cioburile aduc noroc pe timp de ploaie  

curățând bine de tot aurele 

te iubesc mult olivetta mea 

 

bistrița 00:30, 29 noiembrie 2019 
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Ștefan JURCA 
 

 

 

 

Mierle în iarbă 
  

Mierle coborîte în scuarul 

Cu statuia poetului 

Căutau hrană 

Pe lîngă trupul de bronz… 

Nu vom ști niciodată… 

Păsări frumos cântătoare 

La cioc gălbioare 

Era și un con de brad 

Așezat acolo ca un glonț 

Către cer. 

Să fie un semn ori numai 

Un joc de copil… 

Nu vom ști niciodată… 

Acum dimineața 

Prin iarba și roua orașului 

Păsări cernite 

La clonț aurite 

Mierle pe lîngă 

Statuia poetului. 

  

Sabia îngerului 
  

Lângă tufa de corn 

Înfloreşte sabia îngerului 

Viţa de vie cu bobii mărunţi 

Operă de ploi şi de vînt 

Albastră e sabia îngerului 

Ca un colţ de cer primăvara 

  

Cu grijă să ne apropiem de ea 

De floarea sfîntă 

Şi binefăcătoare 

Ea nu este nici gladiolă 

Este un dar 

Sabia îngerului din grădina 

Copilăriei cu genunchii juliţi 

Cu picioarele goale 

  

Plină cu bobi de rouă ca 

Nişte mărgăritare în miezul 

De vară e sabia îngerului 

După tufa de corn. 

 

 

 

Oglinda 
  

S-a dus bruma de tinereţe deodată 

Cu liniştea din casa noastră 

Deasupra stejarilor canadieni 

S-a dus totul într-o vagă uitare 

Venele se-ngroaşă peste pulpe 

Genunchii-s moi tociţi ca piatra fântânii 

Pisoiul nici nu  miaună,el ar vrea 

Să poată vorbi să fie stăpîn 

Peste porţelanuri şi alte obiecte 

Încremenite-n vitrine 

Doar oglinda culoarului stă 

Ca o proastă ce-şi arată goliciunea 

Stă aşa mută îşi arată averea 

Crengile de tei zac aruncate în colţ 

Lângă uşă mireasma lor ne adoarme 

Trecem în vise vârtoase ca într-o 

Apă străvezie în care 

Plutim fără noimă 

  

Toate s-au dus numai florile 

De tei stau la uscat pe ziare 

Doar oglinda ca proasta-şi arată 

La toţi goliciunea. 

 

Noaptea de-acasă 
  

O stare de frig care nu trece 

Noapte de toamnă senină şi rece 

Pe fereastră văd uliţa largă 

O visez bogat luminată 

Ca pista unui aerodrom 

Da,îngerul trebuie să vină 

În singurătate mai înghit o pastilă 

După o zi o simt inutilă 

Durere în gît şi stare de frig 

Un zgomot egal de motor 

Este îngerul, lumina pare să crescă 

Roz, violet, îngerească 

Străbate crengile nucului 

O pală de vînt rătăcită 

Prin noaptea de-acasă 

Pe cer e luna borţoasă 

  

Alte pastile, mult mai amare 

Şi iar acel zgomot egal 

E doar frigiderul 

Din camera cealaltă 

Încă o noapte acasă-a trecut 

Dintr-o celulă a timpului spartă 

Febra de-aseară n-a mai crescut 

Pe cer stelele desenează o hartă. 
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Emilia  

POENARU 

MOLDOVAN 
 

Luiza 

 
Bătrîna Luiza a păstrat cele mai bune odăi din casă, 
era chiriașă acum dar se purta tot ca stăpîna 
domeniului,  
se sprijinea pe un  baston cu măciulie de argint  
dar noi credeam că e înarmată împotriva noastră, 
era război total în curtea  
ce dăinuia neschimbată dinainte de unire. 
Ne cățăram unii pe brațele altora  
să-i privim în camerele înalte cu candelabre ca de 
biserică,  
scrinuri de mahon și paturi din lemn de cireș, 
vitrine cu porțelanuri și pahare de cristal  
printre care trona portretul bărbatului ei, 
un ungur chipeș cu mustăți imperiale, 
cu un zîmbet de om bun pus pe șotii 
ce ne făcea sa regretăm că nu e el chiriașul nostru. 
 
Luiza nu avea copii, n-am văzut-o niciodată zîmbind, 
era aspră cu noi mai ales cînd îi zburau pe la urechi  
proiectilele din praștia fraților mei sau furam toamna  
cei mai buni struguri din partea ei de curte. 
Se vedea doar cu o singură prietenă din casa de peste 
drum  
la care mai mergea după-amiaza la ceai, 
tăifăsuiau amîndouă  cu glas tare într-o limbă 
neînțeleasă,  
o pîndeam la întoarcere, era bine dispusă după ceaiul 
miraculos  
și ne chema să ne dea bomboane de lapte  
trimise de o nepoată din Budapesta. 
Nici atunci nu zîmbea, își păstra buzele strînse  
ca într-o strîmbătură. 
 
I-a spus mamei o altă vecină că Luiza era tare frumoasă 
în tinerețe  
dar acum are gura într-o parte 
de la trăznetul care a lovit-o în timpul unei furtuni cu 
grindină  
cînd a rîs și a strigat de la fereastră:  
uite cum se joacă Dumnezeu de-a popicele! 
În podul casei avea sicriul pregătit demult,  
locul nostru de joacă preferat ce ne dădea fiori 
de frică dar și de mîndrie printre copiii de pe strada 
noastră  
– nimeni nu avea ceva mai înfricoșător. 
 
Cînd a tras să moară, mama a întrebat-o  
dacă vrea un preot pentru ultima împărtășanie. 

Pentru o clipă a deschis ochii și a sfredelit tavanul cu 
ură, 
țintind cerul care-i luase prima dată imperiul,  
apoi bărbatul și acum viața: NEM! 
 

Printre privirile noastre 
 
printre privirile noastre curg două fluvii 
fiecare în direcția opusă 
ne transportă visele ca pe baloți de mărfuri 
visul meu despre umbrele corăbiilor de odinioară  
călătorind spre porturi tandre și umbroase  
se întîlnește cu al tău despre cheiuri de arșiță  
unde înfloresc dorințele 
precum cactușii în deșert 
și iscă împreună un vîrtej întunecat 
în ochiul lui suntem două păpuși goale și cuminți  
încremenite în desfășurarea de forțe 
a unei fericiri  
cu țepii adînc înfipți în carne  
ce ne aruncă după potolirea  furtunii  
pe fiecare spre malul fluviului său  

 

Văpaie 
 

plin de licheni corpul absoarbe 

toate nevrozele zilei 

asprele fluide ale dorințelor 

lei ce se plimbă ca adevărați stăpîni 

maimuțe însîngerate  

din vîrfuri de cedri  

păstrează în memorie vremurile  

cînd se trăgeau din om 

și pe spirale de adeneuri  

se legănau ca pe liane  

condori veniți  

pentru hoituri  

eficienți și tăcuți  

umbrindu-mi habitatul  

cu planarea lor schizofrenică 

și văpaia din ciocuri 

 

cineva să-mi extragă corpul  

din jungla incendiată a dormitorului 

 

Pe gînduri 
 

în iarna asta căzută pe gînduri  

gutuile neculese încremenesc  

transparente pe ramuri  

îndrăznelile  

se opresc la jumătatea arcului 

vertebrele o iau razna  

se încalecă una pe alta 

silind măduva principiilor să iasă  

ca sîmburii de cireșe strînse între degete 

iubirea incorect manevrată s-a gripat  

s-o dăm la programul rabla  

ai propus  

poate mai recuperăm ceva 

                         POEME 



32 
 

 

 

 

 

 

Nina HOZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Singurătate 

 
 

îmi zâmbești 

pe  cealaltă jumătate de pernă... 

cine ești? 

cum te numești? 

 

cântecul de leagăn ce-mi cânți 

nu l-am auzit de la mama, 

de la ursitoare 

sau de la sfinți... 

 

ochii tăi sunt atât de adânci, 

atât de frumoși! 

miroși a ... pace 

și-a liniște miroși 

și parcă-a flori de câmp! 

nici eu nu știu – 

să râd? 

să plâng? 

 

nimic din ce-mi oferi 

nu-mi dai pomană, 

singurătate, mamă vitregă! 

 

și totuși... 

mamă! 

 

 

Cât de aproape? Cât de departe? 

 
 

în spatele ochiului închis 

lumina nu mai are gust amar, 

nu e nici stricată de oameni, 

nu e nici mâncată de vreme 

și zgomote se-aud atât de rar... 

 

lumina din spatele ochiului meu 

zugrăvește cerul cu verde 

și-apoi coboară, 

împiedicându-se de amintiri, 

peste câteva stele desenate stângaci 

pe pardoseală. 

 

în spatele ochiului închis 

pământul e albastru 

și totul e acolo unde trebuie să fie - 

iarba atârnă din nori, 

noaptea începe în zori, 

 

iar eu, 

în dreapta umbrei ce-ți seamănă, 

număr invers petale de flori: 

 

cât de aproape, 

cât de departe e iarba 

ce-mi va mângâia tălpile? 

 

cât de departe, 

cât de aproape e Steaua 

pe care-mi voi odihni tâmplele? 

 

umbrește-mă, Umbră, 

și pune lacăt pe ochiul închis! 

 

 

 

Cântec 

 
 

în salba timpului, mărgele de sare, 

în palma somnului, stele de mare... 

în calea vântului spice se-mbată, 

în sânul fetelor, lacrimi de piatră. 

de le vei vedea, 

adună-le toate, 

așază-le-ntr-o carte, 

sărută-le... 

și nu-ntreba nimic. 

 

în trupul nopții clipele dor, 

în voia sorții visele mor... 

în vârful muntelui cerbii se cheamă, 

în miezul lutului, cântec de mamă. 

de le-i auzi, 

ascultă-le toate, 

învață-le-ntr-o noapte, 

sărută-le... 

și nu-ntreba nimic. 

 

în vuietul zilei tac și ascult, 

în cugetul nopții mă tem și m-ascund... 

în vremea ce curge spre moarte mă pierd, 

în cântecul acesta te-aștept. 

de mă vei găsi, 

lasă-le toate! 

cât încă se mai poate 

sărută-mă! 

și nu-ntreba nimic.. 
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Carmen 

BRĂGARU 
 

         Toamnă aurie 

 

 

În urmă cu cinci ani, tot în paginile „Algoritmului 

literar”, publicam o amplă prezentare a poetului, 

eseistului și traducătorului Mihail Sinelnikov1, punctând 

și faptul că cele șase călătorii făcute în țara noastră în 

ultimele decenii au dat naștere unor poezii închinate 

locurilor vizitate. Dincolo de versurile scrise „la cald” cu 

acele prilejuri, în care un rol important jucau formele și 

priveliștile, în ultimii ani se ivesc și unele care păstrează 

esența unor trăiri ascunse în faldurile memoriei afective, 

ieșite la suprafață abia acum prin alambicate retorte ale 

imaginației poetice. Este și cazul poeziei fără titlu de mai 

jos, datată 7 septembrie 2020, trimisă prin intermediul 

poștei electronice, alături de o încântătoare imagine de 

toamnă aurie.  

 Traducând textul, am modificat substantivul vile 

din versul al șaselea, cu ielele noastre (versul al 

optulea), căci la acestea se gândise poetul, așa cum mi-

a confirmat ulterior, însă le confundase din pricina 

denumirilor apropiate. Vilele, în mitologia slavilor sudici, 

sunt zâne asemănătoare unor nimfe, înfățișate ca femei 

tinere foarte frumoase, cu părul lung și blond, care 

sălășluiesc în păduri, în ape sau în aer. Etimologia 

termenului vila nu este foarte clară, printre sursele de 

proveniență posibile numărându-se verbul viti (a adia, a 

bate vântul), ce a dat naștere în slavona bisericească la 

„vârtejul de vânt”, sau termenul sanscrit vāyú-„aer”, în 

proto-indo-europeană u̯ēi̯o-„vânt”. Oricâte ar fi 

diferențele specifice inerente fiecărei zone geografico-

mitologice, se pot găsi ușor și asemănări între vile și 

iele.  

 

                                                                                                     

Prezentare și traducere de Carmen Brăgaru 

 

 

 

 

*** 

Вновь скоро осень золотая 

В Карпатах дальних, в том краю, 

Где листья желтые, витая, 

Кружили голову мою. 

 

На родине угрюмых дракул, 

Златоволосо-юных вил - 

Средь них Овидий пел и плакал – 

Я дивный миг остановил. 

 

И вновь владычица чащобы 

Идёт ко мне из давних дней… 

Нет, измениться не могло бы, 

Увы, ничто в судьбе моей. 

 

Да и грядущего не надо, 

Но пусть выходит в тишине 

Та женщина из листопада, 

Всё приближается ко мне. 

7 сентября 2020 

 

*** 

 

Ca mâine-i iarăși toamnă aurie 

În munți Carpați, pe plai îndepărtat, 

Acolo unde-un galben roi de frunze, 

Stârnit de vânt, și mințile mi-a luat. 

 

Ovid cântă și plânse-n mal de țară - 

Unde-n vrăjită clipă și eu am adăstat - 

Zărind ca-n vis și draci posaci ca noaptea, 

Dar și în horă ielele prin sat. 

 

Pe una, a vântoaselor stăpână, 

O simt venind dinspre străvechi genuni… 

Vai, știu, nimic nu se mai schimbă 

În soarta mea pornită din străbuni. 

 

Un viitor de-acum la ce-ar fi bun? 

Așa că fie! În adâncă pace, 

Șoimana ceea din vârtej nebun 

De frunze, vină dar încoace! 

 

___________________________________________ 
1Carmen Brăgaru, Portretul unui artist: Mihail Sinelnikov, 

„Algoritm literar”, An. VI, nr. 4 (14), octombrie-decembrie 

2015, pp. 21-24. 
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 Ștefan BOLEA   

                                                  

Abbau 

 

sexuality is my anti-numinosum 

 

* 

father and evil are one and the same thing 

every father is a lord of lies 

 

* 

m-am tot gândit care e rostul familiei și am găsit până la 

o urmă o definiție: oamenii care nu te eutanasiază când 

ești la pământ 

dar, conform metamorfozei, nici asta nu e cert 

 

* 

– ne vom mai vedea? 

– dacă nu ne ia ploaia de azi. 

 

* 

când te uiți la tine de sus e mai interesantă reacția plină 

de obidă a celui care se uită de jos 

 

* 

relația dintre chelie și pălărie este magnetică 

 

* 

do I look as old as him? does he feel as young as me? 

 

* 

my childhood grows as I diminish 

 

* 

schöne Gesichter stellen Verachtung erfolgreich dar 

 

* 

ich liebte die Liebe, die Du in mir geschaffen hast 

jetzt hasse ich diese Liebe 

es war eine persönliche Angelegenheit: es ist fast so, als 

ob Du nie existiert hättest 

 

* 

 

give your blessings to others, save your curses for 

yourself 

 

* 

să te crezi mai deștept decât ești e o formă de prostie 

destul de comună 

 

* 

unele femei tinere sunt frumoase doar pentru că sunt 

tinere 

* 

oscilează între „nimic nu e adevărat” și „adevărul pentru 

care să trăiesc și să mor”, între două minciuni 

 

* 

criminalului nu-i pare rău de victimă; dacă lăcrimează, 

se milostivește de fapt pe sine 

* 

uneori înaintezi mai rapid dacă mergi invers 

* 

atmosfera de roman rusesc a Bibliei, numai 

dezechilibrați 

și invers, maniacii religioși din ospicii 

contagiunea dintre Dumnezeu și nebunie 

de altfel, Eul a fost conceput după modelul divin 

când consolidezi o iluzie cu altă iluzie, nu trebuie să te 

miri că pereții ființei sună a gol 

 

* 

dacă viața e moarte, moartea e tot moarte 

(1=0, 0=0) 

 

* 

jucăm atâta teatru încât părem nebuni pentru un copil  

 

* 

sunt inamicul tuturor și singura persoană cu care sunt 

dispus să semnez armistițiul sunt eu însumi 

 

* 

când trăiești în mlaștină, singurul mod prin care poți 

percepe hiperbola mea e parodia 

 

* 

când trăiești viața ca un mort ești în câștig față de 

existența celui torturat de chinuri 

 

* 

frica de viață e mai derutantă decât frica de moarte 

 

* 

uneori este imposibil să faci distincția dintre vocea ta și 

cea a traumei tale 

 

* 

nu există cale de mijloc: trăiești numai în tării sau sub 

pământ 

 

* 
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my life: swinging back and forth between my crown of 

thorns and my crown of shit, between the King and the 

rat 

 

* 

in my mind I wanted to say “height suits you” and I heard 

“might loots you” 

 

* 

uneori, dacă exagerezi, numai cu un bemol chiar, obții o 

evaluare justă, aproape înfricoșătoare, a realității 

negarea ne minte zilnic, proiectându-ne filmul micilor 

noastre speranțe insipide 

 

* 

 

gândirea pozitivă și gândirea sunt lucruri distincte 

gândirea pozitivă l-a purtat pe hitler la stalingrad 

 

* 

deși era mai logic să mă sinucid, am avut pornirea de a 

ucide întreaga specie umană pentru a ispăși păcatul de 

a mă recunoaște în ea 

 

* 

books are real; life not so much 

ambition: to conquer with the weapons of books the 

space of life 

 

* 

sfaturile sunt lipsite de scop pentru că nimeni nu-și 

urmează propriul sfat 

 

* 

God wants to add you as a friend. Delete request! 

* 

când ai prea mult de dat, nu cere 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marius Penea 
 

 

Și cu mai cine? 

 
Am băut, 
Să îmi fac curaj 
Să îți spun că te iubesc, 
Indiferent 
Dacă  bănuiești sau nu- 
Din mine izvorăște un râu 
Valurile-i lunecă lin pe străzi 
Pe urmele tale. 
 
 
Am băut, 
Amețindu-mă   
Cu așteptări. 
Doar șoaptele mele 
Meșterite în zori 
Călite în aburul sângelui 
Te vor convinge 
Că dragostea 
Este zilnic 
Cu un pas  
Înaintea noastră. 
 
 
 
 

Ploaie de mai 
(cîntec de pandemie) 
 
Cerul  lăcrimează 
Sfidând gravitația, 
Înnorează zâmbetul, 
Grăbește pașii pe caldarâm. 
Flori de cireș 
Stropi de ploaie 
Spală amiaza pe față, 
Flori de cireș  
Umede gânduri 
Nebunul oraș suspinând- 
 
 
În mine, în tine, 
În zori, 
Miroase a pâine albă și-a iarbă: 
Luminatele grădini, 
Mâinile lor, fumegând, 
Adună dragostea noastră în casă. 
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Nicolae 

MUNTEANU 

 

Repere. 

Viața  care prăduiește 

 

Anul acesta în mai s-au comemorat 40 de 

ani de la data cînd viața lui Marin Preda a fost 

prăduită. Sau rînduită în eternitate pentru scriitorul 

siliștean. 

Poziţia autorului şi a operei de artă faţă de 

realitate este un principiu artistic ce coboară pînă în 

Antichitate la Platon sau Aristotel. Arta ca imitaţie a 

realităţii a devenit principiu estetic numit mimesis. 

Cînd mimesis-ul devine o cale intrinsecă de 

cunoaştere a realităţii, arta imită acţiunea iar ca un 

corolar al imitaţiei apere catharsis-ul, purificarea şi 

eliberarea de pasiuni. 

Acesta ar fi un posibil punct de plecare 

pentru personajul de tip eu naratorial cu maximă 

longevitate în literatura universală. Încadrabil în 

literatura de tip subiectiv, acest tip de personaj 

poate da naştere unei confesiuni literare îmbrăcate 

în forme diverse: autobiografia, memoriile, jurnalul, 

corespondenţele sau interviurile. Doar cîteva 

exemple elocvente: „Confesiunile” lui Jean Jacques 

Rousseau, „Corespondenţe” (Flaubert), „Portret al 

artistului din tinereţe” (James Joyce) etcetera. În 

literatura română „Amintiri din copilărie”  (Ion 

Creangă), „Note zilnice”  (Camil Petrescu) ori 

„Memoriile” lui Mircea Eliade sînt cîteva repere 

fundamentale. 

„Viaţa ca o pradă” de Marin Preda 

apreciază criticul Nicolae Manolescu „nu este o 

simplă carte de amintiri, desigur, nici un roman”, 

deşi însumează ambele posibilităţi. La graniţa 

dintre ficţiune şi realitate, tipul acesta de scriere 

propune un personaj sui-generis în literatură, un 

amalgam incitant între eul biografic şi eul auctorial. 

Cu toate că este scrisă la persoana I şi impregnată 

pînă la saturaţie de elemente ale realului, ceea ce 

importă la o astfel de scriere este calitatea 

verosimilului aşa cum îl definea Aristotel în 

„Poetica” sa. Din acest punct de vedere, personajul 

principal care este eul naratorial nu se identifică în 

totalitate cu eul autorului. Autorul are grijă ca eul 

naratorial să-şi amintească controlat doar 

fragmentele esenţiale ale existenţei într-o 

succesiune logică şi oarecum cronologică. De la 

vîrsta copilăriei, a şcolii, pînă la acceptarea 

conştiinţei de scriitor, în 1955, cu cîteva luni înainte 

de apariţia „Moromeţilor”. Astfel eul naratorial 

dobîndeşte conştiinţa scriiturii înainte de începerea 

confesiunii și se formează ca personaj de sine 

stătător. 

În cele 43 de capitole ale cărţii eul 

naratorial al lui Marin Preda se mărturiseşte într-o 

aventură a cunoaşterii. Eroul deapănă amintiri ale 

conştiinţei de a fi, e o redescoperire a sinelui. 

Primul capitol, poate cel mai expresiv, se deschide 

abrupt cu revelaţia ontologică a personajului-

narator: „Aventura conştiinţei mele a început într-o 

zi de iarnă cînd o anumită întîmplare m-a făcut să 

înţeleg dintr-o dată că exist”. Întîmplarea e una de 

referinţă pentru caracterizarea personajului. Este 

motivul fundamental al familiei, cea care-şi pune 

amprenta definitoriu asupra evoluţiei personajului. 

Parcă într-o scenă similară cu cea a cinei din 

romanul „Moromeţii”, protagonistul , în cazul în 

speţă un copil de vîrstă şcolară identificat aici cu 

Marin Preda însuşi, acaparează atavic pîinea de pe 

masă.  Gestul în sine l-ar putea caracteriza direct 

ca o inducere în eroare indirectă. Aşa cum 

precizează mai departe personajul însuşi „din 

această întîmplare ar reieşi că instinctele de 

acaparare m-au dus departe în viaţă, ceea ce nu s-

a dovedit”. Amănuntele care i-au schimbat 

traiectoria vieţii exploatînd bunăvoinţa destinului 

sînt descifrabile tot aici în primul capitol.  

Primo este reacţia tatălui său, personaj 

secundar definitoriu pentru primii ani de educaţie.  

Cu toate că pusese mîna pe pîinea de pe masă 

care aparţinea tuturor şi nu vroia s-o împartă cu 

nimeni, actul educativ al tatălui îi trezeşte în fiinţa 

de atunci sîmburele conştiinţei ce-l va caracteriza 

toată viaţa. Severul tată îl îndeamnă să mai ia o 

pîine, „ia-o, mă, şi p-asta!”, sub privirile furioase şi 

                                  ESEU 



37 
 

indignate ale familiei. Şi copilul parcă deşteptat din 

somnul inconştienţei, „pune încet şi cuminte pîinea 

din braţe pe masă”. S-a trezit o conştiinţă, s-a 

format un om. 

Secundo, premierea de la finele clasei a 

treia de către un învăţător ce avusese intuiţia 

propensiunii spre carte a micuţului învăţăcel, fără a 

mai avea nevoie de evaluările tradiţionale (scenă 

reluată la alţi parametri în romanul „Moromeţii”). 

Două personaje adiacente ce i-au modificat 

destinul, ca și preotul  din „Mizerabilii” lui Jean 

Valjean. Impactul lor a fost fără îndoială covîrşitor 

de vreme ce la vremea maturităţii autorul îşi 

aminteşte şi le recunoaşte implicit valoarea. 

Încrederea investită de aceştia (dar şi de colegii de 

breaslă din gazetărie ulterior) în capacitatea de a 

răzbi a personajului denotă calităţi superioare 

pentru fiul de ţăran: inteligenţă (are numeroase 

repere culturale), memorie excelentă (revin în 

memorie detalii de realist), acuitate în observaţie, 

capacitatea de analiză (orice episod e disecat şi i 

se caută o semnificaţie), simţul răspunderii, 

perseverenţă, corectitudine şi nu în ultimul rînd 

talent. Talentul de a scrie, aşa cum s-a format el în 

timp pînă a deveni conştiinţă de scriitor. Ce 

transformări uluitoare au putut avea loc atunci în 

sufletul copilului este întrebarea la care încearcă să 

răspundă acum, ca scriitor. În ultimul capitol un 

alter-ego, vocea conştiinţei, îi şopteşte autorului un 

îndemn cu caracter de moto: „scrie şi caută să afli 

ce s-a întîmplat.” Iar autorul devine astfel eu 

naratorial. 

Dezvăluindu-şi filonul autobiografic cu 

sinceritate, autorul se identifică la acest nivel cu eul 

naratorial. „Viaţa ca o pradă" devine prin personajul 

său o biografie spirituală şi un jurnal de creaţie în 

acelaşi timp. Observaţia morală care însoţeşte 

amintirile este efectul direct al conştiinţei de a scrie. 

Personajul principal este caracterizat indirect de 

darul rar întîlnit al sincerităţii. Vocaţia sincerităţii o 

are însă autorul Marin Preda, el doar împrumutînd-

o eului naratorial pentru a da creaţiei sale tăria 

autenticităţii. Preda se confesează fără complexe, 

uneori în autocaracterizări indirecte: miop, la limita 

sărăciei rușinoase (era să renunţe la şcoală pentru 

că nu avea cu ce se încălţa), bolnav de friguri, sfrijit 

(„mă cîntărisem odată în gară şi văzusem cu uimire 

cum cu palton cu tot abia aveam cincizeci şi şase 

de kilograme”).  

Ca argumente pentru importanţa 

nonficţiunii se pot aduce nenumăratele întîmplări 

reale din viaţa scriitorului, verificabile pentru istoria 

literară. Şcoala de la Cîmpulung, de la Abrud, 

conflictele cu profesorii, lecturile legionare, 

prietenia cu Miron Radu Paraschivescu, cu Ion 

Caraion etc. Suplimentar chiar şi caracterizarea 

succintă făcută de alte personaje vine să susţină 

valoarea autenticităţii prin sinceritate, deşi mai 

curînd în exemplele următoare poate fi vorba de 

inserţiile ficţiunii. În capitolul 6 profesorul de 

matematică îl apostrofează direct „de ce nu înveţi, 

urîtule?”, apelativ pe care îl regăsim şi în capitolul 

40 în gura iubitei sale, opticiana: „eşti urît, dar ceva 

te transfigurează...”.  

Marin Preda atinge în această carte 

performanţa de a-şi analiza propria viaţă privind-o 

auctorial, parcă cu ochii altuia.  

