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Un gând înainte

Ioan Barb

În această vreme de întuneric am găsit cu cale să-mi împlinesc un vis care m-a
călăuzit în anii tulburi de dictatură, pe când băteam pe la poarta redacţiilor
revistelor vremii cu speranţa, rareori împlinită, că cineva se va îndura şi de mine,
neînsemnatul, să-mi publice măcar câteva versuri într-un colţ de pagină, în
umbra preferaţilor vremii. Dar rareori s-a întâmplat să am această bucurie. Nu
era loc decât pentru poeţii de curte mare sau de curte mică, unii dintre ei îşi mai
plâng şi astăzi zilele pe la toate colţurile şi strigă în gura mare cât au fost de
năpăstuiţi în acea vreme, cu toate că revoluţia i-a găsit pe posturi bine înfipte şi
câteva cărţi publicate. Aceştia însă nu fac parte din preocupările noastre.

Încă de pe atunci, din vremea în care nu întrezăream nici în cele mai divine
vise libertatea de astăzi, mă gândeam cât de bine ar fi să ai o revistă literară
unde să dai posibilitatea celor care iubesc cuvântul scris să se definească pe ei
înşişi prin acest cuvânt, să comunice, să cultive idei şi să aibă bucuria deplină că
încercările lor nu rămân la sertar, ci se bucură de apreciere publică.

Astfel, după mulţi ani de căutări şi îndoieli, visul a prins contur. Această
revistă de literatură, cultură şi artă este deschisă artiştilor din ţară şi de oriunde s-
ar afla ei pe pământ, pentru ca prin intermediul paginilor sale să le fie cunoscută
opinia, opera, crezul artistic fără nici un fel de îngrădire în ceea ce priveşte
libertatea de opinie şi de exprimare.

De ce ALGORITM LITERAR ? Am considerat că existând un algoritm
aritmetic şi un algoritm politic nu ar fi rău să promovăm în paginile acestei
reviste un algoritm artistic, în care să se întâlnească artişti din toate generaţiile şi
idei din toate timpurile. Înţeleptul Solomon, în cartea sa Ecleziastul, din Vechiul
Testament, spunea: „Ce a fost va mai fi, şi ce s-a făcut se va mai face; nu este
nimic nou sub soare”. Poezia, muzica, pictura şi sculptura nu sunt invenţii ale
omului muritor, fiind iniţiate de Dumnezeu. El doar le transmite artiştilor şi
acestea devin epistole pentru eternitate.
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       Miron łic 

Amintiri de neuitat 

     Nu mai Ńin bine minte dacă împlinisem vreo 
l4 ani, când, faŃă de alŃi copii ai satului, eu, reuşisem 
să ajung la Bucureşti şi să văd Coloana Infinitului a 
lui Brâncuşi, Casa Scânteii (lăcaşul unde pe vremea 
construcŃiei, dintr-un sat apropiat, s-au transportat 
sute de bucăŃi dretunghiulare de marmură) 
Cişmigiul şi o serie de clădiri istorice.Tot în acea 
perioadă,mi-a fost dat să cunosc şi să primesc laude 
din partea unor importanŃi publicişti,scriitori şi 
regizori,cum a fost Mircea Drăgan,Eugen Mandric 
şi scriitorul şi directorul editurii Albatros Mircea 
Sântâmbreanu. Cu toŃii au ajuns în satul natal al 
fratelui meu, Nicolae şi, prima dată s-au oprit la 
căminul cultural şi tare s-au minunat, când, într-un 
colŃ al biblotecii au văzut colŃul amenajat cu cărŃile 
şi revistele literare unde publicase, fratele meu.Şi 
mai mult s-au minunat când au văzut volumul,, A 
doua moarte a lui Anton Vrabie’’zdrenŃuit de-a 
binelea, fiindcă fusese citit de mai bine de jumătate 
din oamenii satului. 
     De aici, i-am plimbat prin sat şi apoi ne-am 
oprit la casa părinŃilor,care,timizi,nu mai ştiau cum 
să-i poftească în casă şi ce să le pună pe masă.Tata 
s-a dus în pivniŃă şi-a adus o ulcică de vin şi o sticlă 
de vinars,iar mama a pus supa de tăieŃei făcută pe 
pui de găină din gospodărie şi a fript în ou carne de 
cucoş.După ce s-au omenit pe cinste,oaspeŃii 
dragi,i-au zis tatălui,să cheme din sat nişte oameni 
să stea de vorbă cu nişte domni veniŃi de la 
capitală.Tata, a dat din cap că a înŃeles,dar se vedea 
pe chipul lui că, are o nedumerire : ,,Oare ce să aibe 
cu nişte oameni pe care nu-i cunosc ?’’.S-a întors cu 
trei vecini : PuiuŃ Ionel camarad cu tatăl meu, cu 
Tămaş Serafin şi Crişan Partenie.Intre timp,cei trei, 
au Ńinut să-i spună mamei şi mie că,,Nicolae are 
nişte părinŃi deosebiŃi,cum nici nu se aşteptau.Vrem 
să-l promovăm pe Nicolae într-o funcŃie de Vice-
preşedinte la Cinematografie.De aceea am venit să 
luăm referinŃe’’.Cum la poartă era parcată maşina 

cu unumăr de Bucureşti,toŃi care treceau se-
ntrebau,,Oare ce oaspeŃi de seamă are tatăl meu ?’’. 