Cartea „inclasabilă”, cum o aprecia criticul 

Mihai Ungheanu, pare a fi la acest nivel un pact 

autobiografic, un roman al eului în care între 

personajul autor şi personajul narator se poate 

pune un semn distinct de egalitate. Citîndu-l pe 

criticul francez Saint Beuve care afirma existenţa 

unei legături intrinseci între creator şi operă („tel 

arbre, tel fruit”) înţelegem că raportul dintre realitate 

şi ficţiune, între biografie şi invenţie, deşi este 

indiscutabil, el nu poate fi niciodată delimitat clar. 

Eul naratorial rămîne o provocare fără 

sfîrşit, o privire în oglindă în lumea de dincolo a 

ideilor, a ielelor. 
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Emil Cătălin 

Neghină   

 

 

Patinaj artistic   

 

 

       Stimați spectatori și ascultători, vă transmit din 

turnul de presă al patinoarului olimpic național din 

micuța, dar fericita, noastră urbe. Nu mă 

cunoașteți, firește, nu aveți cum. Sunt unchiul lui 

Neluțu, crainicul vostru obișnuit. Numele meu nu 

contează care e, e neînsemnat... Neluțu îmi spune 

unceșu. Puteți și voi să-mi spuneți la fel. Neluțu nu 

poate veni astăzi la gala anuală de patinaj artistic 

din motive foarte clare și obiective. Toată noaptea 

a schiat pe pârtia cea nouă, care are și instalație de 

luminare nocturnă. A răcit, că nu-și pune niciodată 

nici fular, nici căciulă, nici mănuși, că el e căpos. I-

am spus de nenumărate ori să se acopere, dar el 

nu și nu. Ei bine, acum stă în pat și bolește. Are 

febră mare și n-a putut veni. Își cere scuze. M-a 

rugat pe mine să-i țin locul. Sper să reușesc și să 

nu greșesc ceva.  

       Probabil știți că patinoarul nostru este foarte 

mare și e în aer liber. E singurul patinoar olimpic 

din țară și e apreciat de mari patinatori din lumea 

întreagă. În tribune încap 1.000 de spectatori, pe 

puţin. Are instalaţii electrice, electronice, mii de 

reflectoare de toate culorile, e tare frumos. De aici, 

din turn se vede și mai bine. Cel mai bine. Maşinării 

de lustruit gheaţa şi oameni specializaţi îşi fac 

treaba. Se face curăţenie mare şi în tribune. Chiar 

acum imensele instalaţii de sunet sunt încercate. 

Sună bine. Totul seamănă cu dute-vino-ul dintr-un 

muşuroi de furnici. S-a auzit un acut semnal sonor. 

Toată lumea se retrage. Gheaţa sclipeşte fin în 

lumina reflectoarelor. Patinoarul pustiu pare a fi 

dintr-o altă lume. Și este din altă lume. Linişte de 

mormânt.  

 

       Liniştea e ruptă, fâșii-fâșii, încet, elegant. Apar 

spectatorii. Se grăbesc să-și ocupe locurile. E 

veselie mare și voie bună de înaltă calitate. Încep 

să sune trâmbiţe şi fluiere, zburdă artificii 

multicolore. Se flutură steaguri ale tuturor naţiilor 

lumii. E atât de frumos! Păcat că Neluțu nu este 

aici, el ar fi descris toate astea în vorbe mai 

sportive, eu nu mă prea pricep, sunt un simplu 

profesor de fizică cuantică la domiciliu și lucru 

manual enciclopedic... la pensie. Tribunele se 

umplu până la refuz. Atâta lume n-am mai văzut de 

la festivalul verzei dela Moșna. 

 

        Începe! Țineți-vă bine! Șase femei şi 

treisprezece bărbaţi, își fac apariția pe gheața 

lucioasă ca o oglindă de cleștar. Fac mişcări de 

gimnastică ritmică uluitoare. Reflectoarele de 

urmărire sunt aţintite pe chipurile lor bucuroase şi 

angelice. Pare că le place foarte mult ce fac. Se 

aude vântul vuind. Când şi când, câte cineva din 

grup îşi aranjează căciula mai bine pe urechi sau 

mai îmbracă un nou pulover. Se spun glume şi se 

râde cu poftă. Grupul face vocalize. Spaţiul se 

umple de incantaţii majore, minore, apoi supreme. 

Din grupul bărbaţilor se detaşează cel mai gras şi 

mai chel. Arată de parcă ar fi îndrăgostit de ceva 

verde. Scoate din mânecă o vioară şi îi încântă pe 

toţi cu sunete vrăjite. Arcuşul îi zboară pe corzile 

instrumentului cu viteză ancestrală. Chicotind și 

icnind elevat, femeile baletează divin, ca la prima 

iubire, primul sărul, prima palmă pe... Bărbaţii 

patinează cu ele în braţe, pe spate, în mâini, pe 

creştet. Le învârt pe degete, le aruncă de la unul la 

altul, ca-n viață. Nu cade nimeni. Nimeni nu se 

răneşte. Apare Moş Crăciun, Aurel a lui Copilu, 

călare pe renul Rudolf. Toată lumea îl știe, e un 

personaj notoriu, a fost și la românii au latent. Are 

barba foarte lungă și se electrizează permanent, de 

aceea pe unde merge dispar tot felul de obiecte. 

Bani, bijuterii, cărți de credit, femei fine,.. acum 

împarte muzicuţe și napolitane tuturor. Detul de 

emoționant. Mama lui ar fi mândră de el. Cum stă 

el călare pe Zmău, calul lui nea Szekely, deghizat 

în ren... a plecat.  

 

        Iată, acum îşi face apariţia juriul format din 

două persoane. Prima persoană este un bărbat 

bătrân, foarte gras, cu mustăcioară, lornion vintage, 

inele de aur pe toate degetele, tuns punk, îmbrăcat 

numai în blănuri negre. Duce cu el o carabină de 

mare calibru. A doua persoană este o femeie 

frumoasă foc, de vreo doi metri înălţime, e numai 

zâmbet. Duce pe umăr o arbaletă de secol 4 î.h.... 

Alături de ea păşesc, mârâind, doi câini uriaşi, unul 

e dog german, altul e dog arlechin. Fiecare 

transportă câte o tolbă cu săgeţi. Juriul se aşează 

pe fotoliile roșii pregătite din timp.  
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       Sunt minus 20 de grade Celsius. Atmosfera 

este destinsă, plină de voioşie primitivă. La un 

semn al lui Moş Crăciun, toată suflarea cântă la 

muzicuţe „Of, brad frumos!”. Iată că și apare un 

brad frumos. E destul de frumos, nimic de zis. Toţi 

sar în sus de bucurie. Se joacă o horă în jurul 

bradului. Bradul îi potoleşte şi le face un plan de 

ajun de sărbători de iarnă, cu măscuțe și mănuși 

de plastic. Toţi aprobă fericiți şi izbucnesc în urale.  

 

         Dintr-un colţ al patinoarului pornesc în zbor 

câţiva porumbei albi. Sunte peste 2020 de 

porumbei. Mulţimea aclamă. Şeful juriului, fără să 

se ridice de pe fotoliu, apucă arma şi trage cu 

rămurele de măslin. Porumbeii prind ramurile în 

ciocuri și fac loopinguri senzaționale. Mulţimea 

aclamă sincer.  

 

        Pe gheaţă îşi fac apariţia primii patinatori 

profesioniști. O pereche superbă. Ea și el. 

Mulţimea aclamă. Patinatorii fac acrobaţii 

spectaculoase. Se aude un vâjâit de săgeți și cei 

doi patinatori cad îmbrăţişaţi cu inimile străpunse 

de săgeți. Mulțimea plânge, gheața se înroșește. 

Destul de trist peisaj. Femeia de doi metri se ridică 

din fotoliul juriului, se apropie de cei doi, își dă 

masca jos și... incredibil!... îl recunoaștem pe 

Cupidon. Le șoptește ceva la ureche patinatorilor, 

aceștia se trezesc și se sărută și fac cel mai frumos 

dans pe gheață din lume. Mulţimea aclamă.  

        Uralele se sting. Se face întuneric. Rumoare 

în tribune. După 26 de secunde se aprinde lumina. 

Încet-încet, distingem 100 de elfi îmbrăcaţi în 

uniforme de paradă. Baletează aparent haotic şi 

rostesc cuvinte de neînţeles. Scot cerculeţe de fum 

pe nări, pe urechi, pe ochi şi pe gură. Mulțimea se 

amuză. Baletul ciudat al elfilor aduce aminte de 

vremurile când lacul lebedelor era numai al 

lebedelor. Aplauze frenetice. 

 

        Bradul, care este maestru de ceremonii, 

zâmbeşte şi la un semn apare în toată splendoarea 

lui un mălin-balerin. Mălinul salută reverențios 

bradul și-l învită la un duet pe gheață. Bradul 

acceptă. Bradul și mălinul patinează cu mare 

talent, ţin ritmul cu ramurile şi cu rădăcinile, fac 

piruiete dificile. Spre finalul dansului vioara se aude 

tot mai sincopat. O singură muzicuţă închide 

muzichia cu un sunet firav, moale și blând, ca o 

coborâre în somn.  

 

       Pe gheaţă îşi fac apariţia două perechi 

minunate. Patinează sincron. Superb! Nemaivăzut! 

Se aude fâlfâit de săgeți. Cuplurile sunt lovite în 

inimă. Cad, își revin și se sărută pătimaș sub brad. 

Mulţimea aclamă.  

 

      Intră pe gheaţă patru perechi neînchipuit de 

elegante. Patinează dumnezeiește. Nimeni nu se 

ciocneşte cu nimeni! Extraordinar! Se aude fâlfâit 

de săgeți. Cuplurile sunt lovite în inimă. Cad, își 

revin și se sărută pătimaș sub brad. Mulţimea e în 

delir.  

    

      100 de femei elegante intră cu tăvi uriaşe pline 

cu plăcinte. Toată lumea mănâncă şi patinează.  

 

      Se face noapte. Mulțimea pleacă cu bradul și 

mălinul. Moș Crăciun pleacă și el. Patinoarul se 

golește. În tribună au rămas doar cei doi jurați. Se 

ia curentul, se aprind lumânări cu arome delicioase.   

 

       Brusc, intră pe gheață un patinator de viteză. 

Viteza lui este incredibil de mare. Rămurelele de 

măslin nu-l ating. Săgeţile de îndrăgostire nu-l 

ajung. Muniţia juriului se termină. Cei doi membri ai 

juriului sunt furioşi. Trimit câinii pe gheaţă. Câinii 

patinează cu eleganţă. Se prind într-o horă 

incredibilă cu patinatorul vitezoman, latră în cor, 

fericiți. Învingătorul jubilează. Juriul pleacă nervos. 

Câinii pleacă cu patinatorul.  

 

      Spațiul gol de oameni e luminat doar de câteva 

lumânări și de luna plină. Pe gheaţă apare un 

hocheist. Face tot felul de giumbuşlucuri. 

Spectaculos! E foarte bun. După ceva timp se 

oprește. Se uită în jur. Vede că e singur. Se așează 

pe gheață și începe să plângă. Lacrimile lui calde 

topesc gheața. Din copca formată iese un peștișor 

de aur și-i dă o batistă pe care e brodat textul: fii 

mai bun de Crăciun!  

 

 

Sfârșit. 

 

Lunca Bradului, 6 decembrie 2020 
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Oana GOIA 

 

 

 

Un mesteacăn leagănă în brațe o zi 
de duminică 

În scobitura claviculei mele își făcuse cuib 
un bărbat și într-un avânt de dragoste de fată îi 
promisesem că într-o zi îl voi mirosi și îi spune, în 
șoaptă, dacă miroase a bătrânețe. El râdea înfricat 
și îmi tot vorbea de dragoste. Mă apropiam tot mai 
mult de el, contra firii mele ce fuge din chirii în chirii 
de inimi. Mă apropiam de el tot mai mult, iar când 
îmi vorbise despre ”Dragostea nu moare”, mă 
întristasem, știam adevărata poveste din sinea 
mea. O știam ca pe prejudecată. Dragostea are 
vârsta ei și la apus, ea se duce, ca toate 
fragilitățile, în cimitirul elefanților, al fluturilor și al 
mestecenilor.   

Dar când îmi vorbea despre dragoste, eu 
mă aproiam de el ca în copilărie, când îmi iubeam 
într-atât pickup-ul, că stăteam cu urechea aproape 
lipită de ac. Când ești mic, știi că sunetele nu vin 
din regiunea buzelor, și nici din fragilitatea oaselor 
ce se înmoaie într-o ținere-n brațe, și nici din ochii 
hăuri, ci din ac. Doar când ești om în toată firea, te 
înceluiește iluzia că dragostea vine din pofta ochilor 
flămânzi, din frumusețea buzelor ce te prind ca o 
lipitoare și te fac de-o îndrăgosteală risipă. 

Mă apropiam de bărbatul ce mi se înfiripase 
din claviculă până în degete. Era venit din lumea 
inimii, acolo unde acele – tic și tac-ul – păreau 
mâinile păpușarului ce întindea firele să-mi mișc 
scrisul înainte. Și simțeam fierbințeala acelor. 
Uneori, ele mă forfecau, alteori se roteau tare ca o 
elice, de aveam impresia că întotdeauna am știut 
să mă înalț ca-n zbor și să scriu. Alteori, păpușarul 
se îmbujora și-i spunea păpușii din cârpe și funii o 
poveste cu șoapte, ca-n dragoste. În adevăratul 
meu sine ambițios, îl veneram și-l invidiam în egală 
măsură. Îl citisem mult, îi cunoașteam limpezimea 
epicului și frământarea lirică. Îi știam făptura ce se 
înființase-n mine ca un chiriaș ce-mi devasta 
încăperile străjuite de soare arzător și mă punea să 
scriu ca să fac ordine-n mine.  

 Mă apropiam de bărbatul ce, atunci când 
îmi spunea despre dragoste, o făcea ca și cum ți-ar 
închina un cântec de leagăn. Copilul și omul în 
toată firea au ceva în comun. Le vine somnul când 
treci de punctul culminant și tonul poveștii scade și 
știi că urmează doar să încaleci pe-o șa și 
pleoapele să se apropie somnoroase ca-n liniște. 
Bărbatul știa, nevolnicia noastră venea și din 
nesomn. Eram ca doi căței flămânzi, pe străzi, în 
fugă după un culcuș pe paie cu burta goală și capul 
plin de șoapte. Și nu găseam, și atunci adormeam, 
el în scobitura claviculei mele, eu la umbra acului 
de pickup. Și îmi închipuiam, că-n locul acesta, 
auzindu-i acele ce-i dau inimii ora exactă, parcă aș 
asculta un alt capitol din romanul ”Incredibile iubiri”.  

Mă apropiam de el pe vârfuri. Încordată, ca 
nu cumva în pasul ca pe poante, să scârțăie 
scândura fricii. Mi-era. Inconștient. Să nu se audă 
prejudecățile între noi. Și știu că și bărbatul se 
apropiase de mine tot dintr-o încordare 
nebunească a inimii. Dar nu ne lămurisem care. Și 
ne era teamă de clipa în care îl voi mirosi, ca nu 
cumva să simt bătrânețea. Așa, am tras draperiile 
ca uitarea peste prejudecățile străzilor ce trag cu 
ochiul în casele oamenilor, și am băut amândoi din 
cupa neîmpotrivirii. Și tremuram amândoi, trebuia 
să spun franc, într-o șoaptă, ținându-l în brațe ca-
ntr-un cântec de leagăn, dacă miroase a bătrânețe. 
Și-n mintea mea, bătrânețea vine când vorbești cu 
tâlc despre dragoste. Ca bărbatul acesta. 

Întotdeauna am iubit în nevolnicia mea, dar 
ca un copil cu inimă hotar. Iubeam până la capătul 
în care soarele răsare și se țintuiește pe mijocul de 
cer, ca-n amiază. Apoi dădeam fuga acasă, să mă 
spăl, să-mi pun la pickup un cântec de leagăn și să 
adorm cu ziua-n pleoape, fără să știu că-n dragoste 
vine și noaptea. La pickup, copilul se pune curat, 
așa cum se merge la biserică, la țară. Te speli în 
lighean și apoi, mirosind a săpun de casă și cu 
părul curat, te îmbraci în cele mai bune haine și 
pleci la biserică, unde Dumnezeu te iartă că ești 
doar un copil, o duminică de suflet. Chiar și când 
ne facem mari, știm că duminica nu se păcătuiește. 
Copilul și omul crescut au ceva în comun. Copilul 
merge curat la biserica din sat, iar omul mare, când 
merge tot la Dumnezeu, pășește spre cer în straie 
alese. Amândoi se spală înaintea Lui. Atât doar că 
unul rămâne să cânte-n cor, o vreme, și celălalt 
pleacă, condus de plâns, până după Apus.  

Deși eu iubeam ca până la jumatea de 
drum, iubeam până la amiază, bărbatul bătea de 
acolo până dincolo. Eu iubeam fără nopți, ca-n 
copilărie când ascundeam sub povestea venită din 
acul de pickup sunetele pe care le fac farfuriile 
sparte de la nunta părinților mei. Eu iubeam ca o 
înfricată de cioburile ce sună într-un copil așa cum 
se întâmplă divorțurile. Până la amiază, nimic mai 
mult. Exact ca într-o prejudecată. Iar el bătea de la 
amiază până într-o zi de duminică. El iubise și 
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noaptea ce vine-n dragoste. Ca un veritabil 
păpușar ce știa să-și țină inima-n sfori, când să-i 
dea drumul dincolo de prejudecată, când să o pună 
pe paie să adoarmă, o vreme, ca pe-o poveste 
venită din acul mic de pickup. Iubeam amândoi din 
bătaia de inimă. Biata! Eu eram un tic ce nu-și 
găsea tac-ul, el era un tac ce-și rescria amploarea 
inimii în scobitura mea mică de claviculă. 

Eram doi, ce-n ticăitul de ace din claviculă, 
puteam fi orice. El un John Doe și eu o Jane Doe 
veniți de nicăieri și mergând să stea ca într-o 
dragoste ce răsuflă în cordul în care draperiile sunt 
mereu trase. Din inimă până-n pântec, să nu vadă 
nimeni de pe străzi ce se întâmplă în camere. Așa 
ne știam apropierea, ca o literă mică, mică ce se 
însămânțează. Ca o Ană – de la inimă până-n 
pântec. O Ana a mea nenăscută și căreia încă-i 
țeseam pânze pline ochi ca pe poveștile spuse de 
ac. Poveștile acelea ce, în copilărie, mie îmi 
ascundeau cioburile, iar Anei ar putea să-i dea 
viață. Uneori mi-era așa dor de Ana, de parcă nu e 
o nenăscută. Mi-era dor de ea și o chemam să vină 
până-n pântec, să mi se facă om și când va ajunge 
la amiază să facă stajă pe lume, să nu se mai 
sacrifice iezi de Paști. Ca mine, doar că eu țes 
neobosită o pânză. Și tac. Și mă rog. Și fac strajă 
să nu vină noaptea în inima mea de amiază. Iar 
Ana să vină, să vină pe lume și bărbatul ce se 
adăpostise-n clavicula mea, să nu-i spună fetei 
mele povestea ”Ceva trebuie sacrificat”, să-i spună 
doar despre ”Incredibile iubiri”. Să nu-i spună că pe 
lumea asta se zidesc Ane, că inimile se țin în țăruși 
și că omul mare își parcelează ființarea cu sârma 
ghimpată de prejudecăți. Să-i spună că, aici, 
dragostea e ca o amiază. Că pe iezi poți să-i 
iubești fără să renunți, fără să încetezi vreodată, 
să-i iubești până dincolo. Că iezii miros a lapte 
matern, a mame ce nu și-au spălat puii cu plâns. 
Să-i spună Anei mele nenăscute că poate să vină 
pe lume cu inima ei hotar fără margini. 

Eu și bărbatul, ce mi-l duceam în claviculă, 
semănam, deși nu eram la fel. Eu credeam într-o 
Ana, el în ”Băiatul din două lumi” și puteam jura că 
de atâtea ori ne-am lăsat de scris, încât nu mai 
avem nimic ce sacrifica. Tac-urile noastre băteau 
fără ore exacte ca un ac ce-i spune, în șoaptă, o 
poveste unui copil ce trebuie să doarmă. În mintea 
mea, și în el, bărbatul cu care mă asemănam, se 
răsucea ideea că doar scriind mult, de la amiaza 
mea, pân-la apus, se vor naște cei doi copii – Ana 
și Băiatul din două lumi. Dar până atunci, chiar 
trebuia să mă rup din pânza mea și să-l miros. Apoi 
să-i spun franc, ca într-o mărturisire în fața lui 
Dumnezeu - curată și ispășită de spaima că vine 
noapte-n dragoste, dacă bărbatul, ce-și făcuse cuib 
de inimă în clavicula mea, miroase a bătrânețe. Îmi 
lipisem buzele moi de gulerul apretat ca-n 
îngenunchiere. Apoi, furișându-mă, m-am ghemuit 
lângă el. Mă așteptam să miroasă a fânul în care 

un câine flămând adorme ca sub o palmă de 
stăpân ce-l mângâie. Dar nu. Mirosea ca respirația 
unui mesteacăn dintr-o zi de duminică. A piele 
caldă în amiază. Mirosea așa cum miros eu după 
baie. Îmi place să mă spăl doar cu apă. E ca și cum 
mi-aș lua coaja și aș căpăta izul acela de oraș 
spălat doar de ploaie venită într-o amiază de 
duminică. 

Un oraș în care plouă rar și fin, fin, cât 
poate suporta un pui galben, galben ce a stat mult 
în soare moțăind și, după ploaie, să nu-i frig. 

Mirosea a oraș în care toamna suferă de 
uitarea să vină. Și parcă ne mutaserăm împreună 
în orașul în care aerul e smirna și în care nu există 
altceva decât amiaza de dragoste. În care 
Dumnezeu a pus și raiul acolo. Și deși n-am fost 
niciodată, am văzut - are jaluzele vopsite-n roșu 
strident și se trag doar când inimile își gudură 
iubirea dintr-una într-alta. Iar ferestre nu există. 
Sunt doar desenate, ca în spațiu, cu un galben 
solar de pui ce moțăie. Și toate cuiburile, fie ele de 
rândunici, fie de inimi împerecheate, n-au tavan. 
Dacă Ana ar sări în picioare, în pat, ar putea da cu 
fruntea de stele. Ce mai! Un oraș în care și Dali și-
ar arunca pensula. În care dragostea suprarealistă 
niciodată nu se uită pe geam și ușile n-au vizor ca 
nu cumva să ciocănească persistența memoriei 
prejudecății. Un oraș fără vârstă, și fără noapte de 
dragoste și în care inima nu mai isprăvește cu 
dragostea, ca mine cu pânzele mele. 

Și când voiam să-i spun toate astea, când 
voiam să trag draperiile și să urlu prejudecăților de 
pe stradă, am simțit o răsuflare îngrijorătoare în 
șanțul buzei superioare. Acolo unde-mi stau îngerii 
și verile. Am ridicat ochii și m-am uitat la bărbatul 
de care mă apropiasem. Își băgase două degete în 
piept și încerca să-și miște acele ce i-au înțepenit 
în dreptul orei de apus. Făcuse stop cardiac. M-am 
speriat atât de tare că am tras draperiile și în loc să 
strig după ajutor, am strigat după tămâie. Și am 
început să descânt diferența de vârstă dintre el, la 
apus și dintre mine, o amiază ce poartă-n claviculă 
un bărbat. Am țipat speriată, dar nu mai era nimeni 
pe străzi, și parcă Dumnezeu întoarse lumea-n 
grota din care se născuse paradisul. Totul se 
întoarse ”mai înainte de toți vecii”. Lumină din 
Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat nu mai era nicăieri și în claviculă îmi suflă 
un vânt de toamnă și îmi făcu hăuri, hăuri. Prin 
clavicula stângă, acolo unde mi se adăpostise 
bărbatul, mi-am înfipt două pene smulse dintr-un 
înger lăptos până la acele mele din inimă. Mi le-am 
deșurubat contra timpului și le-am înfipt în gâtul 
bărbatului și să i le înfig până în inimă. Să-i bată 
iar, dar acum cu acele mele de amiază. Să-l fac să 
respire, să-i dau suflările îngerești ce-mi stau în 
șanțul buzei superioare. Să-l readuc la viață. 
Traheostomia era singura metodă pe care o 
cunoșteam și prin care puteam să-mi întorc la viu 



42 
 

bărbatul ce-mi locuia în claviculă. El, sub ochii mei 
pânză de groază, se stingea ca flacăra unei 
lumânări și se făcea între noi fumul din candela, 
doar degetele lui de păpușar încercau să-și pună 
acele ticăitoare pe șina vieții. Din ochi ne picurau, 
mie - amiaza, lui - toată viața. Mă înecam cu fum, 
îmi ardeau buzele lipitori și mi se goleau orbitele de 
păcat. Ispășeam amândoi apropierea ca doi iezi ce 
se sacrificau de Paști. Și Satan rânjea pe străzi. 

Mă împotriveam, țipam, dar Dumnezeu nu 
mai era nicăieri. Mi-am amintit de Gavrilescu din 
”La țigănci”. Am dat fuga la bibliotecă, poate 
găsesc un răspuns în scris și am regăsit cronica 
unui critic: ”Gavrilescu, intrând în grădina 
răcoroasă de „la țigănci”, după o călătorie într-o zi 
toridă, face un atac de cord. Plătește intrarea în 
noua stare cu „banii de trecere” și, cum se spune, 
ca tot omul, în secundele de dinaintea intrării în 
noaptea morții, are cele mai ciudate vise și își 
reamintește cele mai importante momente ale vieții 
și pe cele de mult uitate. Apoi, spațiul și timpul se 
dilată, iar sufletul omului se întoarce (ca strigoii) la 
locurile pe care le știa, dar distanța dintre lumi e 
enormă și clipele ajung ani. El nu mai e recunoscut 
de nimeni, nu mai are identitate, nu mai există, de 
fapt, în lumea pe care trebuie s-o părăsească 
definitiv. Întors la țigănci, își plătește încă o dată 
trecerea și, conform mitologiei populare, omul se 
întâlnește după moarte cu ființa pe care a iubit-o, o 
găsește pe Hildegard care îl aștepta. Împreună cu 
ea face ultima călătorie, duși de un fost dricar care-
și reia atribuțiunile, spre marginea orașului, spre 
pădure. Putem crede că merg spre eternitate sau 
spre cimitir”.      

Eternitate sau cimitir?  
Am suduit cu îngerii în dinți și Satana în 

cealaltă claviculă rânjea ca prejudecata.  
 Ce bilet să plătim? Ce-Ți trebuie din sinea 
mea, Doamne? Să-ți ard cimitirele cu uitare, să nu 
mai adăpostesc fluturi ce trag să moară-n mine? 
Iezii nu-i sacrific, Ane nu zidesc, pânze de păianjen 
țes și adăposestesc în ieslea din claviculă un ”băiat 
din două lumi” ce acum a apus. Sacrific ce vrei, dar 
lasă-mi bărbatul din claviculă viu, am nevoie de el 
ca de scris! 

Și fumul din cadelă se întețise, mă usturau 
literele pe piele. Și mi-am pierdut conștiența. 
Făcusem și eu stop cardiac. Din dorința de a-l 
readuce la viață pe bărbat, mi-am stricat ceasul și 
acele neștiutoare de dragoste mi-au muțit în gâtul 
bărbatului. Nu puteam cu suflări și ace de inimă 
mică să-l fac viața din claviculă. Din demență, mi-
am obligat ceasul de inimă să meargă nefiresc din 
amiază spre apus, să-l tragă pe bărbat înapoi la 
ora apropierii. Și m-am trezit ca profesorul 
Gavrilescu, ”în secundele de dinaintea intrării în 
noaptea morții”. Am simțit cum spațiul și timpul se 
dilată, iar sufletul meu strigoi se întoarce în găleata 
zincată. Era beznă, ca întunericul din laița bunicii, 

la țară, acolo unde ești ca și cum cineva te pune 
într-o găleată de tablă zincată, plină cu noapte și 
întoarsă cu fundu-n sus. Nu mi-era frică, mă 
întorsesem în trecut, eram copilul cu suflet ca o 
duminică. Și m-am văzut cum, și atunci, și acum, 
puteam sta aproape nas în nas cu îngerul meu 
păzitor și să nu-l văd, deși e alb ca smântâna de pe 
laptele proaspăt muls. Și în acel întuneric, nu-mi 
făceam cruce, nu pentru că era beznă și nu vedea 
nimeni, ci pentru că stăteam cu mâinile încleștate, 
de parcă aș fi avut între palme o pană de înger, cu 
care credeam, în copilărie, că pot stica mecanismul 
de ceas. Realizasem, cu moartea în brațe – cu 
două pene de înger, tic-tac, doar scrii și nu strici 
ceasuri. E împotriva lui Dumnezeu. Așa am murit și 
eu și bărbatul din claviculă, doar degetele noastre 
tot răsuceau acele de inimă într-o lume în care 
prejudecata spune că dragostea se joacă mai 
departe și dacă vine noaptea. 

Murisem. Și mă simțeam în laița bunicii.  
 Și am început să râd în baloane de săpun și 
în anotimpuri. Și am râs cu lacrimi ca Ana zidită în 
piatră și noapte. Și am râs ca o Magdalenă 
întoarsă înaintea păcatului.     
 Am râs neștiind dacă-i eternitatea sau 
cimitirul.  

Am râs până din mine a ieșit un țipăt ca de 
început de lume. Și s-a făcut o lumină. O lumină 
nouă, ca o coajă de mesteacăn. Mi-era cald, ca 
într-o zi de vară pe pământ, dintr-un oraș fără 
toamnă. Am simțit un aer ce-mi umfla nările inimii 
mele fără ace, ace lăsate pe cealaltă lume. Mi se 
umpleau camerele și o fierbințeală îmi umplu 
pântecul, ca Ana, ce se făcea om pe lumea în care 
eram, și-n care nu se mai sacrificau iezi. Iar 
bărbatul îmi vorbea într-o limbă neștiută de 
prejudecăți, într-o limbă cu șoapte de frunze. 
 Nu mă mai sugruma aerul.   
 Părul spălat mirosea a săpun de casă și nu 
a infirmități din cealaltă lume. Simțeam ce simte un 
pui galben ce adoarme, după ploaie, la soare. Nu 
mai eram plăpândă, eram o zi de duminică 
leganată într-o claviculă de mesteacăn bătrân. Ne 
spuneam povești ca dintr-un ac de pickup vechi, 
vechi dintr-o copilărie a unei fete plăpânde. Ne 
spuneam povești dintr-o altă lume, în care eu eram 
o fată ce purta în claviculă amiaza de dragoste 
pentru un bărbat, și mesteacănul era un bărbat ce 
purta ca-n brațe o iubire de suflet de dumnică până 
la apus. Și nu, nu ne întrebam niciodată nimic, nici 
ce-i eternitatea și nici unde-i cimitirul mestecenilor 
ce cândva, într-o altă viață, se vor spăla cu săpun 
de casă pe frunze și vor merge la Biserică ca un 
suflet de duminică de copil. 
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Daniel MARIȘ 
 
 

 

Exercițiu de karmă 

 

 

Îmi plăcea tare mult marsupiul ei catifelat , ca o 

mătase moale și foșnitoare. Am recunoscut-o  

imediat într-o noapte de pomină , într-un hotel,la 

capătul unui chef de pomină când aproape toți 

participanții s-au prăbușit care pe unde a apucat. 

Întâmplarea face că nu m-am pulverizat de 

tot,adică mai puteam încă bea, nu cine știe cât, și 

nu prea mai aveam cu cine. Bărbat-su zăcea 

undeva într-un colț ,răsfirat între două-trei sticle de 

vin neterminate, așa încât plin de satisfacția 

supraviețuitorului mă pregăteam să înșfac o 

butelcă mai dolofană și să o întind melancolic spre 

camera mea de la etajul întâi. Atunci privirile 

noastre s-au întâlnit. Ioana lucra la aceeași 

multinațională ca și mine însă pe o poziție mult 

inferioară. Ne cunoșteam nu de mult, de la un 

picnic, când ne-am nimerit unul lângă altul,în timp 

ce stăteam pe iarbă cu picioarele încolăcite, ca 

niște indieni. 

-  Ai văzut în ce hal a ajuns ? Ajută-mă să îl duc 

până în cameră. Unii oameni  beau ca niște  

porci...Oricum era chitit să se facă praf. O cunosc 

cumva pe soră-ta ? 

- N-aș crede, e plecată de vreo zece ani în 

State...și pe urmă nici nu mi-a zis niciodată nimic 

de tine. Te cheamă Ioana,nu-i așa ?- 

- Poftim ? Te-ai interesat în mod special sau ai aflat 

așa întâmplător ? 

- Păi din pură întâmplare...Vorbea cineva la birou 

de tine că ai o adevărată pasiune pentru plantele 

exotice. Dar eu nu iau în seamă ce bârfesc colegii. 

Oare cum să-l apuc ? M-am întors spre ea, 

încurcat. 

- Observ că am cam rămas numai noi.Ceilalți s-au 

cărat...Mă ajuți să-l ridic cumva ? 

Ioana chicoti. 

- Și altceva ce mai ziceau despre mine? Sau nu 

poți să-mi spui? 

- Doamne ferește ! Mai ziceau că englezoiul acela 

lungan care a venit doar în urmă cu câteva 

săptămâni e îndrăgostit lulea de tine și că ieși în 

ultima vreme tot mai des cu el la masa, numai voi 

doi, singurei. 

- Și tu îi crezi ? 

- Până nu vă văd cu ochii mei ,nu...Dar la urma 

urmei de ce crezi că ar conta părerea mea ? 

- Pentru că tu nu pari a fi ca ceilalți...pari să ai o 

karmă minunată, de un violet strălucitor... 

- Cum ? 

- Ai reușit să-l ridici ? Perfect. Îți iau eu sticla...Stăm 

la camera 201.Etajul doi. 

- Sper să funcționeze liftul...E greu... 

- Îl compătimesc. E o tâmpenie mare să 

compătimești pe cineva,dar asta este...te 

eliberează.Rar găsești un lift care să funcționeze în 

orașul ăsta. Va trebuii să urcăm pe scări. Nu’ș ce 

dracu l-a apucat să bea atâta...Da,da când am 

venit data trecută s-a comportat exemplar. Un 

singur pahar de vodcă  cu aromă de lămâie a 

băut,e drept unul mare,apoi s-a dus la culcare. Îți 

spun, nu-i un obicei la el... 

- Cred că va trebuii să-mi trag sufletul. Am ajuns 

abia la etajul întâi... 

- Vreau să mă duc la muntele de mir.Și la dealul de 

tămâie. Ai citit Cântarea Cântărilor ? E vorba de 

dulceața drumului , a căutării... 

- Nasol moment ți-ai ales !Tot ce mi-a rămas sunt 

versurile cu sânii precum doi iezi ce pasc printre 

crini...Aș ce vremuri, eram mai tânăr...Tu tot ar 

trebuii să mă ajuți , se bălăngăne ca un clopot. Pot 

să îl așez pe scări nițel ? 

- Nuu, zise ea. Îl apucă de o mână și dădu din cap. 

- Fă Doamne că dacă o să cădem cu el să nu ne 

rupem o mână sau un picior! Ce caraghioși suntem 

! Tre să fie aproape trei.. 

- Nu , nu suntem caraghioși, ne temem doar că n-o 

să mai ajungem...Când m-am măritat cu el,am 

întârziat o jumătate de oră la biserică.Îți închipui ce 

rumoare s-a lăsat...Am avut un moment în care mă 

copleșeau îndoielile.Iar el s-a uitat doar la mine și 

m-a întrebat : ai sosit ? Nu părea deloc deranjat de 

faptul că am întârziat...Nu-i așa că ar fi un subiect 

bun pentru o carte de-a ta ? Pentru că știu că tu ai 

scris câteva cărți... 

                                      PROZĂ 
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- Daa...dar nu sunt un scriitor profesionist,am 

încetat de mult să mă  mai lupt cu obsesia asta... 

- Nu ai vrea să îți povestesc într-o zi niște lucruri 

uimitoare,ai putea să scrii despre ele...Ai putea ? 

- Posibil...Bine că am ajuns...Ai cheia ? 

- Imediat ! 

- Grabește-te! 

- Gata ! Lasă-l pe pat...Uimitor cît de grei pot fi 

bărbați beți.Nu-mi place cum miroase. 

- Nimănui nu-i place . 

- Ai băut mult în noaptea asta ? 

- Destul ! 

- Eu aș bea un păhărel ! Să nu cumva să 

interpretezi greșit. Eu nu sunt una ca 

alea...Vorbesc serios. Tu ai făcut vreodată curte 

unei colege ? 

 - Mda...Dar fără prea mare succes... 

- Nașpa. Hai mai bine să mergem la tine să bem 

ceva!  Aici parcă e plin aerul de stigmate, spuse ea 

ca o constatare. - Dar nu ne-o punem ,da ? 

- Ți-am spus că sunt îndrăgostit de altcineva...a nu, 

urma să-ți spun. Habar n-am.Cert e că sunt 

îndrăgostit și atâta timp cât mai am vreo șansă aș fi 

un imbecil desăvârșit ca să renunț la ea. 

- E mai frumoasă ca mine ? Nu dispera, ca să 

înțelegi pe deplin o femeie nu-ți ajunge o viață. În 

bulele noastre apar tot felul de fantezii. E 

înduioșător, nu-i așa ? 

- Cam da...Mergem ? 

- Mergem. 

Am luat-o de mînă pentru a nu mă împiedica din 

cauza semiîntunericului  pe scările acoperite cu 

mochetă groasă. A acceptat firesc apoi imediat ce 

am închis ușa camerei și-a aruncat cât colo pantofii 

și mi-a cerut două pahare.Cred că ne-am și sărutat 

puțin. Vinul era ușor dulceag și își arăta slava și 

trufia.Eram atât de amorțit încât m-am descotorisit 

de hainele impregnate cu fum de țigare și m-am 

vârât repejor sub pătură. Ioana stătea pe pat ,cu 

paharul de vin în mână și cu ochii închiși. 

- Noaptea asta mă simt mai bine decât noaptea 

trecută din toate punctele de vedere, zise ea. - Aș 

vrea să dorm puțin lângă tine. Sunt o ființă de 

lumină și nimic din ceea ce este întunecat nu mă 

poate afecta. 

- Adică ai vrea să spui că o să-ți ieși din minți de 

bucurie dacă o să dormi aici ?, am mormăit 

aproape adormit. N-a mai zis nimic , a stins 

lumina,s-a dezbrăcat toată și s-a vârât sub pătură 

lângă mine. Cred că dimineața era atât de aproape 

încât i-am spus ca în vis să stea liniștită în brațele 

mele fiindcă karma ni-se luminează tot mai mult și 

Doamne Dumnezeule, va înceta în curând să ne 

mai ispitească. 
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Cristina ȘTEFAN 
 

Maria Dobrescu sau poezia tăcerilor 

care pocnesc 

 

 
         Maria Dobrescu ne-a făcut în ziua lansării 

antologiei Lirei21 două mari surprize: volumul mireasa 

de sare, editura Grinta, 2012 şi prezenţa poetului 

Constantin Abăluţă la eveniment. 

      Cartea elegantă are o prefaţă sintetizată în două 

pagini aparţinând poetului Călin Sămărghiţan, scrisă sub 

impresia unui ”exerciţiu de respiraţie fără mască”. 

        Îi spusesem Mariei cu ceva timp în urmă că poeziile 

ei postate în mai multe reţele literare, comentate, 

apreciate, îşi merită locul într-un volum de debut şi nu 

mică mi-a fost bucuria prin acest dar.  

       Am fost martor la această poveste, unul uneori 

tăcut, alteori revoltat, câteodată participativ sfătuitor 

discret, de cele mai multe ori resemnat, pentru că aşa e 

în viaţă şi în iubire, măştile noastre îşi caută oricum 

sensul propice supravieţuirii. 

Mireasa de sare are o poveste uluitoare de iubire, spusă 

cu siguranţa ascunsului în peştera gândirii şi cu 

deschiderea sobră către oameni care o ştiu şi o înţeleg. 

Versurile citite acum au cu totul alt impact decât postate 

rar pe internet, acum povestea capătă locuri, umbre, 

pândeşte, aşteaptă, strigă, măsoară, de fapt, devine 

palpabilă. 

        Întregul acestui volum are voalul şi sandalele fine 

ale miresei de sare. 

        Cheia  versurilor se află în această personificare, 

un anotimp de sare al nunţii, consistent simbol temporal 

versus eternitatea sentimentului iubirii. 

          Unitatea acestui tot arzător de poezie vine din 

structurarea originală a versurilor, specifică poetei Maria 

Dobrescu şi din stilistica în metafore  filozofice, în 

aceleaşi forme estetice. 

       Maria Dobrescu are în vers o orizontalitate de zare 

aproape, de timp reversibil ca şi cum această experienţă 

a iubirii se ia mereu de la început,  iniţiatic, trecutul 

devine prezent şi viitor iar el, subiectul, un patriarh 

matusalemic, se bucură de constanţa şi consistenţa 

acestui sentiment etern. 

       Rolurile, plăsmuirile, dramatismul uneori, sunt doar 

jocuri de imagini, reacţii, fantezii lirice. Ele estompează 

vitalitatea frenetică a iubirii. Şi are Maria Dobrescu 

calitatea poetică de a contempla această vitalitate 

frenetică a iubirii, cumva detaşat, poate aparent detaşat, 

să nu-şi sperie adâncimea simţirii:„peste tine aşez 

icoane/la care aş fi vrut să mă închin/din vârful inimii îmi 

creşte o pasăre/o hrănesc cu o moarte”. 

        mireasa de sare, o carte imaculată, un vers pur ca 

lirism, dar şi ca mesaj transmis iubitorilor de iubire: „ vino 

s-o vezi/să o bandajezi cât mai există o margine/nu mai 

cunoaşte anotimpurile/a albit”. 

 

 

       Iată că la al doilea volum, gânduri în cuşcă, 

Editura Premier, 2013, observ o dispoziţie spre 

confesiune mai amplă şi această deschidere face versul 

mai asumat între ramele singurătăţii şi tăcerii, reperele 

aceleiaşi iubiri. Visul de „a fi lângă tine întotdeauna 

aşteptând devine imaginea împăcării cu sine, poeta, prin 

exerciţii reflexive, găsind sau inventând, văzând sau 

înţelegând surse noi de imaginaţie lirică: „tăcerea mea 

este o bufniţă albă a ta un totem … o port în memorie”. 

Decorul închis al acestor reverii însingurate este dedicat 

sincroniei de a aparţine acestei iubiri, fără realitatea sau 

realizarea comuniunii protagoniştilor sentimentelor. Este 

o alteritate virtuală pe care numai poezia o subtitrează. 

Poezia devine iubirea irealizabilă, substanţa ei, este 

însuşi gândul închis de realitate: „mi-am lepădat iubirea 

în pustiu acum umblu cerşind linişte vine o vreme când  

să ne albim gândurile”. 

     Nu putem vorbi aici de ton elegiac. Maria nu dă 

pronosticuri sumbre, nu plânge, nu cere soluţii divine, 

expresia ei ţine de constatare meditativă, ţine de un 

anume tabu responsabil de nelămurire şi teamă. De 

aceea, poezia Mariei, ca tensiune eliberată liric, se 

receptează în cea mai înaltă formă a sa: poezia ca 

existenţă umană, sau existenţa umană ca poezie 

(metaforă, imaginaţie, melos, logos). 

    Iubirea ca metatext al vieţii trăite, poezia ca sinoptica 

iubirii: „aproape îmi doresc să fim fluturi … tăcerea s-ar 

colora disipând teama”. 

    gânduri în cuşcă este un volum de poezie la care 

această titulatură dă greş - este poezie pură dincolo de 

forma reală a unei cărţi. 

                         CRONICĂ LITERARĂ 
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Nicolae IUGA 

 

O resemnificare a simbolisticii florale  

 

 Să cânți și să descânți azi florile în versuri, ar 

putea părea o încercare într-un fel riscantă prin 

caracterul ei intrinsec vetust, dar în cazul poetei Nina 

Hoza (Înflorim acolo unde trăim, Ed. Grinta, Cluj-

Napoca, 2020) incantațile poetice sunt salvate de la 

paseism printr-o sensibilitate și o muzicalitate proprie. 

Nu este vorba de extragerea unor efecte poetice din 

admirarea unor flori anume, ci florile sunt aici simboluri 

ale unor vârste interioare, patruzeci și cinci la număr, 

atâtea flori și tot atâtea cercuri sufletești în secțiunea 

transversală în pomul vieții. Florile-simbol sunt ordonate 

în volum după o numerologie și o criptogramă proprie: 

floarea de măr, nalba, floarea de piatră, nufărul, floarea 

de cireș, ghiocelul, margareta, crinul ș.a.m.d. 

 Poeziile Ninei Hoza conțin, fiecare, câte o 

veritabilă filosofie de viață, fără a fi însă glose filosofice 

versificate ci, dimpotrivă, avem imagini care sunt de 

apanajul unei autentice substanțe lirice. Iată, în poezia 

dedicată Irisului, un veritabil tur de forță al imaginației cu 

sens metaforic: „Va veni vântul / într-o zi / și-l va lua / pe 

unul din noi (…) de va fi să ajung înainte / îmi voi ascuți 

oasele / și voi săpa cu ele pământul / cât să fac o 

grădină / nu mai mică / nici mai mare / decât o viață de 

om / acolo voi crește iriși albi (…) / iar de va fi să mai 

rămân / și tu să pleci / să-mi fac o casă din stejarii cei 

bătrâni / nu mai mare / nici mai mică / decât dragostea 

ce-mi porți / să-mi rămână loc / și de o grădină de iriși 

(…) noi ne vom face din ce în ce mai mici / și ne vom 

pierde / într-o perdea de lumină”.   

 Fiind vorba de un univers populat cu atâtea flori, 

sălbatice ori sădite și cultivate de mâna omului, tabloul 

de ansamblu nu poate fi decât unul paradisiac, în tradiția 

simbolisticii inaugurate la noi de către Dimitrie Anghel. 

Floarea de ceară, o floare perenă supranumită în popor 

și „lacrima Maicii Domnului”, poate să semnifice 

încifrarea unei predestinări: „Pe când era copil / 

Dumnezeu / a învățat să scrie / scrijelindu-mi palmele / 

la început / un cerc mare / mi-a închis orice cărare / să 

nu pot scăpa din mâinile sorții” (Floarea de ceară). În 

spiritul unei filosofii existențialiste, indivizii umani sunt 

ființe unice și irepetabile, aruncate pur și simplu în lume, 

cu trăiri de asemenea singulare la extrem, 

incomunicabile prin poncife verbale alienante, 

sentimentele autentice nu pot fi prinse în sistemul 

limbajului conceptual, statut ontologic de aceea 

caracterizat prin abandonare în lume și însingurare, 

situație din care putem scăpa însă printr-un exercițiu 

ludic de ordin floral: „Când am fost singură / mi-am pus 

pe obraz / o boabă de rouă / și am fost două / mi-am pus 

cercei / două flori de tei / și am fost trei (...) când am fost 

singură / mi-am pus în păr / o floare albă de nalbă / și 

am fost / lumea întreagă” (Nalba).  

 Florile din poezia Ninei Hoza se nasc spontan, 

în locuri prielnice sau neprielnice, precum cade și 

Cuvântul divin din parabola evanghelică a 

Semănătorului. Într-unul din cazuri, sămânța 

dumnezeiască a Cuvântului a căzut pe piatră și acolo a 

răsărit îndată, dar când a ieșit soarele, fără pământ 

suficient și neavând rădăcină, s-a uscat. Destinele 

noastre sunt comparabile: „căci nu toate semințele / 

ajung în pământ umed și gras / unele cad și se lovesc / 

cu obrazul de pietre (...) / nu toți oamenii / ajungem în 

inimi de catifea / unii dintre noi / cădem în albe 

pământuri sterpe / dar ca floarea de piatră / înflorim 

acolo unde trăim” (Floarea de piatră), reiterând ideea 

sartreană că nu contează ceea ce a făcut istoria din noi, 

ci contează cu adevărat ceea ce facem noi cu ceea ce a 

făcut istoria din noi. Jocul erotic și al recunoașterii 

totodată este și el inocent și se derulează în același 

eden floral, dublat de o percepție onirică: „Te-ai visat 

copil / umblând desculț / prin livada cu cireșii în floare / 

așa facem toți / când o luăm de la capăt / ne întoarcem 

în primăvară (...) / au nins de multe ori / pomii peste 

mine / până când / te-ai visat copil / umblând desculț / 

prin livada cu cireși / ca să mă poți găsi” (Floarea de 

cireș).   

 Ca poetă, Nina Hoza este inclasificabilă în 

curente, maniere, generații sau promoții lirice. Așa cum 

spunea despre ea și Ana Blandiana, Nina Hoza „nu este 

nici modernistă și nici postmodernă, nici ermetică și nici 

minimalistă, ea este prea limpede pentru a putea fi 

închisă într-o definiție preexistentă”. Ea scrie o poezie 

de o melancolie discretă, ca o tristețe purtată cu 

demnitate, urcând suav pe trepte de flori ca pe o scară 

proprie a unei desăvârșiri interioare, cunoscută numai 

sieși.                  
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   Ottilia ARDELEANU               

 

         Cu masca pe figură 

 
Poeta Luminița Zaharia este la a 16-a carte de 

poezii, numită Singură-n simulator, apărută în 2020, la 
editura Astralis, București. O citesc de suficientă vreme 
pe Luminița și consider oricare dintre cărțile ei ca 
încadrându-se în cartea de călătorie sau cartea de 
vacanță, datorită ușurinței cu care se citesc acestea și a 
stării de relaxare pe care o insuflă.  

În acest volum, poeta asezonează poeme mai 
lungi cu scurte poezii pe care le denumește scurtissime 
și le imbrică, astfel încât volumul să capete o unitarietate 
și la nivel de estetică de tehnoredactare. Prima copertă 
este foarte atractivă, purtând chipul unei fete cu ochi de 
stele, ilustrație realizată chiar de fiica acesteia, Alina. 
Coperta a patra este o scurtă cronică de întâmpinare 
sub semnătura lui Marian Nencescu. Volumul are un 
conținut luminos prin faptul că poeta agreează multe 
titluri legate de lumină ori dimpotrivă, absoarbe denumiri 
fantomatice, în orice caz, în această lumină îl așază pe 
poet, în stilul său delicat și spontan. 

Poeziile Luminiței sunt jucăușe, însă ludicul se 
întretaie undeva, unde nu te aștepți, cu note grave de 
(auto)ironie. Timbrul său este de o larghețe vizibilă, 
monologând sau dialogând cu diverse personaje 
închipuite ori reale, bine alese și conturate în tematică. 
Apropo de aceasta, abordările poetice pornesc din real 
și ajung fie în oniric, fie în metafizic, fie în fantasmagoric, 
tocmai de aici verva aceea copilăroasă care balansează 
uneori spre gravitatea existențială și emoțiile umane.   

Poeziile Luminiței Zaharia au și o cantabilitate 
pentru faptul că folosește rima liberă care conferă și un 
ritm ușor de sesizat. Iată, chiar a doua poezie din volum 
e astfel construită încât dă impresia unui scenariu 
muzical, dincolo de care poeta ne aruncă într-o lume 
credulă, care încă se mai dedă ghicitului și prezicătorilor: 
„cînd te fîțîi în Haiti,/ topless, mindless, doar în tanga/ și 
tsunami e pe vine – / te salvează baba Vanga!// la știri, 
pe telecomandă,/ ți-a înțepenit falanga:/ oare vin 
extratereștrii?!/ îți răspunde baba Vanga!/... // corul:/ 
baba Vanga-n sus,/ baba Vanga-n jos,/ o, o, o, ce mișto, 
/ ce destin frumos!”/ baba Vanga; „refren:// cu izoleta, cu 
izoleta,/ înghit realitatea cu pipeta,/ mă apăr de bipezi 
periculoși,/ concep – in vitro deci – copii frumoși/ (a se 
citi, desigur, poezii...),/ nu ies o clipă-afară, orice-ar fi!"/ 
cu izoleta. Cantabilitate cu un filon intrinsec plin de 
candoare și care se copilărește, fiind parcă o litanie spre 
alungarea spiritelor rele: „foaie verde bebeluș/ chipul cui 
îl porți acuș/ frăgezimea cui i-arăți/ înc-o dată, zece 
dăți...?// foaie galbenă blîndețe/ cui foșnești a tinerețe/ 
care fuge mai rapid/ fără frică de covid?// foaie cafeniu-
închis/ de mine cum te-ai dezis/ că am riduri și chelesc/ 
în derizorii te iubesc?// foaie curcubeu, ce spui/ inima s-
o pun în cui?/ cuiele, zău, ruginesc/ și-am să cad în 

nefiresc// foaie cum vrei tu să fii/ nu te-ncarc cu poezii/ 
clorofila nu-ți absorb/ nu am al găinii (m)orb"/ foaie.  

Poeta adaptează repetiția, ca modalitate 
artistică, la strofe întregi, prin refrene muzicale. Volumul 
pare cumva un tabloid al zilei pentru faptul că unele 
poezii au conținut de știri radio-tv, așa cum și cea 
despre baba Vanga mult mediatizată. Ori 
autocompătimirea prin care omul își raportează 
eșecurile de tot felul la noroc, precum în versurile: „am 
tras de când mă știu/ bățul mai scurt"/ bățul mai scurt.  

Ironia care transpare este desigur una social-
politică-economică și mulată pe atitudini și tare umane: 
„am datorii la stat/ la statul în pat/ la somn la lenevit la 
levitat"/ plăți online.  

Volumul are un conținut luminos prin faptul că 
poeta agreează mult titluri legate de lumină  ori 
dimpotrivă, absoarbe denumiri fantomatice, în orice caz, 
în această lumină îl așază pe poet, în stilul său delicat și 
spontan. O serie de poezii poartă microbul pandemiei în 
ele – pandemie devenită laitmotiv tematic, sunt specifice 
acestei perioade malefice, însă poeta face haz de 
necaz, încercând să suprime notele hidoase ale 
realității. Astfel, poezii precum cu izoleta, prietenul 
meu imaginar converg spre același subiect al zilei, 
problematizat astfel încât să nu se piardă relația cu 
poezia, oricât de grave ar fi riscurile întâlnirii sau 
conviețuirii cu aceasta: „prietenul meu imaginar/ îmi 
spune că sunt indubitabil frumoasă/ și-mi cere adresa/ 
(nu de mail, de acasă!)/ zice să ne izolăm împreună/ 
preț de o întreagă lună/ pe vreme de pandemie/ să 
scriem în duet o poezie"/ prietenul meu imaginar.  

Poeta nu pierde ocazia de a ironiza tumultul de 
poețași de duzină, faptul că a fi împătimit de a scrie 
versuri nu este și echivalentul valorii literare a emisiilor, 
un fel de scârța-scârța pe hârtie: „poeții sunt de mai 
multe feluri/... poeți de conjunctură/ de pomană/ poeți de 
cabaret/ de copy-paste/ de floricele pe cîmpii// cei care 
scriu cu adevărat poezii/ nu se găsesc pe toate ulițele/ ei 
se ascund în nori/..."/ poet ocazional; „din punctul meu 
de vedere/ poeții sunt niște tocilari"/ de vedere. Dar nu 
trece nici peste condiția poetului, aceea de a se fi 
străduit în zadar să deschidă inimi și mai ales de a fi 
uitat de îndată ce moare: „m-a rugat să-i scriu un 
necrolog/ un necrolog vesel, dacă se poate/ să rîdă 
lumea în hohot la groapa lui/ să se înfrupte pe săturate"/ 
necrolog.  

Mai este și situația dramatică a plagiatului 
surprinsă cu dexteritate în poezia poet asamblator, 
poezie care sub masca decenței ascunde o mare 
dezamăgire, aceea că se continuă furtișagul de poezie 
valoroasă fără scrupule! Iată: „l-am întîlnit pe rețele de 
socializare/ (în real nu avea corespondent)/ trăgea 
lumea de mînecă,/ susținea sus și tare/ că e mare 
talent// găsise formula/ furtului perfect/ un pic de colo, un 
pic de ici,/ fără să lase amprente/...// strîngea 
conștiincios/ ciornele mototolite ale poeților/ adevărați/ 
aruncate pe jos// fiorul liric nu era neapărat necesar/ 
poezia modernă, zicea,/ e doar corolar/ vieții absurde”/ 
poet asamblator. 

 La nivel de limbaj, poeta folosește expresii 
populare, părți de zicale astfel încât augmentează 
spiritul umoristic satirico-ironic, cuvintele sunt marionete 
care se lasă mânuite cu pricepere de poetul-păpușar: 
„curcă plouată"/ în realitatea imediată; „tocilara clasei"/ 
conștiința propriei corporalități; ludicul Luminiței nu 
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vine numai din semantică, ci și din topică, ci și din joaca 
de-a limba, ci și din folosirea cuvintelor din alte limbi 
spre a da o nuanțare poetică textelor sale: „el ok și ea o 
cheie", „i like it hot/ deci sunt o hotă", „doi contacți și o 
contactă", „burn-out bore-out".  

În sfera socialului, poeta dezbate subiectul 
pensiilor „colosale", ilaritatea din punctul de vedere al 
unora și duritatea/ gravitatea din punctul de vedere al 
altora referitor la pandemia covidiană, o serie de 
bizarerii și vicisitudini, o existență de turmă și avize cum 
ar fi cel pentru poeții contrafăcuți, de mâna a doua: „nu 
mai sunt locuri la bellu/ zice managerul general/ s-a 
deschis un cimitir nou/ pentru poeți second-hand/ dar  
trebuie să te înscrii urgent/ lista crește mai repede/ ca a 
morților de covid"/ reciclare.  

Ridiculizarea comportamentului uman transpare 
fidel din versurile: „visez să scriu un roman/ intitulat 
Oamenii sunt nașpa/ adun în fiecare zi/ material brut, 
cum ar fi/ bărbații din metrou care/ te-mping să ocupe un 
loc/ sau îți trag un rucsac în figură/ colegii șmecheri 
uneltitori bîrfitori egoiști/ prietenii care cer întruna ceva/ 
pentru că, nu-i așa,/ numai problemele lor sunt 
importante/ vecinii care pornesc intenționat bormașinile/ 
exact atunci cînd un vis frumos te curta/ vînzătoarele 
care nu-ți dau restul corect/ observînd norul pe care-l 
porți în loc de pălărie”/ oamenii sunt nașpa. Iar în 
contextul acestui flagel mondial, a profita de situație este 
indubitabil mercantil: „fac dumping cu măști/ în lumea 
toată/ și mă mint că e o faptă bună// uneori le dau chiar 
gratis/ și asta devine în forul meu interior/ culmea 
culmilor iubirii de semeni// dar să nu uităm nici forma/ de 
pildă, azi/ forma măștii pe care ți-o dăruiesc, iubire,/ e 
una de păcălici”/ dumping cu măști. 

Nici singurătatea nu este neglijată în poezia 
Luminiței, prezența ei este oarecum suportabilă în 
sensul în care, precum papucii în care intră ceilalți, 
apasă pe jugulara poetică, astfel că un țipăt munchian ar 
putea trezi întreg universul la realitate: „stau sub/ 
papucul tuturor/ am devenit aplatizată/ strigătul meu nu 
se aude/ de ce mai am așteptări?/ de ce, în nopți cu 
lună,/ urlu către mine/ și singură îmi îndes pumnul în 
gură/ nu cumva să m-aud?// papucul ăsta universal/ m-a 
lăsat fără voință proprie/ plîng antigravitațional/ nu vă 
mai mirați papugiilor/ de cerul devenit/ o baltă posacă"/ 
sub papuc. Altfel, poeta, nichitiană în titlul poeziei 
următoare, stipulează reversul medaliei: „singurătate 
absolută nu există/ un om care se gîndește la tine/ o 
scrisoare o pisică o carte/ o cerere de plecare spre 
Marte// propria respirație care te miră/ oglinda care te 
deconspiră/... nu te mai victimiza c-ai fi singur”/ 
nesingurătate.  

Abordarea speranței ca ultimă dorință este tot 
un joc de cuvinte: „să facem team building/ cu tema 
speranța/ și amîndoi să luăm nota zece/ la final, să 
presăm în ierbar chiar morala:/ ce e viu, ca viața trece"/ 
scris sincron.  

Despre maltratarea limbii prin folosirea 
limbajului ultravulgar, poeta ne încunoștințează în 
poezia salvare: „să inventăm noi cacofonii/ noi 
disonanțe/ o nouă limbă stridentă/ așa cum e viața/ să 
devenim zgîrietori de hîrtie// nu mai înfrumusețați lumea/ 
poeți naivi/ nimeni nu vă crede/ nu vă ia în seamă//... 
cînd toate cuvintele/ își vor pierde suavitatea/ 
muzicalitatea/ frumusețea intrinsecă/ atunci/ de-abia 
atunci/ veți fi salvați”.  

Fenomenul cerințelor/ îngrădirilor/ izolării/ 
distanțării pandemiei este tratat prin acel tandem răsu’- 
plânsu’ în diverse poezii tematice, cum ar fi, cu masca 
pe figură: „ce bine-ar fi să ne iubim profetic/ dar cadrul 
nu-i idilic/ decorul nu e doct/ și-n fond, ce e iubirea/ mai 
mult decît un moft?!// cu masca pe figură/ contextul te 
vrea mort”; „lasă briciul pe mîna maimuţei/ în vreme de 
pandemie/ frizeriile sunt toate închise/ eu îți vînd, la 
suprapreț, o tichie/ tu adu-mi înapoi coșnicioara cu vise// 
în fiecare seară joc un joc kinky cu moartea/ și toate 
(per)mutările sunt permise!”/ un joc kinky; „cum să scrii 
o poezie/ în vreme de pandemie/ cînd totul e interzis/ n-
are nimeni chef de scris”/ alergie. 

Scurtissimele au, fiecare, tâlcul lor. Aceste 
scurtissime sunt zale care prind de ambele părți poeziile 
mai lungi. Cu influențe pandemice, iată câteva dintre 
cele mai frumoase: „corona nu iubește cuprul/ e-un fapt 
științific dovedit/ de-aceea într-un peisaj de toamnă/ îmi 
caut locul potrivit”/ scurtissimă p.93; „distanțarea 
socială/ pe vreme de covid, e necesară/ să ne întoarcem 
așadar spre sine/ cine-o fi ăsta… nici nu știm prea 
bine!”/ scurtissimă p.110; 

Volumul se încheie cu poemul eponim, adresat 
tot cazului pandemie. Poeta chiar și-a testat abilitățile 
poetice, starea psihică, rezistența la izolare, purtatul 
măștii, distanțarea socială, păstrarea curățeniei, cheful 
de poezie etc. într-un simulator propriu în care și-a 
urmărit, în scris, trăirile și reacțiile, un fenomen care a 
luat prin surprindere întreaga planetă.  

Repet, poezia Luminiței este oportună, 
rezistentă la virus, la boală, la tâmpenie tocmai datorită 
umorului care constituie sarea și piperul. Dar, după cum 
spunea inegalabilul comic Charlie Chaplin, o zi în care 
nu ai râs este o zi pierdută! Nu pierdeți, deci, nicio zi 
din viață! 

Vă îndemn să râdeți. Vă îndemn să citiți poezia 
Luminiței Zaharia! 
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Angela NACHE MAMIER 

Romița Mălina Constantin - ,,Tăcerea 

din jurul rodiei’’ 

  Dorința de straniu, de aparență și 

iluzoriu în poezie 
 
      Romița Mălina Constantin, își hrănește trupul și mintea cu 

poezie. Sentimentul morții este conștientizat, cu gravitate. 

Scrisul este cel mai fidel companion, somnul, transa poetică un 

mod de a-și trai viața. Ovidiu Pecican analizează parcursul 

poetei, foarte activă și binecunoscută pe rețelele sociale: ” 

Între timp – în distanța de un deceniu de când ne-am întâlnit și 

i-am citit primele creații – poezia Romiței Mălina Constantin s-a 

decantat și s-a stabilizat. Versurile ei au dobândit o rigoare 

internă, frazarea poetică are acum un tipar personal, în toate 

cele literare lucrurile care o privesc par să fi mers înspre bine. 

Numai cu sine găsește poeta pricini interminabile de colocviu, 

chiar și atunci când pare că înregistrează apatic un peisaj 

urban sau când evocă, sub semnul unei anumite restrângeri 

(dar, de fapt, al unei benefice economii a rostirii), evenimente 

interioare. Sunt semne că, punându-și pe mai departe în 

valoare vocația lirică, Romița Mălina Constantin își va rafina și 

mai mult versul, până la dobândirea acelei voci inconfundabile 

într-o ambianță literară de care se învrednicesc mereu numai 

cei care știu că pe parcursul drumului se vor descoperi mereu 

aceiași, dar altfel, reînnoiți în expresivitate, după o formă 

neobișnuită de evadare”.  La vie est un sommeil, l'amour en 

est le rêve, et vous aurez vécu și vous avez aimé. (Alfred de 

Musset ; À quoi rêvent les jeunes filles (1832) Visarea duce la 

un voal care acoperă vulgaritatea și duritatea vieții. A devenit o 

a doua piele a sa, o reîncarnare. Poeta se interoghează ce 

înseamna a trai, a visa, care este definiția vieții și a fericirii. Ne 

putem simți singuri în interiorul lumii, un sentimnt de lipsă, de 

abandon, de amărăciune se lasă descifrat acel ” mal du 

șiècle”, mai ales azi, cu acest covid izolator. Dar tonul nu este 

niciodată dezagreabil, ori morbid. Solitudinea este trăită ca un 

bien-être interior, care permite conectarea la EUL său profund, 

care acceptă umbrele și luminile universului, acea stare 

pozitivă, chiar și umor, care alungă haosul. (gratii) oamenii s-

au strecurat prin ambalaje : așteptând anii muți /cineva s-a 

gândit la Cioran/ca la o arcă de căpătai/și a scris un mesaj de 

semidespărțire doar pentru sine/altul și-a pus pantaloni 

largi/scurți cât să se vadă tatuajul de la fluierul 

piciorului/copacul de la fereastră/s-a îmbrăcat în pijama/am 

rămas singură/sub aerul greu de acasă/între gratiile propriilor 

ochi/să mă atingă lumina/prin decolteul adânc. Este captivă 

imaginarului, de altfel multe metafore și imagini parabolice 

constituie scheletul lexical al acestei cărți. Plonjată în acest 

univers imaginat, între trezie și visare încet, încet poeta 

plonjează în ape adânci, onirice, dar revine, mai puternică, la 

suprafață. Cartea are acea stranietate care ne invadează, ne 

înconjoară, ne strânge tare, intră în inimă și minte, un fluviu 

lent dar și sursa proaspătă de izvor de munte. La solitude est 

une patrie peuplée du souvenir des autres. Y penser console 

de l'absence. (Sylvain Tesson , Dans les forêts de Sibérie ) 

(tandrețe) fiecare avem un mormânt unde plângem/pământul 

rămas/am auzit că urmezi cursuri de psihoterapie/unii scriu 

poezie/sau cresc un animal în casă/eu învăț să mă trezesc/în 

poala mamei/ca un copil ce a plâns/până a adormit/sau mă 

plimb pe străzi/cu un băț de stea/crezând că libertatea/e un fel 

de tandrețe asumată/care se bea/viața- /un buzunar întors pe 

dos/de toți. 

     Visarea înaripează, decuplează curajul de a FI, permite 

etalarea au ralenti a minunilor lumii, căci suntem în chilia 

tainică și nezăvorâtă a unei meditative care nu și-a pierdut 

dragostea de semeni, are empatie : se va face 

dreptate/acestei primăveri uriașe/la intrarea în oraș/când pe 

bancheta din spate/te-am lăsat să supraviețuiești singur/cu 

această imagine a lumii/apăsată/cu markere roșii/acum pare 

liniște/ sub măștile cu trei straturi/liniile de tramvai/goale/au 

propriile camere de izolare/stelele au rămas/ în ochii unui pui 

de cuc/cu degete lungi/după ziduri/i-am auzit/cum vorbesc 

despre iubire/ optimismul în mișcare; aud un tren/inima mea e 

o quintă roială/lângă o orezărie/cu pasări cântătoare/alături un 

cub/în el Dumnezeu/cinez liniștită/în sorț un ou/fluieră.  

     Cuplul, solitudinea complice în doi amplifică sentimentul de 

dragoste. Poezia este o așteptare, o nevoie viscerală, mistică, 

monacală, o religie proprie readaptată propriilor sale trăiri 

sobre și sacre, misterioase, uneori ermetice, cifrate cu cheile 

unui ritual pe care poeta îl ține în buzunarul de la piept, ca pe 

un duios prizonier, pe viață și pe moarte . atingeri; nu mai știu 

unde să privesc/după ce îmi spăl fața/cum făcea bunica/în 

toate diminețile/câinele mă trage de mânecă/să cobor/și să 

tac/viață-i cusută cu ață albă/poezia-i un fel de pâine cu mac/ a 

celor fară scaune la masă/Dumnezeu îmi zice în fiecare 

seară/că-s contemporană cu el/apoi mă pune să scriu/nu mă 

îmbrățișează niciodată/că și când din orice punct de 

plecare/trebuie pe mine să mă ating/ există pe undeva o 

linie/spre care alerg/răstignindu-mă.  

       Suntem singuri la urma urmei și autoarea se adresează în 

șoaptă unei mulțimi de ființe ,apropiate(fiul, tatăl, mama, 

bunica dar și simplilor concetățeni întâlniti în vuietul străzilor; 

pironul/femeia/de nicăieri/ a plecat/îngânând zăpezile/cu 

suspinul/din căușul mărului dintâi/inima-/o arcă simțită/că 

liturghia în biserică/se lasă adânc/spre seară se vor 

strecura/cum pironul/în sânul ei/Dumnezeu va trece printre 

orfani/toți se vor așeza/tăcut/la casele lor. Fais de ta vie un 

rêve, et d'un rêve une réalité. (Antoine de Saint-Exupéry ; 

Cahiers de Saint-Exupéry) roluri existențiale/vorbim despre 

sarea bucatelor noastre/despre vagoanele din spatele 

copiilor/și despre locuri abrazive/de tranzit/într-un limbaj 

prozaic/de parcă radarele personale/au pătruns în 

zgură/uneori suntem nevoiți să improvizam/o cameră de 

gardă/unde să ne așezăm/ca doi bătrâni/în ziua gloriei/ cu torțe 

în mâini/vânătăi mătăsoase/pe inelar/și-o consistență a 

vocilor/cu aceleași dedublări exuberante fiecare sărutăm 

umbra celuilalt/strângând din pumni/nu ne mai amintim 

numele/nici când din cruzime ne autodevorăm/numai un 

fotograf nocturn/încălcând granițele/ne-a aliniat.  

      O poezie bine construită, o respirație melancolică blajină, 

între trăiri onirice, suprarealiste și nucleuri concentrate, 

inspirate de realul cotidian la care poeta este ancorată, Romița 

Mălina Constantin și-a construit și sapă cu mult talent, 

pământul singular al melancoliilor sale adulte dar și 

feciorelnice, remediul fermecat al poeziei sale.  
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Dan DĂNILĂ 
 

 

 

 

TRISTEȚE I    

 

Bine-ai venit, tristețe, nu pleca, 

Numai pe tine te mai am pe lume; 

Dacă ar fi să uit tot ce-aș putea 

Să uit, să nu mai am nici nume. 

 

Oglinda să mă mintă chiar și ea, 

În fața mea pe loc să se afume 

Și după o perdea de catifea, 

Cu întunericul să mă sugrume. 

 

Să îmi ghicesc norocul în cafea, 

Și să nu văd nici urmă de noroc, 

Să simt că inima e tot mai grea 

 

Dar să caut o ieșire – apă, foc, 

Venin, în ștreang să mă sufoc: 

Bine-ai venit, tristețe, nu pleca... 

 

 

TRISTEȚE II 

 

M-a iubit oare cineva pe mine? 

Nu pot să cred, nu a rămas o urmă, 

Numai o gheară rece care scurmă 

Coșmaruri, vise negre și puține. 

 

Oricare gând mă face de rușine, 

Un strigăt disperat care se curmă, 

Iar negre amintiri, și mai haíne, 

Mă înconjoară-n haite și în turmă. 

 

Am înțeles; departe de-orice bine 

O să mă sting, eu cel mai păcătos, 

Cel mai întunecat dintre destine. 

 

M-a iubit oare cineva pe mine? 

Poate, dar a greșit, neîndoios; 

Nimic în mine nu a fost frumos. 

 

 

TRISTEȚE III 

 

Pedeapsa ta a fost să fii ateu, 

Să nu te încălzească nici o rază, 

Să nu ai poate nici un Dumnezeu, 

Sau unul care nici nu mai contează, 

 

De ce vezi întuneric de amiază, 

De ce apasă cerul tot mai greu, 

De ce e lumea ca o metastază, 

De ce, de ce, de ce, mereu, mereu. 

 

Nu crezi în împărat și nici în zmeu, 

Dacă ești blestemat, ce mai contează, 

De înger blestemat sau de un zeu? 

 

N-o să reciți vreo odă cu tupeu, 

Fiind disprețuit în orice frază, 

Deci vei rămâne mut în Ateneu. 

 

 

 

TRISTEȚE IV 

 

Orice trezire picură durere 

În inimă, în ochi, în infinit, 

Regretul de-a te fi trezit 

Când a dormi nu este o plăcere 

 

Să lupți cu nemiloasele himere 

Și în asaltul lor necontenit 

(Încă nici una nu te-a ocolit) 

Să simți o înghețată adiere 

 

O infinită, neschimbată iarnă, 

Un continent din care nu mai ieși 

Dacă înfiorat mereu își toarnă 

 

Noi vijelii printre copacii deși 

Și un asalt de sloiuri boreale  

În ochi înfipte ca niște pumnale. 
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Daniel LĂCĂTUȘ 
 
 

n-am avut decât să-i devin faclă 
 
La jumătatea zilei 
s-a întors de la marșul 
Zilei Mondiale a Femeii 
care s-a organizat în semn de protest  
față de secolele de dominație și abuz 
de heteropatriarhat  
de cum a deschis ușa 
primul lucru pe care mi l-a spus  
pe cel mai ascuțit ton 
când m-a văzut întins pe canapea  
cu berea lângă pat 
a fost „ești un plăvan nenorocit!” 
și imediat s-a îndreptat spre mine 
în timp ce extrăgea din geantă 
o cutie de spray cu piper 
apoi a început să mă pulverizeze  
direct în ochi în timp striga  
sloganuri feministe 
 
În fiecare cuvânt i-am simțit furia  
ca pe un puternic foc  
care mă străpungea - 
n-am avut decât să-i devin faclă 

 

 

am adormit din nou fără să mă spăl pe dinți 
 
 
aseară am adormit din nou 
fără să mă spăl pe dinți 
nu eram beat 
nici în sevraj de la marijuana 
sau prins într-o fantezie 
cu una dintre acele 
escorte fierbinți  
pe care pentru 200 de lei 
când îi am o vizitez  
la periferia orașului 
 
eram în patul meu, 
lenevind pe Facebook 
iar când am dat să intru în vis 
mi-am amintit  
că nu m-am spălat pe dinții 
 
tubul de pastă din chiuvetă 
a fost complet gol 
de cel puțin trei săptămâni 
 

nu mai aveam pastă  
deși pe celălalt colț  
la circa 50 de metri  
de casa mea  
există un magazin 
care vinde orice 
de la alcool și cocaină 
la alimente și obiecte de igienă 
 
cuprins de resemnare 
am ieșit să-mi plimb câinele 
în curtea casei  
dar cum am ridicat privirea  
am avut brusc impresia  
că mă aflu în evul mediu 
bucăți de cavități bucale 
mi se înșirau în față 
ca moții în cruciade 

 

 

încă mai sunt acel mediocru pe care l-ai 
întâlnit 
 
ascult cântece rock depresive 
interpretate de trupe de psihopați  
seduși de tăierea brațelor 
și îmi imaginez că merg pe străzi 
înfășurate în ceață 
de la un oraș viu 
în vizuina unde-mi adăpostesc gândurile 
la viața boemă de când iubeam  
o prostituată adolescentă 
sedus de formele ei 
la fel de curbate ca drumul  
pe care o luam agale 
după supradoze de tequila 
 
încă mai sunt 
acel mediocru pe care l-ai întâlnit 
și ghinionul persistă  
în a nu-mi putea ridica fruntea 
de la pământul pe care-l calc 
de când am făcut primul dans 
în pragul bordelului 
cuprinși de simfonia ploii 
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Gabriel NAN 
 
 
 
 

Urmează 
 
Pe frontul din Siria  
nu sosește ziua de Paște. 
Sângele căzut  
nu prinde viață  
în verbul din a treia zi. 
 
A te naște 
înseamnă să câștigi întrecerea  
cu vântul, cu fluidul lui. 
A te naște 
înseamnă incinerarea coșciugului gol. 
 
A trăi înseamnă un zâmbet și-o moarte 
o privire pierdută-n gol 
un nou început 
și-apoi să mori iară. 
 
Europa își gustă Paștele  
ca pe un anestezic. 
Azi nu se ciocnește pentru morți. 
Urmează să-ți îmbrățișezi grenada 
și să te naști. 
 
 
 
 

Plecare                                        
 
Lansez pe mare o corabie  neînmatriculată. 
Tai un colț din cerul satului drept pânză pe catarg. 
 
Aleg dintre răsărituri  
pe cel ce nu provoacă lupte-n adâncuri 
smulg valurilor ochii mamei 
potrivesc direcția spre furtuna primei iubiri. 
  
Cei ce dau culoare mării andaluze 
mă somează de pe navele de război. 
Tac sub lozinci lumânările conștiinței. 
Se-ntorc liberi  
toți care-au tulburat apele pe fața perlelor. 
 
Timpul își depune icrele-n catargele din adâncuri 
joacă tabinet cu rugăciunile exilaților.  
Ascult aisbergul istoriei congelându-și rechinii 
și te caut, libertate. 
 
Linia orizontului e un șarpe ce zâmbește. 
 
Arunc plasa de pescar peste dresorii de valuri 
beau laptele nopții  
te caut. 
 
Sfâșii pânza de cer să curgă lumină. 
 
 

Depresie  
 

Nici-un abis nu-i atât de adânc 
precum propria cădere. 
 
Aici, timpul e un lac de noroi 
unde ți se-neacă părinții. 
 
Gândul meu nu mai desenează viitorul 
se agață de stâlpul infamiei 
și se lovește singur cu pietre. 
 
Noroiul e amorf și fără puls 
vederea devine a unui daltonist 
iar adevărul este un produs de contrabandă. 
 
Cerul îmi pare un cearceaf de la morgă 
fereastra unui insectar cu fluturi încă vii. 
 
Am vrut să iubesc  
în timp ce guvernele inventau arme. 
Doream legi  
care să protejeze dragostea în lacul de noroi 
(sunt gardieni care uneori mănâncă copii). 
Totul putrezește în noi. 
 
Am vrut să iubesc! 
Credeam ca dragostea depășește teama de-a o pierde. 
 
Nu-i durere mai mare ca propria cădere. 
 
Din lacul de noroi văd un înger 
cum sosește cu undița să pescuiască. 
 
 

Nu                                          
                                                        
„Nu-i nici-o dovadă c-am trăit”, scria pe cornul de fildeș. 
 
Eu n-am fost niciodată dresat cu nuiaua la circ 
nici mascotă n-am fost 
nici măcar vândut la târg pe monede de-aramă. 
 
N-am fost în lanțuri ca să port un nume. 
 
Nu m-a iubit nici-o ființă umană  
doar un papagal miop călătorea pe spatele meu 
(uneori incognito) croncănind ca la bâlci. 
Nu s-a pariat pe mine  
n-am fost pus să-mping roata la fântâni  
să pot mirosi pământul umed. 
 
Nimeni nu m-a condus spre intrarea abatoarelor 
unde se spune că se iartă păcatele elefanților. 
Nici să merg pe sfoară, să pot lucra zilier în caravane. 
N-am atins nici măcar umbra vreunui proprietar 
atingere despre care se spune c-alungă singurătatea. 
 
Să fi purtat măcar bagajul unui fugar... 
 
Acum, înconjurat de cincisprezece carabinieri 
papagalul miop a zburat.  
Rup cornul acesta de fildeș în iarbă. 
O sa-l vândă un tinerel pe o înghețată. 
Sau poate-n zaruri să-l transforme cumva 
să-l joace cei ce-și caută bucuria prin baruri.   
 
Nu, cornul acesta de fildeș nu-i nici-o dovadă c-am trăi 
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Octavian 
MIHALCEA  

 
 
 
 

Aripi fine 
 
Drumurile noastre în jurul 
unei figuri ce nu mai apare 
somn nemișcat prin somn 
mult foc aprins în vene calme 
alte draperii singure cheamă 
centrul unei porți dincolo de cer 
dacă aștepți vezi altă lume 
întinsă între puncte 
care unesc mult prea 
repede dimineața cu noaptea 
zâmbete cunoscute prin fum 
răsar puțin așteptate ierburi 
aripi fine ard  
semnele acelorași semne 
 

 
Sunt alte îndreptări 
 
Va fi legarea ca o frica  
a începutului pur 
până la capăt 
urmărești apropierea sângelui 
trăitoare descriere aprinzând marginea 
sunt alte îndreptări prin singura casă 
săgeți apropiate poartă deosebite ochiri 
dispariții pentru mâine 
deja știm alunecările 
 

 
Se topesc cheile 
 
Cât a mai rămas din lumină 
își va întinde aproape 
trupul cândva nemărginit 
chipurile vin la judecata 
celor ce poartă sub ochi 
primele tăieri 
odată au fost înghețate  
acele raze 
parcă s-au schimbat vechi rame 
se topesc cheile aerului 
cercul rătăcit plutește încet 
peste îngenuncherea din lume 
 
 

 
Lamento 
 

Frumoasă poate fi 
chiar ultima urmă 
motiv roșu 
dintr-o poveste împreună 
mereu a fost aproape somnul 
timpul nu va reuși 
să întreacă știutele 
acorduri ale npții 
cumva unul dintre sfârșituri 
își va compune opera 
Lamento per la morte 
voluptate a celor care 
nu se mai întorc 
 
 

Luminile viitoare 
 
Cum ai ajuns să vezi 
au fost multe dintre  
cele mișcătoare 
pe sub pielea subțire 
ca linia ochiului verde 
sus unde învinge vertijul 
fără nimic împrejur 
te rotești cazi undeva 
ești același viu sau nu 
speranța spală orice păcat 
vei aplauda luminile viitoare 
 
 
 

Fără nume 
 
Apa din spatele acelor cuvinte 
frământată de tăceri 
ar ridica sabia 
până la înălțimea închisă 
unde nu încep decât 
arborii fără nume 
puls pe ritmuri cugetătoare 
iar după trezire zgomotele 
vor părăsi ecranul 
sub Lună amăgirea 
e fără urme 
 

 
Simbolul 
 
Chopin o seară sau două 
poate prăbușirea 
e mult prea aproape sunetul 
vom învia întrebând 
să fim acum focul 
trăitor printre răni 
pe o jumătatea a teatrului 
stă simbolul lui Gustave 
cerul pe care l-ai văzut 
odată când erai tânăr 
fără vină acolo unde 
se termină albul vom ști 
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Bela Nicolae 

FARCAȘ 

 

Ancestrala din mine 
 

Lupii cenușii aleargă în șir indian, 

Coboară prin mine în trecut, 

În peștera scobită a inimii mele. 

Ficatul aburind al prăzii acum ucise 

Mă cheamă la el. 

Simt în antebraț implantat toporul de silex, 

Piatra îmi este și soră și mamă și frate. 

Epoca nu a trecut niciodată, 

E parte din mine, eu parte din ea. 

Lupii urlă din plămânii mei, absurd, 

Deasupra e luna și stelele și universul. 

Lumina focului-zeu așază umbre pe pielea mea. 

Spiritul și trupul îmi sunt vopsite cu ocru. 

Focul e creație, creația e foc. 

Peștera din mine e altar, dar și casă, 

Totemul meu e trecutul, 

Trecutul sunt eu, un primitiv. 

 

 

Posrevoluționara 
 

Ne-am astupat urechile cu vată, 

N-am putut mai mult, 

Voi păreați nemuritori atunci, 

Dar noi nu am putut mai mult! 

 

Hipopotamul a ieșit furios din apă, 

Apa era murdară și mirosea urât. 

Gura sa era imensă, botul enorm. 

Am vrut să aruncăm în el cu cocteiluri Molotov, 

Să ardă monstrul ... dar nu am putut. 

Ne-a fost frică, dacă nu ardea? 

Era ud, 

Ne pare rău că v-a strivit. 

Vă auzim și acum. 

Voi strigați, cereți ajutor... 

Nu am avut ce face, 

 Nu mai suportam strigătele voastre, 

Ne-am astupat urechile cu vată. 

Am supraviețiut din nou. 

 

 

Etape 
 

Saltilmbacul dorințelor crede, 

Transcede dorința și devine preot, 

Călăuza instinctelor îl ia de mână, 

El poate plia viitorul și trecutul, 

A ajuns la început prin sfarșit. 

Mai face o tumbă, apoi se oprește. 

Bătăile aripilor nu sunt aplauze, 

Ele sunt zborul unor aripi de muscă, 

Cauți cadavre pentru hrana larvelor tale, 

Salvarea vine din hoit... 

Viitorul înseamnă duhoare, 

Într-o zi o să-ți placă și asta. 

 

Spartanii vin pe scut sau sub scut, 

Doar ei nu au de ales. 

 

 

Masca 

 

Argotic mă exprim în lume, 

Căci masca ce o port pe față 

Se schimbă des, are alt nume, 

În teatrul vieții jos în transă. 

 

Ascund sub vorbe și sub gesturi 

Tot ce-i real în mine-acuma, 

Nu vreau să fiu surprins de sensuri, 

Trăirii mele să-i fiu gluma. 

 

Cameleonic schimb subiectul 

Când mimetismul nu-mi ajunge, 

Ca să acund rapid efectul 

Și fricile să mi se-alunge. 

 

Iar zi de zi, seară de seară, 

Participând la bal mascat, 

Complice sunt la păcăleală, 

Înșel, dar... eu sunt înșelat. 
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Mirabela DAVID 

 

 

 
  Prezențe. 

 

  Vara în care mama a avut ochii verzi

     

 Întrebarea se construiește sub forma unei 

profunde meditații despre nevoia de dragoste, 

despre durerile copilăriei ce nu se închid niciodată 

definitiv și despre întrebări dureroase care așteaptă 

răspunsuri vindecătoare. Iată tema pe care ne-o 

propune Tatiana Țîbuleac în romanul de analiză 

psihologică „Vara în care mama a avut ochii verzi“. 

Acesta este primul roman al autoarei (n. la 15 

octombrie 1978 în Chișinău, Republica Moldova) 

după ce în 2014 debutase editorial cu volumul 

„Fabule moderne“ la editura Urma Ta. „Vara în care 

mama…“ (122 de pag.) se află deja la a șasea 

ediție, de la apariția din 2017, la editura Cartier 

popular. Incipitul romanului transcrie într-un limbaj 

frust, dezgolit de podoabe stilistice ura pentru 

mamă „În acea dimineață, în care o uram mai mult 

decât oricând, mama împlinise 39 de ani. Era mică 

și grasă, proastă și urâtă. Era cea mai inutilă mamă 

din câte au existat vreodată. Aș fi ucis-o cu 

jumătate de gând.“ Trama epică conturează relația 

disfuncțională dintre un fiu adolescent, Aleksy, cu 

porniri depresive și violente și mama lui, alcoolică & 

depresivă, la rândul ei, ce parcurg un drum spinos 

de la abandon, uitare (ale mamei) și repulsie (a 

fiului) la acceptare și iubire (ale amândurora). Este 

așadar povestea Mamei și a Copilului, a Iubirii, în 

linii mari, o poveste din care patetismul se sustrage 

ca să lase loc celor mai sincere și pure trăiri, 

autoarea reușind să construiască două personaje 

complexe și credibile.  Instituționalizat într-o școală 

pentru elevi cu nevoi speciale, timp de 7 ani, ca 

urmare a destabilizării emoționale pe care o 

trăiește după moartea surorii, Mika, închiderea în 

sine (și-n alcool) a mamei și plecarea tatălui de 

acasă, Alecksy, personajul-narator, acceptă 

provocarea mamei de a-și petrece vacanța de vară 

într-un sat francez, în ciuda relației tensionate 

dintre el și aceasta: „Mă gândesc de multe ori cum 

ar fi fost viața noastră dacă nu murea Mika. Dacă 

nu se pierdea în acea iarnă friguroasă pe neprins 

de veste, așa cum se pierd bomboanele în 

buzunarele copiilor săraci. Mika era cleiul, 

păianjenul noastru drag care ne prinsese pe toți în 

pânza sa fermecată ca pe niște gâze și ne ținea 

acolo grămadă. Mika a fost singurul motiv pentru 

care ne-am simțit niște ani familie și nu ne-am ros 

beregatele dintr-o dată, ca niște câini turbați ce 

eram.“ Aceasta devine vara „în care mama a avut 

ochii verzi“, remarcabilă metaforă a iubirii materne, 

este vara în care mama și fiul deopotrivă așteaptă 

moartea ce vine sub forma unui cancer galopant al 

mamei, recent descoperit. Este vara în care mama 

își ia în stăpânire viața pentru prima dată și decide 

locul și tonul morții sale, dar și termenii relației cu 

fiul ei, într-un ritm impus de boală și deci de timp, 

într-o manieră surprinzător chiar deloc „forțată“. 

Mama și fiul devin nici mai mult nici mai puțin decât 

mamă și fiu, roluri atât de dureros de străine de 

ambii: „În acea dimineață mama semăna cu un 

pâianjen tânăr, care tocmai prinsese în plasă prima 

sa victimă. Era ca Mika îmbătrânită. Ca bunica 

tânără. Nu o mai văzusem niciodată așa din simplul 

motiv că nu fusese niciodată așa. Mama mă privea 

cu dragoste. Această privire a ei - pe care o 

așteptasem toată copilăria și pentru care m-aș fi 

despărțit benevol de toate economiile mele de băiat 

strângător  - o primeam acum pe gratis.“ 

 Cele 77 de capitole care alcătuiesc 

romanul, de lungimi și intensități diferite, se 

derulează într-un ritm accelerat la început, cu fraze 

scurte și tăioase pentru ca mai apoi ritmul să să 

domolească ca urmare a unui accent cadențat pe 

vizual, imaginarul poetic venind să completeze 

construcția narativă. Cele mai scurte capitole sunt 

cuprinse într-un singur rând din care lipsesc 

semnele de punctuație, senzație că sensurile 

rămân să plutească în aer la nesfârșit: „ochii 

mamei erau cicatrice pe fața verii“, adevărate 

pictograme, de o subtilitate mișcătoare. Metafora 

ochilor organizează la nivel semantic întreg 

romanul și conține la nivel subliminal poziția 

copilului vizavi de mamă. Aceasta trădează 

abandonul mamei și resentimentele copilului, 

regretele ei și neputința  acestuia de a-i rezista, 
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astfel că  învoiala autoimpusă și strădania 

colțuroasă reușesc să se prefacă în iubire. 

„Ochii mamei erau o greșeală“ 

„Ochii mamei mele urâte erau resturile unei mame 

străine foarte frumoase“ 

„Ochii mamei plângeau înăuntru“ 

„Ochii mamei erau dorința unei oarbe împlinită de 

soare“ 

„Ochii mamei erau lanuri de tulpini frânte“ 

„Ochii mamei erau poveștile mele nespuse“ 

„Ochii mamei erau geamurile unui submarin de 

smarald“ 

„Ochii mamei erau scoici crescute pe copaci“ 

„Ochii mamei erau cicatrice pe fața verii“ 

„Ochii mamei erau muguri în așteptare“ 

 Așadar, „de ce nu începuse mama să 

moară mai devreme?“ se întreabă personajul-

narator mulți ani mai târziu, când la îndemnul unui 

psihiatru așterne pe hârtie întămplările petrecute 

cronologic în vara de dinaintea morții mamei sale, 

într-un exercițiu de înțelegere menit să-l „vindece“  

suficient cât să poată reveni la pictat, preocupare 

ce îi conferire bani suficienți și chiar o oarecare 

celebritate. Fluxul memoriei nu se declanșează 

involuntar, ci este dictat de către o instanță externă, 

însă cu toate acestea, însemnele autenticității nu 

lipsesc: „am renunțat la scris de câteva zile pentru 

că nu văd rostul acestor amintiri. Însă, fără Sacha 

în casă - care este plecat în sat ca să aducă două 

tablouri pe care le păstrează Moira  - nu am cu cine 

vorbi. Revin la caiet ca la un placebo.“ 

 Cromatica joacă un rol esențial în roman, îi 

intensifică sensurile într-o manieră subtilă și aparte 

cu o patină poetică. Este interesant de observat 

cum culoarea străpunge realitatea și devine 

instrument viu al trăirii ce parcurge poteci 

șerpuitoare. Dacă la începutul verii, mama este 

definită prin alb, adică prin nonculoare, marcă a 

absenței și, poate chiar, a lipsei de maternitate 

(„mama era mereu strălucitor de albă, de parcă 

înainte de somn își jupuia pielea și o ținea toată 

noaptea înmuiată într-o cadă cu smântână.“), pe 

măsură ce se scurg zilele, albul se redefinește, își 

schimbă valențele, astfel că transpare ideea că 

nimic nu este general-valabil, totul se definește 

contextual: „am simțit în acel moment - dureros și 

repede -  că din cauza acelui alb nu o mai uram 

atât de mult, că rochia pe care o purta în acea 

dimineață o salvase - la fel cum în trecut cârpele 

albe  îi salvau de la moarte pe dezertorii norocoși.“ 

De altfel, feminitatea mamei coincide cu un tot mai 

acut simț matern până în punctul în care 

apropierea este atât de evidentă încât „din vechea 

mama nu mai rămăsese mai nimic, însă nici eu nu 

mai știam cine sunt, cine am fost și ce se întâmplă 

de fapt cu noi.“ Un alt element cromatic percutant 

este lanul de floarea soarelui ce împrejmuiește 

casa, fiind de fapt și cadrul ales de mamă pentru a-

și anunța fiul că este pe moarte. În acest context, 

florile sunt „mari și triste“ și au „țeste zimțate“, iar 

soarele de deasupra este „galben și rotund“. În 

acest tablou impresionist, galbenul este puternic și 

apăsător și se întinde precum o molimă: „nu mai 

eram fiu, nici ea mamă. Eram un muritor speriat și 

o vrăjitoare, care își transporta prada în altă lume. 

Am făcut ultimul pas, iar timpul s-a închis după noi 

ca un fermoar invizibil.“ În fața marilor drame ale 

vieții, proza nu rezistă, iar poezia îi succedă fără 

preambul: „ zambetul ei de tulpini frânte/ verdele 

scurs din ochii ei/ albul ei de nimb rănit “. Culorile 

se întrepătrund, lumea își pierde contururile și se 

descompune. Refrenul „iar eu să nu mă tem“ ce 

taie frazarea din capitolul imediat următor 

intensifică senzația de teamă, gradual până ce 

atinge cote maximale. Moartea anulează „femeia 

absolut străină“, iar momentul unic în care are loc 

împărtășirea acestei experiențe îi aduce împreună 

pe mamă și pe fiu până în punctul în care redevin 

una: „Am rămas cu mama culcați în lanul de floarea 

sorelui - tăcuți și dureroși, ca niște avortoni de flori. 

Ne-am întors acasă spre seară, duși de ploaie și 

uniți prin mâna subțire a mamei, ca printr-un 

cordon ombilical netăiat“. Moartea se suprapune, 

ca-ntr-un joc al luminilor și al umbrelor, cu iertarea, 

cu frumosul, cu speranța: „mama se legăna moartă 

în hamac ca o crisalidă cu început de fluture.“ 

 „Vara în care mama a avut ochii verzi“ 

reprezintă o lectură care încătușează cititorul, este 

intimă și profundă, lasând urme adânci așa cum 

numai literatura de bună calitate o poate face.  
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Alina ION 

 

Nerval. Vis și salvare a 

ființei 

„Înlăuntru duce drumul tainic” (Novalis) 

Ființă gânditoare, omul a căutat să-și explice 

spectacolul universului care se desfășura în fața sa și la 

care participa. Simțurile sale exterioare percepeau o 

realitate pe care rațiunea o concepea ca teleologică. El 

nu putea reduce universul doar la ceea ce era vizibil , 

pentru că omul s-a născut cu un simț al divinului. Cum 

afirma Hegel în  “ Prelegeri de filosofie a religiei”: “ Prin 

ceea ce omul este om e gândul în general, gândul 

concret, mai precis gândul că el, omul, este spirit; de aici 

purced multiplele formații  ale științelor, artelor, 

intereselor vieții sale politice, relații care se raportează la 

libertatea lui, la voința lui .Toată rețeaua relațiilor, 

activităților, bucuriilor omenești, tot ce are valoare și 

considerație pentru om, în ceea ce el își caută fericirea, 

faima și mândria, își găsește centrul suprem în religie, în 

gândul, în conștiința, în sentimentul de Dumnezeu. 

Astfel, religia este începutul și sfârșitul a toate; după 

cum totul purcede din acest punct, tot astfel totul se 

întoarce înapoi la el; de asemenea el este centrul care 

dă viață, suflet, spirit la toate”.  

În funcție de modul în care omul a considerat, 

ca ființă liberă în gândire, originea existenței sale și a 

lumii, rolul său în univers, în funcție de raportul dintre el 

și Cauza primă a tot ce există, s-au format diferitele 

dogme ale religiei, sau, mai bine spus, diferite sisteme 

de gândire filosofică și diferite religii. 

Romantismul nu a elaborat o nouă dogmă 

religioasă și nici nu a avut în vedere o singură religie. De 

aceea nu putem vorbi de o religie a romanticilor. Ea este 

un conglomerat de elemente eterogene din mitologii 

vechi, din religii păgâne și din religia creștină. 

Tot acest conglomerat este reductibil la o 

trăsătură comună: conceperea Universului ca o unitate 

vie ale cărei părți se află în relații de interdependență. 

Ceea ce leagă părțile Cosmosului este iubirea ridicată la 

rang de principiu al vieții. Esențială pentru romantici este 

recâștigarea armoniei universale și aceasta presupune 

conștientizarea unei stări de cădere dintr-o stare 

paradisiacă. Visul, inconștientul, metempsihoza sunt 

niște chei spre lumea de “dincolo”. 

Pe de altă parte, starea paradisiacă pierdută și nostalgia 

acestei stări presupune o altă problematică: cea a 

soteriologiei, adică de salvare ontologică a ființei umane.   

Tânăra generație romantică are încrederea că 

dezlegarea tainelor se află în interiorul nostru. Este 

ideea pe care și Novalis o va postula mai târziu 

:”Înăuntru duce drumul tainic”. 

Ca și Novalis, Nerval a fost preocupat de 

problema soteriologică, însă nu doar la nivelul creației 

sale, ci la nivel organic; o salvare ființială care a făcut 

din creație o cale de a ajunge la mântuire,o spovedanie 

și nu numai.Referindu-ne la “Aurélia”, operă care este 

legată de viața lui Nerval până la confuzie, putem spune 

odată cu Albert Béguin că “este locul unde i se hotărăște 

soarta”. 

Mântuirea presupune înainte de toate o 

cunoaștere a sinelui, a lumii lăuntrice. Visul este tărâmul 

ascuns, capabil să-i reveleze adevăratul eu. În această 

lume Nerval a pătruns cu ajutorul cuvântului, al frazei” 

purtătoare a unei uriașe meniri”- cum spune Béguin- 

fraze scrise nu prea târziu pentru a putea povesti;”poetul 

a făcut din ele instrumentul cu ajutorul căruia a hotărât 

să forțeze porțile mistice...ce ne despart de lumea 

nevăzută”. 

Visul este o prefigurare a vieții veșnice. Nerval îi 

acordă visului o valoare transcendentă, acesta fiind 

capabil să transsubstanțieze ființa. Până la a căpăta 

însă această valoare, visul este întâi plin de primejdii, de 

ispite, de amenințări. 

 Creația lui Nerval se desfășoară pe două 

planuri care se vor contopi. Unul este jurnalul crizelor de 

nebunie, dublat de comentariul lucid. Altul este planul 

viziunilor produse în timpul acestor crize:vise, halucinații, 

reverii, viziuni propriu-zise. Toate acestea alcătuiesc 

etapele traiectorii de inițiere spirituală. 

  Punctul de plecare din” Aurélia” îl constituie, ca 

și la Novalis, o experiență revelatoare:" o iubire 

nedeslușită și fără speranță" este factorul declanșator. 

Această iubire pentru o artistă se transformă dintr-o 

experiență banală într-una cu implicații metafizice, 

ontologic. Întâmplările unei vieți încep să capete valoare 

simbolică. Iubirea pentru artistă deschide ușa 

imaginarului nervalian. Aceasta îl va trimite pe poet în 

trecut, până la experiența primă a dragostei : aceea din 

copilărie pentru Adrienne, devenită călugăriță, și Sylvie, 

fiică de țăran, frumusețe greacă, păgână. Poetul nu își 

putea explica cum dragostea fără speranță pentru actriță 

își avea germenul în amintirea Adriennei, nu își putea 

explica cum putea iubi o călugăriță sub chipul unei 

actrițe. Apoi îl strafulgeră ideea că ar putea fi aceeași. 

Teoria metempsihozei influențează gândirea creștină a 

poetului. 

În ultima filă din "Sylvie", poetul este încredințat 

că Adrienne și Sylvie sunt două jumătăți ale unei singure 

iubiri: una este idealul sublim, cealaltă dulcea realitate. 

                                 ESEU 
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 Următoarea figură feminină evocată este 

Octavie, tânăra englezoaică întâlnită la Marsilia, pe care 

el a reîntâlnit-o în Italia. 

Amintirea lui Nerval, opusă celei proustiene-care 

se organizează și se decantează în timpul cronologic-

fulgerătoare și instantanee, se oprește acum la Corilla, 

ca, mai apoi, ultimul și supremul popas să fie Aurélia. 

Figurile feminine nu sunt simple personaje 

rememorate. Ele se impregnează de religios, imprimând 

iubirii profane caracterul de veșnicie. Ele primesc 

valoare simbolică și trec pe rând, una după cealaltă, de 

la Angélique la Aurélia, devenind revelația finală a 

femininului poetic. Pierzându-și individualitatea 

biografică, femeia va deveni un intercesor, un înger 

mijlocitor, la fel cum este Beatrice pentru Dante. Aurélia, 

în puritatea ei deplină, se va afla în trei ipostaze. Ultima 

fiică a focului va fi deopotrivă Mama, Iubita și Zeița. 

    De ce această denumire de Fiice ale Focului? 

Prin accepția sa simbolică,   focul este element 

purificator, element al mutațiilor de esențe. El este 

înrudit cu Prometeu. Asemenea chipului îndrăgit de 

romantici, el este spiță luciferică, etern osândită la 

suferință, dar și la făurire, dăruită cu înțelepciune 

autocreatoare. 

   Trecerea succesivă a figurile a figurilor feminine 

nu reprezintă decât trepte de purificare până când se 

ajunge la revelația femininului, la arhetipul care 

reprezintă identificarea iubirii cu cunoașterea.  

 Ceea ce realizează Nerval în” Aurélia” 

nu este altceva decât o " transfigurare a propriei sale 

vieți într-un mit care să cuprindă întreg destinul 

semenilor săi". Operă onirică, “Aurélia “ reprezintă 

rezolvarea dramei metafizice;ea exprimă esențialmente " 

nevoia de a învinge amenințarea morții prin cucerirea 

mistică a luminii finale." ( Albert Béguin) Așa cum afirmă 

și Gaston Bachelard " Gérard de Nerval, în Aurélia, a 

tradus această voință intimă de a fi modelat prin 

echilibrul dintre un impuls lăuntric și acțiunea 

modelatorului" 

Prima mișcare a spiritului nervalian este aceea 

de trecere de aici, din prima viață, vizibilă, în cea de-a 

doua- visul. De fapt, așa se deschide și “Aurélia”: 

" Visul este a doua viață. N-am putut, fără înfiorare, să 

străpung acele porți de fildeș ori de os ce ne despart de 

lumea nevăzută. Primele momente ale somnului sunt 

imaginea morții; o amorțeală neguroasă ne cuprinde 

mintea și nu putem stabili clipa anume în care eul, sub o 

altă formă continuă opera existenței. Este un subteran 

neconturat care încet, încet se luminează și unde, din 

umbră și noapte, se desprind figurile palide, încremenite 

în gravitatea lor, ce locuiesc în sălașul limburilor. Apoi 

tabloul se încheagă, o licărire nouă luminează aceste 

arătări ciudate și ni le joacă dinainte :- lumea Spiritelor 

se deschide către noi". 

Cea de-a doua viață este, așadar, un " 

subteran" - cum îl numește Nerval însuși -, un infern 

orfic ( infern în sensul de " dincolo de") situat în noi. Aici 

se desfășoară întreaga existență nervaliană, iar legilor 

acestuia i se supune și viața reală. Abisurile lăuntrice 

capătă importanță doar dacă îi forțăm porțile în vis. Atât 

visul, cât și veghea reprezintă un tot de nedespărțit. 

Conștiința greșelii comise față de ființa iubită 

declanșează întâi confirmarea în vis a presimțirilor 

sumbre, cu implicație ontologică individuală, din viața 

reală. Traseul oniric are un început malefic. Întâi sunt 

relevate epifaniiale spaimei. În primul vis vorbește 

despre " O ființă de proporții uriașe - bărbat sau femeie- 

care zbura greoi deasupra spațiului liber și părea ca se 

zbate printre nori deși. Până la sfârșit, pierzându-și 

răsuflarea și puterile, s-a prăbușit în mijlocul 

întunecoasei curți interioare, agățându-si și zdrelindu-si 

aripile de acoperișuri și balaștri. Am putut s-o privesc 

câteva clipe. Era colorată în nuanțe de roșu - strălucitor, 

iar aripile îi scânteiau  în mii de ape. Inveșmântată cum 

era într-o haină lunga în cute antice, semăna cu Îngerul 

Melancoliei al lui Albrecht Dürer. - Nu m-am putut 

stăpâni să nu scot strigăte de spaimă, care m-au trezit 

brusc din somn. ". A doua zi s-a dus să-și viziteze toți 

prietenii luându-și în sinea lui rămas-bun; le ținea 

discursuri înflăcărate pe teme mistice, părându-i-se că 

știe tot, că tainele lumii i se dezvăluiau în acele ceasuri 

supreme. Când unul dintre prieteni a vrut să-l conducă 

acasă, el i-a răspuns că nu merge acasă, ci " către 

Orient". Orientul are o semnificație deosebită pentru 

Nerval, fiind centru tradițiilor esoterice și al Focului 

elementar. Îndreptarea către Orient ar avea și sensul 

înstrăinării poetice prin mersul contra soarelui, deci al 

vieții diurne și al istoriei, echivalând cu o coborâre în 

sine însuși. 

Mergând alături de prietenul său, Nerval s-a 

apucat să caute pe cer o stea pe care i se părea că o 

cunoștea și că avea o influență asupra destinului său. 

Steaua, de asemenea, are o încărcătură simbolică la 

Nerval. Este simbol astrologic, este călăuzitoare magilor 

către Betleem ; ea este totodată și simbolul mistic al 

Auréliei. 

Are loc o revărsare a visului în viața reală și 

conștientizarea acestui proces. Figura prietenului prinde 

dimensiuni simbolice. :"Îl vedeam în fața ochilor cum 

crește și capătă trăsăturile unui Apostol. Îmi părea că 

văd locul pe care ne aflam înalțându-se și pierzându-și 

forma pe care i-o dădea configurația sa urbană ; - pe 

vârful unei coline înconjurată de vaste singurătăți, toată 

această scenă devenea o luptă între două spirite și că 

un soi de ispită biblică. Nu! Spuneam, eu nu aparțin 

cerului tău. Pe steaua aceea se află cei ce m-așteaptă. 

Ei există încă dinainte de revelația pe are ai vestit-o tu. 

Lasă-mă să mă alătur lor, căci cea pe care o iubesc le 

aparține și în locul acela trebuie să ne regăsim. " 

Totul capătă acum un aspect dublu. Între lumea reală (" 

aievea " cum o numește Eminescu) și lumea închipuiri 

nu există discontinuitate. Sunt la fel de reale amândouă.  
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Nerval este transportat în niște viziuni plăcute. 

Așteaptă clipa despărțirii sufletului de trup. În același 

moment îl încearcă părerea de rău după existența din 

viața reală și se întoarce la aceasta. Curând însă regretă 

pierderea Paradisului. Odată cu întâmplarea arestării lui 

de către patrula de noapte când pe patul de campanie 

are sentimentul dedublării, deja între viață și vis nu mai 

există barieră :" Pentru mine, singura diferență între 

veghe și somn era că în cea dintâi stare totul mi se 

transfigura în fața ochilor, fiecare persoană care se 

apropia de mine arăta schimbată, obiectele materiale 

aruncau un fel de pe umbră care le modifica forma, iar 

jocurile luminii, împerecherile de culori se 

descompuneau în așa fel, încât mă țineau prins într - un 

șir neîntrerupt de impresii, care se înlănțuiau și a căror 

probabilitate, visul, mai dezbărat fiind de elemente 

exterioare, o purta mai departe".  

Următoarele vise pe care Nerval le are îl fac sa 

perceapă din nou deosebirea dintre cele două lumi. În 

aceste vise el dobândește certitudinea nemuririi. I se 

arată priveliști din copilărie și descoperă în aceste 

ținuturi vârsta de aur a omenirii. Află de la strămoșii săi, 

care îl întâmpină, că cei care au trecut în cealaltă 

existență și cei care trăiesc în realitatea imediată se află 

într-o legătură, existențele ambelor realități 

intercondiționându-se reciproc. 

Visul este cel care îi vestește moartea Auréliei. Credea 

de asemenea că el însuși mai are puțin de trăit și ideea 

morții Auréliei nu-l afectează prea tare pentru că are 

acum certitudinea existenței unei lumi unde sufletele 

îndrăgostite se regăsesc. Pe de altă parte, a simțit 

întotdeauna că ea îi aparținea mai mult în moarte decât 

în viață. 

Dacă primele vise sunt la început întunecate și 

deznădăjduite, ele încep să-și schimbe culorile. Oniricul 

malefic începe să dispară încetul cu încetul. Epifaniile 

spaimei evoluează spre imagini tot mai luminoase pe 

măsură ce Nerval simte că-și eliberează conștiința față 

de Aurélia și simte că dobândește ca urmare a încrederii 

în tărâmul oniric, iertarea. 

Acest aspect soteriologic e vădit în evoluția 

intercesorilor oniric de la manifestările spaimei la cele 

ale iertării și ale beatitudinii.  

Ii apare în vis zeița Isis, sinteză a tuturor 

ipostazelor benefice a figurilor feminine nervaliene. Ea îi 

dă marea speranță și promite epifania completă 

supremă : "Eu sunt aceeași cu Maria, aceeași cu maică 

ta, aceeași de asemenea pe care, sub toate înfățișările, 

ai iubit-o întotdeauna. La fiecare încercare la care erau 

supus, am lepădat una dintre măștile care-mi ascund 

chipul, și în curând mă vei vedea așa cum sunt... ".  

După întâlnirea cu Isis, primul vis fericit al lui 

Nerval este cu Divinitatea care îi vestește iertare din 

partea Fecioarei. Apare epifania christică în plină lumină 

: Mesia, învingător al morții, și Mare mediatoare- 

Aurélia.  

Prin urmare, viziunile onirice fericite sunt cele 

care înving. În "Aurelia" avem un traseu soteriologic 

evolutiv care se va termina victorios. Nerval obține 

iertarea finală și moare mântuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

În colecția ICAR, la Editura NEUMA, Cluj-
Napoca, 2021, a apărut volumul de poezie MĂRUL 
INSOMNIEI de Emilia Dănescu.  

 
„Mărul, fruct banal și inconturnabil, a făcut o 

frumoasă carieră de la Eva la Newton fără să-l uităm pe 
Wilhelm Tell. Emilia Dănescu îl abordează cu 
îndrăzneală, neinhibată de conotațiile bogate, și face din 
el mascota poeziei sale. Rezultă un volum agreabil, 
concentrat, în care și șarpele ispititor „plânge”, iar 
autoarea mușcă din măr ca din sine, precum Nastratin la 
Isarlâc. Decorată cu eminentele ilustrații ale maestrului 
Mircia Dumitrescu, cartea Emiliei Dănescu marchează 
un prag important în evoluția sa lirică.” (Horia Gârbea) 
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Irina Maria  
 MĂERUŢ 

 

 

       Femeile insomniacului. 
Cuceritorul modern – emanciparea şi 

estetizarea femeii 

 
  Născut în 1949 la Reghin, cu o formaţie 
artistică impresionantă, împletind maiestuos arta 
muzicală cu arta frumosului prin cuvântul scris, publicist, 
personalitate de televiziune, scriitor tradus în Ungaria, 
Rusia, Austria, Cehia, Eleveţia, Franţa,  Radu 
Ţuculescu, se prezintă ca un scriitor extrem de viu, cu 
un discurs narativ interesant, original şi colorat, 
construind un univers literar complex, printr-o  împletire 
maiestuoasă a realităţii cu visul şi fantasticul, a 
cuvântului cu muzica şi dansul, profilată  la limita dintre 
diurn şi nocturn. 

Citind Femeile insomniacului, romanul 
autorului publicat la Editura Cartea Românească, în 
anul 2012,  un text  captivant despre existenţa construită 
la limita dintre  visul măreţ  şi realitatea derizorie, am 
descoperit  un autor a cărui comlexitate de percepţie a 
scriiturii rezidă în extraordinara abordare a unui stil 
narativ minimalist, condensat sub raportul mesajului 
textual, dar extrem de puternic, sub raportul artei 
cuvântului, cu fraze ample, laborioase, descrieri plastice 
abundente, menite să obnubileze conştiinţa citiorului, 
pentru ca apoi  firul mătăsos al scriiturii să se rupă 
brusc, dar cititorul să nu conştiientizeze această  
sciziune, căci desi lasat în suspensie, abandonat în 
relatarea unor întâmplări al căror final singur îl intuieşte 
şi rescrie cu ochii minţii, a făcut saltul către un nou 
capitol al poveştii, volatil, aerat, ca un un zbor demiurgic  
printre cuvinte. Desigur profilul unui scriitor nu se poate 
decide de la o primă şi unică lectură a acestuia, tocmai 
de aceea în articolul prezent nu voi aborda aspecte ce 
ţin de naraţiunea  autorului, ce se pot modela şi modifica  
de la un text la altul,  ci aspecte tematice ce mi-au atras 
atenţia, care compun fundalul romanesc, construiesc 
planul şi substratul psihologic al eroilor care se definesc 
la limita umanului cu arhetipalul şi arhetipul.  

Cristina Balinte sintetiza maiestuos stilul 
scriitoricesc al autorului Radu Ţuculescu, într-o frază 
extrem de pertinentă “Radu Ţuculescu face parte dintre 
scriitorii care nu lasă cititorului decât o singură 
nemulţumire, aceea de a  fi ajuns involuntar prea repede 
la sfârşitul cărţii” la care aş adăuga, că arta naraţiunii 
scriitorului constă şi în mult prea suptilul exerciţiu de a 
impinge fiinţa firavă a cititorului, până la acel punct 
terminus al transformării sale în autor. Radu Ţuculescu 

este unul dintre puţinii scriitori contemporani la care am 
întâlnit şi am simţit,  fericit, conjugată această 
disponibilitate a autorului şi a  naraţunii scrise de a 
eroda, mintea cititorului, lăsându-I la indemnă modul şi 
instrumentalul necesar  de a continua intuitiv povestea 
eroilor săi. 

Cartea se grefează pe aparente paradoxuri şi 
contraste, pe care chiar titlul ei le inoculează cititorului şi 
anume, iubirea şi femeia. Pentru oricine are 
curiozitataea să lectureze romanul, se aşteaptă încă de 
la  prima pagină,  să descopere nişte prezenţe feminine, 
consistente, care să subjuge destinul personajului 
central, Septimius Ilarie, transformându-l în sclav al 
iubirii, generând pe fundal poveşti de dragoste siropoase 
marcate de un final mai mult sau mai puţin fericit. Cartea 
ne surpinde şi ne scoate din clişeu, mizând  pe un alt 
aspect şi anume tiparul masculin.  

Cred că centrul de greutate al acestui roman, 
rezidă în stuctura psihologică, arhetipală, a persoanjului 
masculin, o variantă şiret camuflată şi răsturnată a 
cuceritorului, a Don Juanului, care a făcut înconjurul 
literaturii lumii şi care îşi găseşte acum şi aici o 
reprezentare estetizată, sublimă, născută dintr-o 
distorsiune istorică a rolului bărbatului şi al femeii. În 
lucrarea lui Otto Rank, Dublul. Don Juan, apărută la 
Institul European, în anul 1997, o resuscitare modernă a 
celebrului mit al masculinităţii, al cuceritorul, autorul 
propune o reinterpretare psihologică, social şi atitudinală 
a  Don Juanului, in context contemporan, în condiţiile 
reevaluării statutului femeii, care de-al lungul istoriei şi-a 
câştigat drepturi care au conturat-o şi in ipostaza sa 
socială, publică, şi altfel decât ca obiect al fanteziilor 
sexuale, artistice, inspiraţionale ale bărbatului, şi altfel 
decât în varianta tern religioasă a zeiţei căminului, soţie 
fidelă şi mamă devotată. Tiparul masculin al cuceritorului 
nu poate fi conturat fără o permanentă raportare la cel 
feminin, astfel că lista prezenţelor feminine din roman, 
este menită să evidenţieze un nou arhetip , cel al 
cuceritorului modern care redimensionează fiinţa femeii, 
căzută în platitudinea vieţii de familie. Asistăm  astfel în 
paginile romanului la o schimbare de paradigmă 
culturală, în care femeia se debarasează  de rolul ei de 
zeiţă a căminului, de muză sau curtezană, roluri 
asumate de istorie, revigorându-se în  imaginea femeii 
care se emencipează prin propriul trup şi propria 
sexualitate, debordantă, pasională, asumată, traind clipa 
fără implicaţii etice, fară remuşcări monstruoase, menite 
să o ţină captivă , femeia care îşi permite revitalizarea 
existenţei anoste prin unicul ei instrument de fericire, 
bărbatul. O carte sublimă, fascinantă, despre 
reconversia masculinului şi emanciparea femininului. 

Pornind de la un motto preluat din legendară 
poveste a celor O mie şi una de nopţi, leitmotiv al 
romanului “Nicio mirare nu-i că , dintre forme / Cele ce 
ne vrăjesc  în primul rând / Oricât de grele- ar fi, de-ar fi 
enorme / Cele rotunde, doar acelea sunt! / Căci de 
priveşti, sus, veşnicele sfere / ce se învărtesc în slăvi, 
tremurătoare,/ Şi tot ce e rotund: numai mistere / Şi 
freamăt sunt, şi farmec, şi mişcare…”povestea lui 
Septimius Ilarie  anticipă o răsturnare de situaţie 
aparent ilară, dar generată de mecanismul istoriei, în 
care povestea sultanului cucerit de cadâne, devine, 
sultanul care cucereşte aproape  inconştient, fără niciun 
efort, natural, firesc,  cadânele, pe care nu le 
abandonează, nici nu le colecţionează precum Don 
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Juanul legendar, ci le descoperă, le infrumuseţează, le 
emanicpează şi estetitează, scoţându-le din derizoriul 
existenţial, conferindu-le statutul de regine. Septimius 
Ilarie este cuceritorul care îi oferă femeii splendoarea şi 
măreţia naturii ei edenice originare, este artistul care o 
construieşte pe Galateea, fără a o transfoma în obiect al 
propriei pasiuni şi posesiuni,  este Narcis care pentru 
prima data se despoaie de haina egoismului,  şi a 
propriei vanităţi şi  frumuseţi, pentru a le aseza pe umerii 
femeii, înnobilând-o şi transformând-o în regină a vieţii, 
repunând-o pe tronul pe care chiar viaţa i l-a furat perfid. 
Acceasi Cristina Balinte  sugera intuitiv statutul 
arhetipal al acestui personaj masculin, unic, fără 
precedent într-o literatură a personajelor masculine tari 
şi a prezenţelor feminine terne, căci “ la sfârşitul 
romanului orice femeie îşi va dori să cunoască un bărbat 
ca Septimius Ilarie şi orice bărbat şi-ar dori să semene, 
măcar puţin, cu acelaşi Septimius Ilarie. 

Structurat în două părţi Debuturi şi Acvariul, 
romanul se construieşte ca un  bildungsroman  în care 
obiectivul este contrucţia personajului masculin ca 
prototip modern al cuceritorului. Perpectiva inedită 
asupra acestui arhetip comportamental, lansat odată  cu 
Renaştarea, cuceritorul, Don Juanul modern se 
emancipează în şi print timp, ajungând în modernitate 
odată cu Freud, la un model al masculinităţii, al 
bărbatului care vede în femeie, nu elementul central al 
propriei virilităţi, ca teritoriu sedus şi abandonat, ci 
femeia partener, jumătatea sa care străluceşte,   
bărbatul care  se masculinizează prin strălucirea femeii, 
bărbatul care conferă femeii statutul de regină , 
devenind el însuşi rege, bărbatul care nu subjugă 
femeia, ci bărbatul care eliberează şi emancipează 
femeia.  

Dar să vedem exact cine este Septimius Ilarie 
şi care este povestea eroului, care devine prototipul 
bărbatului modern? 

Septimus Ilarie vine pe lume într-un colaps 
asumat al destinului, în care pentru prima data 
ursitoarele nu mai au nimic de oferit, într-un mediu 
familial amoral şi sordid, dominant de enigmatica 
dispariţie a tatălui, prezentă masculină inconsistentă, în 
care primele fiinţe feminine cu care eroul născut cu o 
predispoziţie de  artist se întâlneşte,  sunt mama Eliza şi 
sora Mara. Mama se converteşte în  femeia care trăieşte 
o poveste de dragoste imorală cu unchiul Rică, bărbatul 
camuflat în modelul tatălui şi soţului perfect, conturându-
şi masculinitatea ratată, între experimentata mama şi 
timida fiica a acesteia, Mara. Prima experienţă 
amoroasă a eroului stă sub semnul imoralităţii mediului 
în care  ia naştere şi anume experienţa cu verişoara  
Frida, femeia matură, măritată cu un profesor, lipsită de 
beneficiile trupeşti  şi sufleteşti ale maternităţii,  adusă în 
casă de chiar mama lui Septimius, sub pretextul de a 
avea grijă de copii, în timpul pe care şi-l  dedică refacerii 
nervoase sau reumatice, după moartea unchiului Rică, 
la fel de misterioasă ca cea a primului soţ. Experienţa 
vine să sedimenteze comportamentul viitor al eroului, 
care desi aflat la prima experienţă a iubirii idiscutabil 
trupeşti, se prefigurează în tiparul cuceritorului, căci el, 
cu inocenta juvenilă, repune existenţă plată a verişoarei 
Frida în datele amorului care înnobilează trupul  femeii. 
Experinţa nu produce la finalul ei nicio o suferinţă, căci 
fiecare actant îşi trage propriile foloase din această 
poveste de iubire fără implicaţii şi consecinţe, altfel 

decât etice : femeia matură îşi redescoperă feminitatea, 
iar novicele îşi etalează potenţialul genetic al celui care 
timid seduce femeia, o cucereşte, o abandonează 
oferindu-I prin abandon un neînţeles sentiment al 
revitalizării. De observant că incă de la prima experienţă  
a iubirii trupeşti, Septimius se apropie de femeia matura, 
femeia deplină trupeşte şi psihologic, partenerele sale 
fiind asemeni prototipului matern, femei seducătoare, 
mature, versate şi versatile, acrite de mizeria propriilor  
existenţe obligate să strălucească într-un mediu abject, 
prin frumuseţea trupului, precum curtezanele de 
odinioară, şi care îşi doresc doar, să soarbă din elixirul 
tinereţii veşnice. Pe aceste femei ale banalului 
existenţial, Septimius le emenciează, oferindu-le 
momente de delier şi extravaganţă, poetizându-le trupul, 
oferindu-le dreptul la viaţă, la suflet personal. Septimius 
Ilarie devine un cuceritor care se impune în faţa femeii şi 
altfel decât în calitatea sa de bărbat care trebuie să o 
fecundeze primul, în numele unei credinţe care 
odinioară  avea avantaje pentru soţ, adevăratul şi unicul 
ei posesor. Cuceritorul modern este acela care 
eliberează femeia din ghearele monstruoase ale 
excesului de moralitate, ale  clişeului despre dragoste, 
sexualitate şi feminitate, care îi distrug farmecul 
personal şi existenţa, pentru a o repune fără voinţă, pe 
un piedestal. 

Modelul cuceritorului odată format îşi propagă 
forţele pe tot parcursul existenţei sale, personajul  
continuându-şi periplu amoros, cu o altă cucerire, de 
această dată sub auspiciile iubirii adolescentine, cu a sa 
colegă de clasă Rita. Concepută ca o poveste  în 
miniatură a  primilor fiori ai iubirii, întâlnirea celor doi 
protagonişti, este din nou despre seducţie, Rita fiind 
aparent fata experiemnată, iar Septimius băiatul timid, 
neiniţiat în tainele amorului. Povestea reia tiparul primei 
iubiri , constituind o altă materializare a trupescului, la 
capătul căreia insomniacul, repune în datele feminităţii, 
frumuseţea Ritei, devastată timpuriu  de eşecuul 
amoros. Paralel cu aceasta poveste de iubire a vârstei, 
autorul introduce un ingredient caracteistic 
tumultuoaselor poveşti de iubire,  cel al amorului interzis, 
creionând datele unei pasiuni cu profesoara Augusta, o 
iubire pasiune, in care vârsta şi statutul protagoniştilor 
constituie până la un punct barierele iubirii. In economia 
romanului, iubirea declarata a Augustei pentru discipolul 
ei, are ingredientele unei mari poveşti de iubire, iar 
nefinalizarea  în actul concret al posesiunii femeii, face 
ca la sfârşitul romanului, să fie reluată şi transformată în 
ceea ce se prefigurase  a fi marea poveste de iubire a lui 
Septimius Ilarie. 

Partea a doua a romanului mult mai densă este 
marcată de existenţa sordidă de la Acvariul, spaţiul 
metaforic al intâlniriilor necenzurate al artiştilor, 
prietenilor, trădătorilor, căci romanul comportă dincolo 
de planul iubirilor lui Septimius şi aspecte ale sordidului 
existenţei in comunism şi primii ani din postcominism, în 
care libertatea de mişcare a personajelor este mutilată 
de angoasa vremurilor tulburi  în care trăiesc. In acest 
spaţiu al acvariului, Septimius se mişcă precum peştele 
în apă , iar farmecul iubirii trupeşti îi condimentează 
banalul existential, prin relaţia cu Paty, chelnăriţa 
focoasă, o femeie care se descoperă din obiect al 
plăcerilor masculine, în femeia care îşi rezervă dreptul la 
frumuseţe şi plăcere. Aceeaşi problemă se reia şi în 
relaţia cu frumoasa şi sălbatica Mura. Parelel cu trăirea 



62 
 

iubirii apar şi elemente ale realităţii cotidiene, trădarea, 
inchiderea redacţiei, suspendarea eroului, în 
mediocritatea vieţii intelectuale de provincie, intâlnirea 
cu securitatea, prietenia şi trădarea. Finalul apoteotic 
reia povestea neterminată de dragoste a lui Septimius 
cu Augusta, reîntâlnirea hazardată a celor doi în 
anticariat şi transpunerea idealului iubirii, în uniunea a 
două trupuri care estetizează iubirea. Iubirea Augustei 
plasează personajul în cea dea doua etapă a mistificării 
sale, în care bărbatul în ipostaza cuceritorului nu doar 
emancipează femeia, căci Augusta este femeia 
emancipată, stiltă şi stilizată în ciuda trecerii timpului, ci 
o estetitează, conferindu-I statutul de graţie. 

Dar să vedem ce trăsături ale personajului 
Septimius Ilarie îl transformă pe acesta într-un model, 
intr-un ideal, într-un arhetip modern? Pe parcursul 
romanului se observă o disociere a numelui eroului care 
întotdeauna este numit de femeile care se perindă prin 
casa şi prin viaţa sa,  prin apelativul Timi. Comportând o 
dimensiune, rece, dominant, şi dominatoare,  autorul 
preferă pentru personajul său o îndulcire onomastică, 
folosind apelativul  Timi. Astfel se poate disocia între 
cele două laturi ale personajului, redactorul de ştiri 
sportive, şi cuceritorul prin excelenţă. Portretul fizic, 
marcat de o uşoară demonie, părul şi ochii negri, 
mustaţa neagră perfectă, sunt reminscenţele tiparului  
cuceritorului, al machoului, care coboară în timp, 
până la povestea Don Juanului spaniol a lui Tirso de 
Molina. Pasiunea nocturnă traită tumultuous, aminteşte 
vag de Zburătorul autohton, numai că acesta îşi 
camuflează demonia prin relaţiile cu femeile  mature, 
care îi pot spori masculinitatea ascunsă in spatele 
derizoiului şi platitudinii existenţiale. Timi este băiatul 
timid, responsabil, tăcut, care accceptă viaţa cu 
subterfugile ei ca pe un dat firesc. Portretul personajului 
continua pe măsură ce avansăm în roman cu date care 
tind să-l contureze ca o intruchiapare a perfecţiunii 
realităţii, ca adolescent Timi este un elev model, 
pasionat de poezie, “Cum ajunsese Timi să scrie poezie 
? Nici el nu îşi poate explica. Fusese una din nopţile sale 
când somnul refuza să-I devină partener” (Radu 
Tuculescu – Femeile Insomniacului, Bucureşti, Ed. 
Cartea Românească, 2012, p.67) adulat de tinerele 
profesoare, care văd în el potenţialul reuşitei sociale, dar 
şi demonia vârstei. Curajul şi nebunia personajului mitic 
sunt vizibil transfigurate şi surclasate de  timiditatea 
masculină , care devine un ingredient al farmecului pe 
care bărbatul îl exercită asupra femeii, căreia îi  lasă 
iniţiativa actului amoros pentru ca apoi prin stăpânirea 
trupului acesteia să se proclame stapân al ei.  Această 
prezenţă masculină, pare a se camufla în imagina mitică 
a şarpelui care se tarăşte în propria exitenţă, lasciv, plat, 
pe sub pământul moinos, adumecând prada, devorand-
o, căci existenşa lui Timi plutea într-o încăpăţânare, într-
o  lene şi într-un anonimat, din care îl scoteau numai 
nopţile pasionale. Septimius şţie să asculte să tacă, iar 
această linişte este principală armă a seducţiei, căci 
femeia care tânjeşte la revigorarea propriei existenţe, 
trecută prin eşecul şi ratarea acesteia, numai are nevoie 
de cuvinte. Coborât în banalul cotidian, provincial, 
prototipul capată noi însuşiri revitalizante care contribuie 
la întregirea tabloului  perfect al cuceritoului: Timi 
devenise un bucătar, pasionat, inventiv care apela rar la 
o carte de bucate  ( Idem, p. 95). Ordinea din 
apartamentul său, cuibul de singurătate, atmosfera 

neobişnuit de caldă, pregătitul mesei şi al cafelei, 
pasiunea pentru blues şi muzică rafinată cu care 
obişnuia să-şi întâmpine partenerele şi nu nu numai 
întregesc arsenalul cuceritorului modern. 

Romanul Femeile Insomniacului devine astfel  
o excepţională carte motivaţională despre  bărbatul 
modern, aflat în ipostaza cuceritorului, care deţine 
secretul artei în iubire, fără a fi trecut prin suferinţe, 
dezamăgiri şi rupturi sufleteşti, dar mai ales fără a le 
provoca,  despre bărbatul care conferă strălucire femeii 
şi care străluceşte necondiţionat lături de aceasta, 
bărbatul care estetitează  femeia şi frumuseţea 
trupească a acesteia, obţinând supunerea 
necondiţionată, naturală şi firească a acesteia, plutind 
deasupra derizoriulului existenţei, cu aura unui personaj 
arhetipal. 
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Nu mai sunt locuri în rai ? 
 
 
 
Aflată la abia al doilea volum de proză ”Nu mai sunt 
locuri în rai” (Ed. eCreator 2019, Baia Mare), Elisabeta 
Scurtu scrie cu un soi de sentiment al descătușării, 
subtilă, flexibilă, înarmată cu o doză respectabilă de 
aparent inofensivă ironie, înțelegând cum trebuie să se 
folosească de ea dincolo de bariera facilului și 
artificialului, prin nămolul gras al realității. Firul roșu al 
romanului îl constituie cavalcada aducerii în țară, ascuns 
printre haine și alte cele, în preajma Crăciunului, a 
trupului unei femei moarte în Germania, Voichița, aflată 
în vizită la copii săi pentru a-și vedea cel mai tânăr 
nepot. Lipsa de bani îi va determina pe aceștia să 
recurgă la această stratagemă ingenioasă privind 
repatrierea ilegală cu o seninătate firească, dezarmantă. 
În paralel, sunt creionate portretele rudelor din țară, de 
pe undeva din ținuturile Someșului, care așteaptă cu 
diferite stări de spirit sosirea moartei și organizarea 
funerariilor aferente. Din această atmosferă învolburată, 
a la Kusturica se desprind personaje măcinate de 
îndoieli, ce poartă toate tarele ratării și ale alegerilor 
greșite. Una dintre surorile moartei, Măriuca Dumitrean 
are parte de un vis ciudat ceea ce o determină să 
cumpere, cu inima strânsă, haine noi moartei, în 
amintirea vremurilor când aceasta îi lua câte ceva 
second-hand de la țiganii din Năsăud. Fiul ei, Toma, 
proaspăt părăsit de o soție infidelă și reîntors în urbea 
natală își rememorează năuc începutul zborului din 
crisalida copilăriei, iraționalitatea atracțiilor erotice, 
căzând pradă resemnării și deznădejdii. Cu un nerv ce 
animă acest adevărat câmp al derizoriului, al 
spectacolului prăbușirilor interioare, al alterității 
precocității erotice, prozatoarea surprinde remarcabile 
tușe existențiale, ca un capriciu al ”memoriei 
involuntare” proustiene. Iată cum este redată, la ora 
rememorărilor, scena în care sora supraviețuitoare îi 
reproșeaza Voichiței faptul că face neamul de rușine 

deoarece a decis să se pocăiască ,părăsind credința 
familiei: -”M-am temut, Măriucă, i-a răspuns în cele din 
urmă. M-am temut că îs bătrână de- acuma, azi-mâine 
vine moartea și la mine și dacă nu ajung în rai? - Cum 
să nu ajungi? S-a mirat cealaltă, cum să nu ajungi? Da 
ce, nu mai sunt locuri în rai? ”Lumea copilăriei în satul 
patriarhal este redescoperită cu o senzația de maculare 
și duioșie nepervertită, doar abil mascată sub semnul 
unei anume fatalități ce își consumă cu accente 
tragicomice neputința. Remarcabil este redat episodul 
pedepsirii lui Gicuță, unul din tovarășii de joacă și 
năzbâtii al lui Toma. Acesta este este surprins de mama 
sa în timp ce scapă o înjurătură: ”Ce-ai zis,  măi 
nemernicule? L -a întrebat mamă-sa, bineînțeles retoric, 
pentru că auzise bine înjurătura copilului. Gicuță și-a 
înghițit limba. Bătaia a fost una obișnuită, ca cele pe 
care le primea săptămânal, dar pedeapsa  de după 
bătaie i-a adus compătimirea celorlalți copii. Ia de-aici și 
învață, i-a spus mama deschizând Biblia, Psalmul 119! 
Nu ieși din casă, nu capeți mâncare până nu-l știi pe 
dinafară. Toma nu a înțeles de ce copilul a început să 
plângă mai tare decât după bătaie. -Învață-l și gata! 
După aia jucăm fotbal, l-a mângâiat el pe băiatul oropsit. 
Abia când a răsfoit paginile Bibliei a înțeles pe deplin 
amploarea dezastrului: Psalmul 119 era mai lung ca 
Luceafărul. Gicuță n-a mai învățat niciodată Psalmul 
119. N-a avut cum. În seara aceea a adormit cu capul 
pe Biblie, iar a doua zi a plecat la oi în munte, ca să dea 
în strungă. Așa își petrecea vacanțele de vară”. 
Priveghiul ce precede înmormântarea din preajma 
Crăciunulului este un alt bun prilej de desfășurare a 
talentului narativ. Adunați laolaltă, ortodocși sau 
neoprotestanți, aceștia din urmă din trei culte diferite. 
Mai sunt prezenți câțiva greco-catolici,reformați ba chiar 
și un așa-zis ateu. Toți beau câte ceva în memoria 
răposatei pe un fond de cântece jeluitoare și cugetări 
despre efemeritatea existenței. Tocmai atunci iși fac 
apariția un grup de colindători cu capra, ce sunt mustrați 
de o bătrână:”- Ieșiți afară mă, hoherilor, n-ați văzut 
steagu negru la poartă ? Nu vedeți că aicea-i mort? 
Asta-i casă de jăle! Feciorașii nu s-au lăsat duși. Erau 
printre singurii care n-au aflat de moartea Voichiței...S-
au ridicat pe vârfuri să vadă dacă într-adevăr în sicriu 
era ”lelea Tiță”, cum i se mai spunea prin sat și dacă s-
au convins, au cerut să primească măcar un pahar cu 
apă. Le era sete”.   De fapt, adevărata temă a romanului 
transpare abia după inmormântarea Voichiței când toate 
aceste adevărate personaje, traumatizate într-un fel sau 
altul se risipesc care încotro lăsând în urmă casa pustie 
a moartei... Pustiul acesta asociat unui ger crâncen este 
pe undeva transportat mai departe în propriile suflete 
întoarse împotriva lor însele...Elisabeta Scurtu scrie cu o 
ciudată stare de rezistență la dispersarea și rarefierea 
sinelui. Atunci când nu mai întrevede presiunea timpului 
se dezvăluie cu totul transformându-se într-un liant al 
duioșiei și vulnerabilității, al nevoii imperioase de 
împreunare a grotescului și tragicului cu o umanitate  
pradă destrămării și deopotrivă resemnării ce se 
încăpățânează să-și releveze prezența  acolo unde își 
trăiește micile drame și tragedii. Dacă va continua să 
scrie cu aceeași pregnanță și nostalgie matinală 
,desprinsă din spectacolul lumii, Elisabeta Scurtu are 
toate șansele să devină una din vocile importante ale 
prozei actuale. 
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 Drumul de la “approches critiques” 

la „Caiete Cioran-ediția 2019 ”   

 

Efervescența pe care,  în anotimpul  

postdecembrist din România, a înregistrat-o Emil Cioran, 

acel “vagabond cu idei negre”, cum i s-a spus, a avut 

timp de mai mulți ani un pol al cercetării la Facultatea de 

Litere din cadrul Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 

atrăgând interesul unor personalități de anvergură 

internațională, invitați la simpozioane de înalt nivel 

științific,  și al unor tinere cadre didactice locale, care au 

valorificat în teze de doctorat  rezultatele activității lor în 

domeniul larg astăzi cât un teritoriu de țară, numit 

”Cioran”.  

Ideea organizării unui prim colocviu Cioran la 

Sibiu a venit în anul de turnură politică 1991, în luna 

aprilie, inițiativă a profesorului de filosofie Ion Dur, 

colegul nostru la Universitate, dar invitația adresată 

filosofului din Paris de a veni la Sibiu cu ocazia împlinirii 

vârstei de 80 de ani nu a avut succes. 

Axa durabilă a acestei reușite s-a trasat între 

profesorul și poetul belgian Eugène Van Itterbeek (1934-

2012) de la Catedra de Franceză din Facultatea de 

Litere de la Sibiu, om de mare entuziasm intelectual,  și 

prof. univ. Irina Mavrodin de la Universitatea din 

București. Prestigioasa profesoară de literatura franceză 

și-a valorificat, după pensionare, calitatea de consultant 

la Universitatea din Craiova, realizând doctorate pe 

teme legate de opera lui Emil Cioran. De acești oameni 

de forță a stat mereu aproape primarul comunei 

Rășinari, care a găzduit o parte din eveniment, cea care 

dădea culoare inimitabilă pentru invitații dornici să 

verifice adevărul întrebării “La ce bun să părăsești 

Coasta Boacii?”, sunând atât de dramatic în rostirea 

rășinăreanului desțărat, care a dus până la moarte dorul 

meleagurilor natale. 

    Eugène Van Itterbeek  a selectat cu 

discernământ  cele mai valoroase comunicări ale celor 

17 ediții de  simpozion internațional Cioran la Sibiu și le-

a publicat în “Cahiers  Emil Cioran, Approches critiques, 

Textes réunis par Eugène Van Itterbeek” cu începere din 

1998. Primul număr din seria “Cahiers  Emil Cioran“ se 

deschide cu un omagiu adus atât lui Aurel Cioran (1914-

1997), fratele “filosofului disperării”, cât și doamnei 

profesor Irina Mavrodin (1929-2012), celebra 

traducătoare în limba română, între altele,  a romanului 

În căutarea timpului pierdut de Marcel Proust.  

  Semnificativ pentru deschiderea pe care 

publicația o avea în concepția profesorului Itterbeek este 

faptul că această serie de volume continuă tradiția 

europeană a cunoscutelor “Cahiers de Louvain”, scoasă 

de Éditions Les Sept Dormants din Belgia. Astfel,  

volumul din 2002 al publicației ce apărea la Sibiu este 

nr. 167 din seria  europeană a “Caietelor de la Louvain”, 

orașul belgian în care Eugène Van Itterbeek  a fost 

profesor la Universitate. Activând în catedra de Limba 

Română a aceleiași Facultăți sibiene și participând 

consecvent la evenimentele Cioran, am văzut rând pe 

rând cum apăreau cele 11 volume de “Cahiers  Emil 

Cioran, Approches critiques”. Ele erau prezentate la 

edițiile Colocviilor Cioran, patronate de Universitatea 

noastră, și mi le amintesc așa cum erau arhivate în vila 

din Cisnădioara unde a locuit Eugène Van Itterbeek, 

colegul nostru de la Facultate. Moartea lui, survenită în 

urma unei boli necruțătoare în 2012, când profesorul 

avea 78 de ani, a avut repercusiuni nefaste și asupra 

proiectului Cioran, pe care el îl susținuse la Sibiu cu 

forța și convingerea unei cariatide.  

    Atât timp cât el, profesorul belgian,  era în 

fruntea echipei de organizare a celor 17 ediții ale 

Colocviilor internaționale Cioran, atât finanțarea 

necesară, cât și desfășurarea evenimentului erau 

asigurate. Și nu-i era defel ușor să obțină toate cele 

necesare. Susținător nedezmințit al proiectului Cioran, 

Itterbeek i-a dat strălucire și  Simpozionul de la Sibiu-

Rășinari se derula anual. Am participat la aproape toate 

edițiile, fericită să ascult pe filosofii sosiți de la mari 

universități ca să ne aducă roadele defrișărilor făcute în 

teritoriul atât de fascinant al operei lui Emil Cioran. Au 

fost ediții când m-am aflat între comunicanți, așa ca în 

aprilie 1999, când la sesiunea științifică Colocviile Emil 

Cioran de la Facultatea de Litere, Istorie și Jurnalistică 

Sibiu am prezentat tema Relația lui Lucian Blaga cu Emil 

Cioran, de la admirație la contestare. Era tema pe care 

am expus-o cu succes și la Sesiunea Zilele Lucian 

Blaga, ediția a VIII-a desfășurată la Cluj-Napoca în mai 

1998. Prietenă a familiei lui Aurel Cioran și a Eleonorei, 

le-am luat primele interviuri care au apărut în ziarul 

“Românul” din Capitală în cursul anului 1992. Ele au fost 

preluate atât în volumele I și II din Întâlniri cu Cioran, 

precum și în cartea pe care am îngrijit-o împreună cu 

prof. Marin Diaconu:  Aurel Cioran, Fratele fiului risipitor. 

Aș putea afirma că, pentru mine, vechea prietenie cu 

fratele Aurel, care povestea neîncetat despre 

           ESEU 
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convorbirile lui cu Emil de la Paris, a fost poarta pe care 

m-am apropiat și de opera filosofului.  

   Dezbaterile internaționale pe tema Cioran din 

sesiunile anuale deveniseră un brand academic, ce 

onora Sibiul universitar. Este cu totul regretabil faptul că, 

după moartea susținătorului său, proiectul 

simpozioanelor Cioran nu a mai fost organizat de tinerii 

profesori ai Catedrei de Franceză de la Facultate de 

Litere sibiană.   

  Comuna Rășinari, în schimb, și-a urmat cu 

consecvență planul de a-și celebra fiul, astfel că, spre 

exemplu, în 2017, primarul Bucur Bogdan  l-a invitat pe 

prof. univ. dr. Ion Dur de la Sibiu să conferențieze pe o 

temă legată de gândirea lui Emil Cioran, iar în anul 

următor același rol i-a revenit profesorului univ. dr. Marin 

Diaconu de la București. În ambele ediții, s-a prezentat 

câte o broșură anuală, dar în absența totală a Facultății 

de Litere din Sibiu, care s-a retras din organizarea 

evenimentului, dispărând totodată și atelierele de 

traducere care antrenaseră altădată studenții Catedrei 

de Franceză în exercițiul translației. Fusese și aceea o 

promițătoare inițiere a tinerilor francofoni  în munca 

dificilă și responsabilă a unor traducători de mai târziu. 

Căzuse, așadar, și această preocupare  de pregătire a 

generației de mâine în materie de traducere din opera 

cioraniană. 

    Într-o asemenea situație ingrată, când exista 

riscul  de a se pierde  o tradiție spirituală cu valoare 

identitară, ne-am văzut nevoiți să luăm inițiativa de a 

regrupa  colegii universitari interesați de acest proiect, 

colaborând îndeaproape atât cu primăria comunei 

Rășinari, cu Liga Culturală “România -Franța”, activă la 

Sibiu din ianuarie 1990 până în prezent și a cărei 

președintă sunt, cât și cu Uniunea Scriitorilor din 

România, filiala Sibiu. Ni s-au alăturat profesorii 

universitari Marin Diaconu și Ion Dur, iar între membrii 

U.S.R. din localitate și din țară menționăm cu mulțumiri 

pe președintele filialei Sibiu, Ion Radu Văcărescu, pe 

universitarele Rodica Brad și  Doina Constantinescu, 

criticul literar Mihai Posada, dar nu mai puțin pe poeta 

Paula Romanescu și actrița Genoveva Preda de la 

București.   

   Oaspeții care au dat anvergură internațională 

evenimentului din mai 2019 au fost  scriitoarea Alina 

Diaconu, sosită pentru acest colocviu tocmai din Buenos 

Aires, Argentina, ca să povestească despre prietenia ei 

cu Emil Cioran, și poetul Daniel Ioniță din Sydney, 

Australia, unde, pe lângă activitatea de cadru 

universitar, este și președintele Academiei Australiano-

Română, Domnia Sa remarcându-se și ca traducător  de 

forță. Din diferite centre culturale ale țării au sosit 

cercetători de elită, care și-au prezentat în Sala “Emil 

Cioran” a Primăriei din Rășinari comunicări variate sub 

raport tematic. Faptul că locul unicei conferințe din anii 

precedenți a fost luat de  un adevărat florilegiu de titluri 

incitante l-am resimțit cu toții ca o revigorare a unei 

tradiții, pe care instituțiile cele mai reprezentative 

spiritual ale orașului Sibiu se cuvine să o continue și să 

o dezvolte în anii următori. Numai astfel Colocviile 

Cioran de la Sibiu își vor redobândi strălucirea cu care s-

au afirmat între cioranologii din lumea largă. Spre 

edificare, puteți citi în capitolul Anexe programul 

evenimentului desfășurat timp de 3 zile, respectiv în 10-

12 mai 2019, așadar într-o paralelă cu Summitul Uniunii 

Europene de la Sibiu, care a făcut imposibilă găzduirea 

evenimentului științific “Cioran” la Facultatea de Litere, 

cum se obișnuia cândva.  

   Volumul în care au fost selectate cele mai 

valoroase comunicări ale sesiunii poartă titlul Caiete 

Cioran – ediția 2019, fără să ambiționăm să-l așezăm în 

prelungirea celor 11 numere de “Cahiers  Emil Cioran“. 

Desigur că nu se va face vreo apropiere de Cioran 

Caiete I, 1957-1965, Cioran Caiete II, 1966-1968, și 

Cioran Caiete III, 1969-1972, publicate de Editura 

Humanitas în anul 2010, având un Cuvânt înainte de 

Simone Boué, traducerea din franceză fiind realizată de 

Emanoil Marcu și Vlad Russo, în Ediția a II-a. Sub titlul  

Cioran Caiete I, 1957-1972, Editura Humanitas din 

București le-a publicat în 1999 și în  2016 într-un volum 

de 946 pagini.  Moștenitoarea testamentară a filosofului, 

profesoara Simone Boué,  nu a ținut cont de indicația 

autorului lor „A se distruge” și de mai explicita formulare 

“Toate aceste caiete vor fi distruse”, ci s-a decis să le 

ducă la Biblioteca Doucet din Paris.  Pe marginea lor s-

au făcut cercetări doctorale, ca aceea a Mihaelei-

Gențiana Stănișor, numită Cahiers Emil Cioran l’exil de 

l’etre et de l’oeuvre. La dimension ontique et la 

dimension poïetique, apărută la Editura “Lucian Blaga“, 

Sibiu, 2005.  

     S-au realizat exegeze precum cea a lui Liviu 

Ciocârlie, coordonată de Mihai Șora la Editura Scrisul 

Românesc, care a tipărit-o în 1999 în 270 pagini. Autorul 

s-a oprit la o formulare laconică și edificatoare: Caietele 

lui Cioran. 

    “Povestea” altor caiete-manuscris ale lui Emil 

Cioran este șocantă, ea atestând încă o dată paradoxul 

care a guvernat viața autorului Schimbării la față a 

României. Odată ce au fost descoperite în februarie 

1998 în pivnița locuinței filosofului din str. Odeon a 

capitalei franceze de către femeia care făcea curățenie, 

debarasatoarea Simone Boulez, manuscrisele celor 34 

de caiete fizice în care Cioran își notase trăirea și 

gândurile de-a lungul a 15 ani, intenționând să le 

intituleze Interjecții sau Eroarea de a te naște, au 

provocat un proces care a durat 10 ani. La capătul 

dezbaterilor, verdictul definitiv le-a atribuit comerciantei 

Simone Boulez femeia care are meritul de a le fi păstrat, 

în loc să le arunce ca hârtii fără importanță. Valoarea la 

care ele au fost estimate era de un milion de euro. Nu 

avem cunoștință ce s-a întâmplat până acum cu ele.  

Am trecut în  revistă atât de semnificativele 

formulări ce pivotau în jurul cuvântului „Caiet”, puse în 
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ecuație cu numele lui Cioran, de la “Cahiers Emil 

Cioran” și “Cahiers de Louvain” până la „Caietele lui 

Cioran”. Vom poposi și în dreptul celebrei colecții 

“Cahiers de l’Herne” de la Paris, unde  cineastul 

macedo-român Constantin Tacou a  devenit editor în 

perioada 1973-2000. El orienta preferința editurii Les 

Éditions de l’Herne spre  literatura Europei Centrale și a 

celei de Est. Ca urmare, după ce un număr al colecției i-

a fost dedicat lui Thomas Mann în 1973, un altul lui 

Feodor Dostoievski în 1974, dintre scriitorii români, a 

ales pe Mircea Eliade, iar numărul 90 din 2009 i-a fost 

rezervat lui Emil Cioran. Așadar, Cioran era consacrat și 

prin “Cahiers de l’Herne” la Paris.  

     După cum se vede, cuvântul „caiete” are o aderență 

specială la numele lui Cioran, așa că am decis să-l 

utilizăm și noi. Pentru volumul de față, am preferat forma 

nearticulată a cuvântului “Caiete”, spre a ne feri de o 

absolutizare, ce ar fi putut să sugereze cititorilor că dăm 

o imagine exhaustivă a Caietelor autorului. Riscul era să 

inducem o idee falsă. Volumul Caiete Cioran - ediția 

2019 se integrează  în arealul cercetărilor consacrate 

scriitorului-filosof, dar fără ambiția alinierii ori continuării 

uneia dintre formulele publicistice anterior atestate în 

preajma sa. Noua carte nu va cuprinde doar o însumare 

a comunicărilor prezentate la o sesiune științifică, așa 

cum se obișnuiește în legătură cu asemenea 

evenimente. Atât de vastul fenomen care este în prezent 

Cioran, sărbătorit în țara lui de origine în 2019, a putut 

să fie surprins mai larg cu ajutorul unor reportaje, 

precum cel realizat de Mihai Posada chiar la fața locului, 

adică la Rășinari, în zilele Colocviilor. O extindere a 

orizontului de cuprindere s-a creat prin publicarea unor 

interviuri. Acela dat în 2010 de cumnata filosofului, 

admirabila doamnă Eleonora Cioran, luminează 

momentele târziilor revederi ale fraților Cioran la Paris, 

cu detalii inedite. Un al doilea poate edifica cititorul 

asupra dialogului intelectual dintre Cioran și prietena lui 

de la celălalt capăt al lumii. Recenziile din volum 

aprofundează în mod util cunoașterea invitatei de 

onoare a Colocviilor Cioran din 2019, alături de aceea 

ce subliniază importanța apariției unei traduceri în limba 

engleză a cărții despre Cioran  semnată de profesorul 

Ion Dur.  

    Sub semnul autenticității stă și Retrospectiva 

Cioran în imagini, ilustrând seismografic evoluția 

manifestărilor sibiene dedicate gânditorului, pornind din 

anii începuturilor până în prezent, așa cum ele sunt 

prezente în colecția noastră personală. Desigur că la 

primele reuniuni din 1991 nu aveam cum să particip, 

pentru că activam la București în Ministerul 

Învățământului și Științei, unde fusesem chemată de 

Mihai Șora. În schimb, am amintiri clare și imagini-

document, începând de prin anul 1995 și până la edițiile 

recente. Dar nu numai pe verticala cronologiei 

evenimentelor Cioran am realizat o extindere cu ajutorul 

acestui album selectiv de imagini, ci și pe orizontala unui 

singur an. Este cazul special al Alinei Diaconu, care și-a 

dobândit renumele de cea mai valoroasă scriitoare de 

obârșie română de pe continentul sud-american. 

Ilustrăm în album lansarea sa de carte dedicată lui Emil 

Cioran, eveniment din 6 mai 2019  de la Muzeul Național 

al Literaturii Române din Capitală, care a premers cu o 

săptămână conferința și lansarea cărții Dragă Cioran 

(Cronica unei prietenii) făcută cu un egal succes la 

Rășinari în zilele Colocviilor.  

Povestea acestui eveniment merită consemnată, 

pentru că ne-a purtat spre cote maxime de implicare 

organizatorică. După ce s-a angajat să publice această 

frumoasă carte a scriitoarei din Argentina, I.C.R. din 

București a avut o  reacție lentă, vinovat de inertă,  care 

a pus în primejdie evenimentele organizate pentru zilele 

de vizită a Alinei  Diaconu în România, desfășurată între 

3 și 13 mai 2019. Traducerea din spaniolă în limba 

română, realizată cu profesionalism de Gabriela Banu, 

stătea de câteva luni bune în Editura I.C.R., fără nicio 

șansă de a apărea la timp. Soluția a fost  să realizăm în 

mod tacit și fulgerător exemplarele cu care autoarea a 

făcut față celor două prezentări ale cărții în România, 

unde ele au apărut cu specificarea, notată  pe coperta 1, 

“Semnal editorial”. Cât s-a mai așteptat până la 

realizarea oficială a cărții aflate în planul I.C.R.-ului 

București? Exact 5 luni, astfel cartea fiind lansată în 

cadrul Târgului Internațional “Gaudeamus” la standul 

I.C.R. din luna noiembrie 2019. Dar autoarea n-a mai 

avut nicio șansă de a reveni în țara de origine pentru 

noul eveniment cultural. Am prezentat noi cartea, care s-

a bucurat și de aportul Gabrielei Banu și al lui Aurel 

Goci, așa cum se poate vedea în album. Spre Argentina 

a plecat pe calea undelor filmarea acelui moment cu 

care, în România, s-a încheiat cu succes lansarea 

traducerii unei cărți, care în forma ei originară, scrisă în 

limba spaniolă,  nu a văzut lumina tiparului nici până în 

prezent, din câte știm noi. 

Așadar, în locul unei culegeri de comunicări 

științifice,  o carte poliedrală, cu o structură polifonică 

ingenioasă, menită să apropie cititorii de personalitatea 

lui Emil Cioran într-un mod neașteptat. Având un 

asemenea target, am renunțat la tradiționalele rezumate 

din debutul textelor de comunicare științifică. Am 

îndemnat autorii, dar nu i-am și obligat, să alcătuiască la 

finalul comunicărilor câte o bibliografie, care să 

cuprindă, conform opiniei fiecăruia, titlurile cele mai 

reprezentative la tema tratată. Scopul unui atare demers 

este îndemnarea cititorilor la o lectură aprofundată în 

continuitate viitoare, spre apropierea generațiilor tinere 

de universul gândirii lui Emil Cioran. Aceasta, pentru că 

rășinăreanul lumit este, mai presus de toate, un scriitor 

al tinerilor.  
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Silviu GUGA 
 

Un nou studiu despre Caragiale 

 Mihai Petre este un prestigios dascăl 
hunedorean, doctor în filologie, un lingvist remarcabil și 
un talentat prozator, dar este  prea puțin cunoscut, din 
păcate, pe plan național, deși are o activitate laborioasă. 
După câteva cărți de uz didactic pentru elevi, Mihai 
Petre publică studii judicioase de toponimie, disciplină a 
lingvisticii cu puțini cercetători. „Introducere în toponimia 
urbană” și „Toponimia urbană hunedoreană” sunt 
volume care s-au bucurat de apreciere din partea 
specialiștilor în domeniu. Adrian Rezeanu îl numește pe 
Mihai Petre „un analist matur, de factură enciclopedică 
cu aplomb și personalitate distinctă”, iar studiile lui pot 
să facă parte din bibliografia de referință  a oricăror 
lucrări academice de toponimie.    
        
Surprinzătoare pentru mine a fost apariția volumului 
„Creta colorată” pentru că nu mi-l închipuiam pe autorul 
acestor studii științifice în ipostaza de prozator. 
Următoarele volume - „Corvin Caffe. Pseudoroman cu 
un oltean”, „Tăieri în alb” și „Birtul parcului” – au 
spulberat îndoiala celor care nu au crezut în vocația și 
calitățile de prozator ale lui Mihai Petre.  Recent Mihai 
Petre ne-a făcut o altă surpriză plăcută, publicând anul 
acesta volumul „Caragiale. Lecturi, relații, 
perspective” la Editura Casa Cărții de Știință din Cluj-
Napoca.  Despre Caragiale s-a scris o 
bibliotecă întreagă și a mai scrie ceva despre el, fără a 
repeat ce au spus alții, este foarte dificil. Trebuie să ai o 
intuiție, o documentare și o deosebită perspicacitate ca 
să-ți reușească un demers exegetic novator. Mihai Petre 
a reușit o asemenea performanță și putem spune cu 
toată convingerea că merită salutată ipostaza sa de 
exeget al uneia dintre cele mai actuale opere ale 
literaturii noastre, cum sunt comediile lui I.L. Caragiale. 
   Actualitatea, de fapt, regretabilă, dar 
remarcată și exprimată tranșant (Demagogia nu doar 
policianistă, interesul personal generalizat, imoralitatea 
publică, minciuna, înșelătoria, atentatul continuu asupra 
limbii române ș.a. sunt tare ale societății românești 
contemporane, suprapuse celor surprinse de Caragiale) 
l-a deperminat pe Mihai Petre să facă o nouă lectură 
comediilor marelui dramaturg.  Afirmația lui 
Umberto Eco, potrivit căreia „o operă de artă, formă 
închegată și închisă în perfecțiunea sa de organism 
perfect dimensionat, este în același timp deschisă, 
oferind posibilitatea de a fi interpretată în cele mai 
diferite feluri”, i-a fost idee călăuzitoare și cartea lui 
Cristian Stamatoiu, „Lanțul slăbiciunilor” 
comunicaționale în lumea lui Caragiale, un model 
pentru o nouă și interesantă contribuție la interpretarea, 
dintr-o altă perspectivă, a comediilor caragialiene. 
 Mihai Petre reușește să interpreteze opera 
dramaturgului din perspectiva relațiilor de comunicare și 
a interpretării operei ca proces de comunicare. 

Observațiile, făcute și aplicate la noțiuni de teorie a 
textului literar și de teorie a comunicării, dovedesc o 
rafinată dicție a ideilor încât lectura cărții să devină 
incitantă. Nu se face paradă de erudiție și teoretizări 
sterile, cartea este accesibilă nu doar specialistului, ci și 
cititorului obișnuit, iubitor al marelui dramaturg.    
 În prefața, Denisa-Adriana Oprea apreciază că 
acest studiu „va deveni, cu siguranță, un moment de 
referință în exegeza caragialiană, datorită 
(re)interpretărilor originale”. Subscriem la părerea 
prefațatoarei, convinși fiind că și cititorii vor face la fel.   
  

 

 

                     

Ion Mureșan, zice Alexandru Cistelecan, este „cel mai 
important, şi cel mai valoros poet român de la finele 
veacului trecut şi de la începutul celui de acum.”  O 
selecţie reprezentativă din cele trei volume originale ale 
acestui poet  („Cartea de iarnă”, „Poemul care nu poate 
fi înțeles” și „Cartea Alcool”) aflăm în „Izgonirea 
poetului”. 

                      

Vasile Tudor și-a început activitatea poetică prin a 
contrazice versul lui lui Topârceanu „anii trec ca apa” și 
a făcut „pietre(le) curgătoare” și apoi cu „escortele 
tăcerii”a făcut „rondul de singurătate” ca să ne aducă să 
vedem „sălbatica stafie”.  A ajuns un poet demn de luat 
în seamă, rămânând „același altcumva” și cu un 
potențial poetic neepuizat.   

 

                 CABINET DE LECTURĂ 

 

                              APARIȚII EDITORIALE 
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Mediul literar din județul Sibiu în 
ultimii ani ai regimului comunist 

(Partea a II-a) 
 

Acțiunile „Cenaclul ‘87” din comuna Cârța 

și „Cenaclul ‘88” din Cisnădioara  

 
 

Cu o activitate literară întotdeauna dinamică, 

județul Sibiu, care a dat numeroase valori naționale 

artistice și culturale, multe zvârlite în detenție după 1947 

(majoritatea pentru uneltire și presupuse simpatii 

legionare), a fost decenii la rând, tocmai datorită acestui 

fapt, sub observația Departamentului Securității Statului, 

pentru ca anumite creții literare, considerate ostile 

regimului comunist, să fie oprite de la publicare, cum, în 

aceeași măsură, s-a încercat și împiedicarea colaborării 

oamenilor de litere de aici cu personalități disidente din 

exil. În aceste condiții, nu este de mirare că cenaclurile 

literare au fost continuu sub controlul Ministerului de 

Interne, fie prin infiltrarea unor informatori printre 

membri, fie prin instalarea de tehnică operativă (instalaţii 

de ascultare, înregistrare audio şi video sau 

interceptare), cum s-a întâmplat în cazul acțiunilor 

„Cenaclul ‘87” din comuna Cârța sau „Cenaclul ‘88” din 

Cisnădioara.  

În perioada 30-31 mai 1987, sub organizarea 

revistei Neue Literatur, publicație a Uniunii Scriitorilor din 

România, a avut loc în localitatea Cârța o manifestare 

literară la care au fost invitați scriitori români de origine 

germană din municipiile Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov 

şi din Sibiu, după cum urmează, din Bucureşti: Klaus 

Stephani, redactor șef la revista Neue Literatur; 

Wolfgang Koch, prof., limba germană, prozator; Hanna 

Böhlau, prof., limba germană, poetă; Cristina Petrache, 

prof., limba germană, poetă; Christian Richter, prof., 

limba germană, poetă, redactor Neue Literatur; Christian 

Sencovici, prof., limba germană, soțul lui Christian 

Richter; Nora Molnar, prof. limba germană, poetă; 

Ruxandra Bălan, prof., limba germană, poetă. Din Sibiu: 

Ștefan Sienerth, istoric literar; Joachim Wittstock, istoric 

și critic literar; Wagner Udo Peter, lector universitar; 

Muller Walter, prof., limba germană, poet; Oswald 

Kessler, poet; Schuster Friederich, folclorist; Din Brașov: 

Bara Hella, prof. limba germană, poetă; Iuliana Modoi, 

prof. limba germană, poetă. Din Cluj-Napoca: Francisc 

Hodjak, lector la editura „Dacia”; Dr. Peter Motzan, lector 

universitar.2 Cum se observă, etnici germani, de unde, 

foarte probabil, interesul crescut al securității. 

Securitatea a hotărât trecerea la măsuri T.O. (Tehnică 

Operativă) de tip I.D.E.B. (Interceptarea Discuțiilor prin 

Intermediul Emițătorilor Alimentaţi la Baterie) pentru 

supravegherea scriitorilor cazați la motelul „Vama 

Cucului”.3  

Postul comunal e miliție raporta Inspectoratul 

Județean Sibiu faptul că „(...) lucrătorii Postului de Mil. 

Cîrța, în perioada de la 29.05.1938 la 31.05.1987, au 

acționat conform Planului de Măsuri nr. 0105/1987, în 

acțiunea intitulată «Scriitorul» în care au fost trasate mai 

multe sarcini concrete de executat pentru această 

perioada, în care pe raza comunei și-au făcut apariția un 

grup le scriitori și poeți din Bucureşti, Sibiu și Brașov, cu 

scopul de a organiza o întrunire cu alți scriitori și săteni 

de naționalitate germană din com. Cîrța.”4 

Un an mai târziu, în perioada 13-15 mai 1988, s-

a desfășurat în localitatea Cisnădioara întâlnirea anuală 

a scriitorilor de limbă germană din R.P.R. cu cititorii, 

eveniment organizat și de această dată de revista Neue 

Literatur. Printre măsurile care s-au luat s-a numărat din 

nou instalarea mijloacelor T.O. la toate adresele unde s-

a desfășurat manifestarea, instruirea cu sarcini şi 

supravegherea surselor infiltrate.5 Participanții au fost, 

cu unele excepții, aceeași ca în comuna Cârța, acestora 

adăugând-se din București: Helmut Britz, redactor la 

revista Neue Literatur; Spier Hildegard, redactor la 

revista Neue Literatur; Pallas Christina, prof., limba 

germană, poetă; Storch Renate, redactor la RTV – 

emisiune în limba germană; Sommer Susanna, prof., 

limba germană, critic literar. Din Sibiu: Ungar Alfred 

Reimar, directorul Centrului de librării, însărcinat oficial 

al Comitetului Județean de cultură și educație socialistă; 

Sedler Werner, prof., limba germană; Ungar Beatrice, 

poetă; Weber Annemarie, profesoară și critic literar; 

Terschak Ricarda, scriitoare; Weber Hort, jurnalist Die 

Woche. Scherg Georg, profesor, scriitor, „a refuzat 

participarea motivând că are cerere de plecare definitivă 

din țară”, iar Astner Michael, student din Iași, „a 

participat deși nu a fost invitat.”6  

                                                           
2 ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8684, vol. 6, f. 44 
3 Ibidem, f. 45 f, v. 
4 Ibidem, f. 47.  
5 Ibidem, f. 28 
6 Ibidem, ff. 29 – 30 
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Deși sunt scriitori germani de origine română, 

marea lor majoritate s-au dedicat și literaturii române, 

publicând în română, traducând versuri sau proză și 

participând la acțiuni consacrate culturii române. Putem 

afirma că aceștia aparțin într-o oarecare măsura 

ambelor spații culturale, românesc și cel german. „Ca 

doi intelectuali autentici, Peter Motzan şi Ștefan Sienerth 

au reușit să se impună în Occident pe baza calităților 

profesionale. Nu au utilizat niciodată capitalul de 

imagine al existenței în dictatura ceauşistă (deși 

experiențele avute cu Securitatea au fost dintre cele mai 

bulversante). Dimpotrivă: vorbesc extraordinar de 

frumos despre România şi despre români (...).”7 Pe 

Reimar Alfred Ungar îl aflăm cu numeroase traduceri din 

autori români. În anul 1989 a tradus volumul de versuri 

Demnitatea trandafirului, semnat de Ion Mircea, unul 

dintre membrii fondatori ai grupării și revistei studențești 

de cultură Echinox.8 Scriitoare pentru copii, Ricarda 

Terschak, crescută, copilărită și formată în Sibiu, a 

publicat de asemenea în ambele limbi. Cavaler al 

Ordinului național „Pentru Merit”, din 2000, „pentru 

realizări artistice remarcabile și pentru promovarea 

culturii”, a publicat la rândul său mai multe volume de 

versuri, schițe sau povestiri în română și germană.  

 Revenind la acțiunea „Cenaclul ‘88”, 

Inspectoratul Județean Sibiu raporta Comitetului 

Judeţean al P.C.R. că „spre deosebire de ediția 

anterioară, care s-a desfășurat în primăvara anului 

trecut în comuna Cîrța, județul Sibiu, în cazul actualei 

întâlniri s-a constatat din partea organizatorilor tendința 

de a acționa pe cont propriu, prin relații personale, 

aceștia limitându-se doar la informarea de principiu a 

Comitetului județean Sibiu pentru cultură și educație 

socialistă cu privire la data și programul activității 

respective.”9 În aceeași notă sunt aduse și critici care-l 

vizau pe însărcinatul Comitetului județean de cultura, 

Ungar Alfred Reimar, directorul Centrului de librării 

Sibiu, care s-ar fi limitat la „o prezență formală, pasivă, 

fără a avea intervenții de tare și coordonare.” Organul de 

cultură Sibian, „care în anul precedent a fost prezent pe 

tot parcursul acțiunii printr-un reprezentant special 

desemnat, nu a acordat cu prilejul ediției actuale 

suficientă atenție coordonării și supravegherii întâlnirii, 

facilitând astfel acțiuni neoficiale din partea 

organizatorilor.”10 Programul întâlnirii a cuprins un 

cenaclu literar, organizat în după-amiaza zilei de 13 mai 

în incinta liceului pedagogic din Sibiu, o masă rotundă 

care s-a ținu la Căminul cultural din Cisnădioara în ziua 

                                                           
7 Cosmin Dragoste, Literatura germană din România, istoria şi 
critica, în Scrisul românesc, serie nouă, anul VII, nr. 5 (69) 
2009, p. 22. 
8 Gellu Dorian în dialog cu scriitorul Ion Mircea, în Hyperion, 
anul 30, nr. 1-2-3 (213-214-215), 2012, p. 3. 
9 ACNSAS, dosar nr. 8684, vol. 6, f. 32. 
10 Ibidem, ff. 32, 33. 

de 14 mai și un moment cultural desfășurat la aceeași 

locație, în seara zilei respective.  

Doctor în filologie (2003) cu teza Receptarea 

operei lui Bertolt Brecht în România, Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu, Udo Peter Wagner, „aflat în 

baza noastră de lucru pentru concepții naționalist ostile”, 

a organizat întâlnirea de la Liceul Pedagogic, cât 

privește cazarea la Cisnădioara, aceasta „a avut la bază 

un aranjament personal cu preotul Binder Dietrich din 

localitate, fără informarea prealabilă a Episcopiei 

evanghelice din Sibiu, care aprobă cazările la Casa de 

odihnă a bisericii evanghelice.11 Pentru acest mod de 

organizare, raporta Inspectoratul Județean de 

Securitate, „conducătorul acțiunii a fost atenționat atât 

de conducerea organelor de cultură din județ cât și de 

factorul competent de la episcopia evanghelică care, de 

altfel, la solicitarea noastră, a interzis organizarea 

oricăror întâlniri oficiale sau distractive în incinta locului 

de cazare, așa cum se preconizase inițial.”12 În cele din 

urmă, programul s-a desfășurat „fără a rezulta aspecte 

deosebite, atitudini sau manifestări necorespunzătoare” 

din partea celor care au luat parte la eveniment. „(...) O 

impresie deosebită a lăsat participanților cenaclul literar 

de la Liceul Pedagogic, în special contribuțiile literare 

prezentate de unii din elevii școlii.”13  

Din controlul prin mijloacele T.O., după 

aprecierea Securității, „a rezultat că dintre participanții 

care au citit din proza sau poeziile lor, unii au prezentat 

lucrări conținând și idei sau jocuri de cuvinte sub 

substrat interpretativ.”14 Astfel, despre Wolfgang Koch, 

profesor din capitală, se informa că „referindu-se într-o 

proză scurtă la comuna Motiș, județul Sibiu, care ar fi 

situată «la sfârșitul lumii», apreciază că «de aici nu 

există scăpare», cu trimitere la ideea plecării din țară a 

populației săsești din mediul rural”, scriitorul, publicistul 

și traducătorul Helmut Britz, redactor la Neue Literatur 

din București, „referindu-se într-un aforism la o figură de 

basm din literatura germană, condamnată a sta închisă 

într-un turn de fortăreață, menționează metaforic că 

aceasta .înfometată, «strigă după carne», iar Michael 

Astner, student în municipiul Iași, se raport că „într-o 

poezie eliptică, intitulată «Aștept», menționează : «Eu 

aștept pe drumuri goale, mă uit în oglinzi goale, văd 

capete goalei Există speranțe de remediere, dar 

minime». Acesta a fost semnalat la I.J. Iași al M.I. pentru 

luarea unor măsuri de verificare.”15 În cadrul mesei 

rotunde desfășurată în ziua de 14 mai, participații au 

avut la bază prezentarea unor lucrări proprii, apoi s-au 

oprit asupra unor probleme legate de calitatea 

recenziilor și a criticii în spațiul literaturii de limbă 

germană din țară. „Ideea de bază desprinsă, susținută, 

                                                           
11 Ibidem.  
12 Ibidem, f. 23. 
13 Ibidem, f. 24 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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printre alții, de Ștefan Sienerth și Joachim Wittstock, 

ambii cercetători la Centrul de Științe Sociale Sibiu, 

precum și de Franz Hodjak, lector la editura «DACIA» 

din Cluj-Napoca, a fost aceea că în condițiile în care unii 

comentatori occidentali vehiculează tot mai intens ideea 

că «elita autorilor de limbă germană a plecat din țară și 

că literatura germană din România ar fi în curs de 

dispariție», specialiștilor din acest domeniu și în special 

criticilor literari le revine sarcina-a de a se ocupa cu 

deosebită seriozitate și cu metode științifice de relevarea 

valențelor literaturii germane contemporane din 

România, făcând abstracție de unele animozități și 

neînțelegeri subiective între autori și critici.”16 În 

continuare, „mai mulți critici literari prezenți au ridicat 

problema că revistele și editurile de limbă germană, în 

special Neue Literatur, adoptă uneori o atitudine prea 

rezervată în privința publicării de critici și recenzii la 

lucrările diferiților autori.”17 Spre sfârșit, „când discuțiile 

au divagat în sfera particulară”, profesorul Helmut Beitz 

a afirmat că „tinerețea lui a stat sub semnul tiraniei 

tatălui său, un aderent al ideilor fasciste în cel de al 

doilea război,” fiind întrebat ce înțelege el în prezent, în 

actualele condiții, prin «fascism», „cel apelat a refuzat să 

dea un răspuns și discuția pe această temă nu a 

evoluat.” 18 

Din controlul prin mijloace T.O. a celor care au 

participat la evenimentul desfășurat în localitatea 

Cisnădioara mai aflăm că „abordându-se apoi problema 

scriitorilor disidenți din U.R.S.S. și Cehoslovacia, se fac 

referiri și la autorii de limbă germană din țara noastră 

care s-au stabilit în occident, pozând acum în «victime», 

fără a renunța însă la atributul de «autor german de 

origine română» cu care-și semnează lucrările și care 

este exploatat de propagandă.” Cei prezenți, rezultă din 

interceptări, „condamnă asemenea atitudini, 

exemplificând cu cazul scriitoarei Herta Muller din Banat, 

stabilită în R.F.G., în legătură cu care presa din R.F.G. 

face în prezent un «caz» disproporționat față de 

calitatea ei artistică submediocră, făcând trimitere la 

grupul «disident» din care aceasta ar fi făcut parte în 

țară.”19 Interesante sunt și afirmațiile lui Claus Stephani, 

suspectat că ar fi fost colaborator al securității sub 

numele de cod „Mircea Moga”, cu referire la scriitoarea, 

laureată a premiului Nobel pentru literatură în 2009, 

Herta Muller: „pentru ce erau ăștia «disidenți», pentru ce 

luptau? Ce voiau de fapt? Că nu li se dădeau 

pașapoarte să plece? Uite că li sau dat și acum pozează 

tot ca «victime» și «persecutați ai literaturii germane din 

România»”.20 

În luna mai a anului 1989 s-a organizat la Sibiu, 

în cadrul Centrului de științe sociale, o întâlnire între 

                                                           
16 Ibidem, f. 24, 25.  
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, f. 26. 
20 Ibidem.  

autori de literatură în limba germană, la care „au 

participat tineri sau deja consacrați, critici literari si un 

colectiv de cinci redactori de la revista Neue Literatur din 

București (...).” Manifestarea a mai cuprins o șezătoare 

literară realizată în seara zilei de 6 Mai la căminul 

cultural din comuna Alțâna, județul Sibiu. Sibiu, în cadrul 

căreia un număr de 9 autori din București, precum și din 

județele Sibiu si Maramureș au prezentat lucrări proprii 

în versuri sau proză scurtă. Acțiune realizată de redacția 

Neue Literatur în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din 

România, filiala Sibiu. 21 De altfel, aceasta a fost printre 

ultimele acțiuni de acest gen desfășurate de scriitorii 

germani sub dictatură. 

Întâlnirea de la Centrul de Științe Sociale din 

Sibiu, nu a ridicat probleme deosebite, la șezătoarea 

literară din Altâna însă „au fost prezentate, printre altele, 

și unele lucrări cu conținut interpretativ, de nuanță 

naționalistă.”22 Astfel, Koch Wolfgang, în lucrarea de 

proză scurtă denumită „Moțiș”, referindu-se metaforic la 

satul cu același nume din județul Sibiu, „a încercat să 

sugereze «sfârșitul» satului ardelenesc locuit de 

populație de naționalitate germană, ultimul sătean 

sinucigându-se, pentru că oamenii au plecat în toate 

direcțiile», părăsind satul situat la «capătul lumii, de 

unde nu există mai departe».”23 Edith Feleki-Dengel, 

scriitoare și profesoară de limba germană, în localitatea 

Altâna, „a încercat să sugereze în lucrarea de proză 

scurtă - încă nepublicată - intitulată «La săniuș», 

românizarea treptată a populației germane din comuna 

Altîna, lipsa de interes a copiilor pentru învățarea limbii 

germane, pe care ea la școala din localitate o predă 

astăzi ca «limbă străină».”24 La rândul ei, poeta Renate 

Storch din capitală, ar fi sugerat în două poezii 

„monotonia vieții cotidiene pentru cei ce încă «nu și-au 

împachetat lucrurile» (n.n. în vederea plecării definitive 

din tară), constând în îmbrăcarea în grabă dimineața, 

plecatul la muncă, statul la cozi pentru procurarea 

«puținului necesar vieții» si culcatul seara, după un 

pahar cu vin, care încheie o zi epuizantă.”25 

Cu un traseu izolat în perioada regimului 

comunist, datorită moștenirii ideologiei fasciste, cum era 

incriminată, literatura germană din România a fost timp 

de patru decenii în vizorul autorităților, alertate de 

presupusă propagare a naționalismului pan german în 

rândul intelectualilor de la noi din țară. Nu este de mirare 

că fiecare acțiune organizată de comunitatea germană 

din România a fost atât de minuțios analizată.  

 

 

                                                           
21 ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8677, vol. 3,f. 210 
22 Ibidem, f. 211.  
23 Ibidem. 
24 Ibidem.  
25 Ibidem, f. 212. 
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Emilia Dănescu – Reabilitarea 

mărului 
 

În Biblie şi în mitologia greacă, mărul a constituit 

un motiv major de discordie. În Biblie, mărul cunoaşterii 

a produs alungarea cuplului Adam şi Eva din Rai. În 

mitologia greacă, mărul de aur dăruit de Paris zeiţei 

Afrodita a supărat zeiţele Athena şi Hera. 

Dar ce face Emilia Dănescu în volumul de versuri 

MĂRUL INSOMNIEI (Ed. Neuma, 2021) este 

surprinzător. Poeta reabilitează puritatea mărului. În 

fond, ce vină are săracul măr pentru ocările care i se 

aduc? 

Pentru poetă, mărul este neprihănit: „Măr 

sălbăticit/ în crâng,/ Cer cu tot/ albastrul infinit.// S-a 

înnoptat,/ luna s-a sinucis şi/ neprihănitul măr/ a înflorit 

pe furiş.// Tăceri, umbre/ şi mărul,/ iubindu-şi/ 

înmiresmatul veşmânt.” (Neprihănitul măr) 

Chiar şarpele îşi deplânge condiţia de vinovat 

pentru episodul biblic: „Nu eu, Doamne,/ zise bărbatul,/ 

ferindu-și privirea.// Ba, el, Doamne, el,/ susură femeia,/ 

cu un zâmbet/ enigmatic.// Atunci,/ de ce plânge şarpele/ 

din pricina/ mărului muşcat,/ întreabă Dumnezeu/ 

îngândurat.” (De ce plânge şarpele) 

Florile albe ale mărului sunt simbolul purităţii: 

„Ningeau merii/ în urma/paşilor tăi// Poteci albe/ de la 

mine/ până la mine.” (Până la mine) 

Mărul se identifică până la urmă cu însăşi poeta: 

„Într-o noapte/ am avut un vis,/ sădeam meri pe/ 

marginea/ bulevardului din cartier.// În alte nopţi/ merii 

înfloreau în visul meu/ ca într-o poveste.// Vise de 

primăvară cu/ mireasma florilor de măr,/ urmărindu-mă/ 

la nesfârşit.// În toamna altui vis/ voi gusta dintr-un/ măr 

dulce,/ ca din  mine însămi...” (Visul poveste) 

Dar şi iubitul devine măr, ceea ce mă duce cu 

gândul la mitul androginului. Îmi place să cred că 

îndrăgostiţii sunt cele două jumătăţi ale aceluiaşi măr: 

„Tu eşti mărul meu/ din marginea/ toamnei.// La umbra 

ta,/ tot mai rară,/ îmi adăpostesc/ neliniştile/ şi somnul.// 

Ascund în sân/ mere aurii,/ ca soarele,/ pentru/ 

Dimineaţa de mâine.” (Dimineaţa de mâine) 

Iubirea este însoţită desigur de prezenţa mărului: 

„Eram copilă/ într-un cândva/ scrijeleam pe scoarţa 

merilor/ din grădina bunicii/ două inimi imaginare.// 

Adolescentă/ într-un alt cândva,/ tatuam pe nisip/ la 

ţărmul unei mări/ aceleaşi inimi,/ încercând să le 

apropii.// Nu mai sunt copilă,/ nici adolescentă,/ acum e 

vremea/ să adăpostesc inima lui/ în inima mea într-o/ 

Nesfârşită îmbrăţişare.” (Nesfârşită îmbrăţişare) 

Mărul induce fericire: „O pasăre şi-a împletit/ cuib/ 

în umbra mărului.// În ochii tăi,/ cerul nesfârşit.// La 

orizont,/ soarele meu.// Clepsidra ţine timpul/ 

îngenuncheat/ pentru o clipă...// Şi toate astea la un loc/ 

poartă numele/ Fericire.” (Fericire) 

Culegerea merelor conferă un sentiment 

sărbătoresc al fiinţei: „E primăvară,/ duminică spre 

seară.// Am furat/ un măr înflorit/ şi l-am închis/ în inima 

mea,/ ca într-o cuşcă.// Aştept toamna/ să-i culeg 

roadele/ într-o altă duminică.// Am închis/ un măr înflorit/ 

în inima mea.” (Măr înflorit) 

Rotunjimea mărului simbolizează şi perfecţiunea 

spre care tinde fiecare artist. 

Poeta Emilia Dănescu, în MĂRUL INSOMNIEI 

reabilitează puritatea mărului. Volumul este dens, 

lapidar, nici un cuvânt inutil. Poeziile sunt unitare, 

rotunde şi expresive. De la volum la volum, poezia 

autoarei evoluează spre esenţializare. 

Coperta cărţii şi ilustraţiile sunt realizate inspirat 

de maestrul Mircia Dumitrescu. 
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Ioan BARB - CETĂȚILE DE 
SCĂPARE, ed. Școala Ardeleană, Cluj 

Napoca, 2020 
 
 
 
 
 

Urcușul interior către poezie 
 

 
 
Cetățile de scăpare, titlul (biblic) al noului volum, 

semnifică, în Vechiul Testament, în Numerii și în 
Deuteronom, dreptul la judecată acordat celor care 
săvârșeau o faptă gravă (omor), fără intenție. 
Extrapolând, poezia poate fi o astfel de cetate de 
scăpare de la uitare (de la moarte): a copilăriei, a 
amintirilor, a celor dragi, a inocenței, a iubirii, a trăirii 
afective. Prin analogii, faptele obștești, familiare își au 
tâlcul în pilde creștine, precum apa morii din sat, 
temporară, în apa vie pe care o oferă Iisus femeii 
samarinene, la fântâna lui Iacov. Ioan Barb ridică în 
transcendent faptul banal, firavul omenesc. Pentru 
copilul, evocat cu tandrețe, hotarul între realitatea 
aceasta și realitatea cealaltă este permeabil, prilej de 
nesfârșite înnoiri, de judecăți morale și de sfinte 
(re)nașteri: „m-am crăcănat astă vară pe pietre/ și am 
coborât să scot ciutura cu lanțul rupt/ atunci am simțit 
liniștea Ta răcorindu-mi măruntaiele/ deasupra arșița 
lumii îmi ardea creștetul/ să nu cazi ai grijă că pietrele 
sunt alunecoase/ stai liniștit tată gândurile omului/ sunt 
și mai alunecoase/ să nu cad în hăul din mine să nu 
cad// dar Tu îmi potrivești pașii pe pietre cu mâna Ta/ 
îmi arăți că sunt pline de mușchi/ să am grijă când mă 
scol și când mă culc/ să îmi îmbăiez mintea în ciutura 
cuvintelor/ fântâna nașterii va aburi din nou/ și mă va 
încinge aura Ta/ de jur împrejur” (Fântâna). (...). 

 
Cunoscător al Bibliei, Ioan Barb a transferat în 

poezie metoda anagogiei, desprinzând din întâmplări și 
cuvinte obișnuite semnificații spiritualizate, mistice, 
producând astfel revelații estetice și de sens. El cultivă o 
originalitate rafinată, plină de afectuozitate și, totodată, 
de exteriorizare în esențe (separare de sine). Cu 
siguranță, este unul dintre poeții proeminenți de azi. 
 
                                                         Paul ARETZU 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
          
 
Autobiografismul ca energie poetică nu s-a stins 

odată cu creațiile lirice ale promoției nouăzeci, iar asta 
dovedește că poezia este mereu dispusă la acumulări 
din domeniul prozei și dramaturgiei. E o mare poftă de 
poveste și confesiune, directă, nu obligatoriu sublimată – 
sau sublimată numai atâta cât cred autorii că le e de 
folos pentru a-și încropi propriile viziuni. În această 
carte, cele mai multe dintre poeziile „sub acoperire”, 
deghizate în straiele narativității, gravitează în jurul figurii 
tatălui, cel cât se poate de real, dar și cel de deasupra 
lumii, sau timpul însuși: „Seara când se întorcea de la 
fabrică/ tata își tăia bătăturile palmelor cu briciul/ le 
așeza tacticos pe un colț de ziar/ literele de plumb se 
imprimau pe carnea moartă/ [...]/apoi le scutura în soba 
de tuci/ [...]/ce vezi tată în întuneric/ arunca mucul țigării 
în curte/ – un mic meteorit aterizând în iarbă,/ am vrut să 
ochesc o stea// mi se părea că nu e tata ci meșterul 
timp/ își privea palmele batjocorite de brici/ bătăturile vor 
crește din nou/ și bătăturile inimii vor crește/ și bătăturile 
gândului la fel/ viața va fi acoperită de carne moartă/ 
până când meșterul timp/ își va târî mantia peste vatră/ 
dar știu că Tu îl vei demonta într-o zi/ îi vei unge fiecare 
bucată cu vaselină/ îl vei închide în cufărul uitării/ și 
oasele tatei vor lumina în pământ/ va crește carne nouă 
pe ele/ prin ochiul de geam va străluci sărbătoarea/ 
palmele lui moi îmi vor mângâia fața din nou.” 

În esența ei, poezia lui Ioan Barb din prezentul 
volum este una religioasă, îmbrăcată în haine profane. 
Toate celelalte obsesii și viziuni gravitează în jurul 
acestei „cetăți de scăpare”, ale cărei ziduri erup din 
inimă, nu fără „amarul tristeții din pricina căruia ai închis 
cerurile”.  

Când deschideți această carte, nu intrați ca pe 
stadion: poezia se roagă. 

 
Ioan Es. POP 
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