După ce au fost prezentaŃi cei trei vecini, 
PuiuŃ Ionel s-a dovedit cel mai vorbăreŃ: Să vă spun 
ceva despre mine şi camaraddul Miron: Intr-o zi 
recentă s-a zvonit vorba prin tot satul că noi doi, ne-
am dus la bufet şi ne-am îmbărtat criŃă şi am aruncat 
toate sticlele de băutură şi am ieşit afară şi am luat-o 
în lungul satului cântând. Băutura e de vină/Măi 
vecină,măi vecină’’Aşa am fost batjocoriŃi de cei 
care nu ne-au văzut niciodată la bufetul 
satului,crezând că,poate,ne vom hotărâ să mergem 
şi noi.Dar,noi ne-am văzut de omenia noastră,nu zic 
că,nu bem şi noi câte un păhărel la masă,dar de cap 
nu ne-am făcut niciodată’’. 
     Tămaş Serafin s-a referit la fratele meu pe 
vremea când era elev văzându-l venit în ajutorul 
părinŃilor la strâsul trifoiului şi când cu o mână 
trăgea de greblă şi în alta Ńinea o carte din care 
citea.VedeŃi ce lucruri frumoase aŃi găsit în a ceastă 
familie,demne de scris să le afle şi altă lume, a 
precizat Crişan Partenie. 
     Cei trei oaspeŃi s-au minunat din nou despre 
cum au fost primiŃi în satul meu şi mai ales despre 
părinŃii mei şi oamenii satului.Despre familia 
dvs.avem şi alte veşti bune comunicate pe alte căi 
de către unul care a venit în sat de mai multe ori şi 
delegatul satului la cazat pentru o noapte în scopul 
de a afla ce fel de oameni sunteŃi.Tata a priceput de 
ce este vorba şi n-a zis nici un cuvânt,însă şi-a 
amintit de acel tovarăş cu figură de securist.Peste 
ani,Fănică Gheorghe cel acre a fost toboşarul şi 
delegatul satului vreme de vreo 30 de ani,mi-a 
propus că-mi spune totul despre acel tovarăş,dar n-a 
mai apucat,fiindcă, a doua zi când trebuia să ne 
întâlnim, a trecut în lumea celor drepŃi. 

Peste alŃi ani,mi-a fost dat să-l întâlnesc la 
Deva pe acel tovarăş şi stând la un pahar de 
vorbă,mi-a povestit totul,cum că, el venise pentru 
că,fratele meu,ca ziarist la Scânteia 
tineretului,trebuia să aibe referinŃe sănătoase,ori el 
avea un verişor care fusese condamnat politic la 20 
de ani de închisoare.Faptul că era verişor cu fratele 
meu,avea oarecare importanŃă.Asta,mai ales pentru 
vremurile de atunci,care mi-au rămas ca nişte 
amintiri de neuitat.               
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      Tehnici resemantizate, 
autenticitate, interpolări  

(fragment)  

                Ioana Geacăr  

 

„Cocoşul de cărămidă” are ca procedeu 
compoziŃional central clasica povestire în ramă, un 
procedeu modernizat pe care-l descoperi mai târziu, 
la terminarea lecturii prozei fragmentate. Rama se 
amestecă în povestirea propriu-zisă. Povesteşte un 
personaj martor, matur, dintr-o perspectivă 
temporală îndepărtată, de pe vremea când era copil, 
nişte întâmplări învăluite în mister, protagoniştii lor 
comportându-se ca nişte extratereştri: „Purtau cu ei 
nişte coşuleŃe de sârmă pline cu (mai târziu s-a 
văzut) un fel de cutiuŃe metalice, nu mult mai mari 
decât un păhărel obişnuit de Ńuică. S-au răspândit pe 
tot câmpul de dincolo de calea ferată, apucând-o 
fiecare în altă direcŃie. Din când în când se aplecau 
şi moşmondeau ceva lângă coşurile lor de sârmă. 
Au făcut asta aproape toată ziua, după care s-au 
adunat în jurul maşinilor lor, au îmbucat ceva, au 
vorbit (din nou nu se ştie în ce limbă), au glumit 
chiar (râsete groase se auzeau tot timpul din direcŃia 
lor) şi din nou au dispărut fără să lase vreo urmă.  
Au rămas totuşi urmele pneurilor maşinilor lor (în 
jurul cărora mai mulŃi copii s-au dus a doua zi să se 
joace) şi cutiuŃa metalică cu numărul 342[A] 
pe care a găsit-o, printr-un adevărat noroc, Ńâncul 
Silică, unul din cei 24 de nepoŃi ai lui Calafoc." 
Misterul ni se dezvăluie mai târziu: în acel loc se 
construia Fitotronul, motiv regăsit în proza scurtă 
„Călătorie în jurul satului natal" şi în romanul 
„Tratament fabulatoriu." Misterioasă şi hilară, 
ironică la adresa acelui prezent, este hotărârea 
bătrânului Calafoc să iasă la pensie, deşi nu fusese 
angajat nicăieri, nu muncise decât la C.A.P. În 
prima zi de „pensie” a plecat la Bucureşti să-l 
viziteze pe fiul său Gore, ziaristul, şi pe nepotul 
Tudor, fotograful. 

Perspectiva narativă este a unui singur 
personaj a cărui identitate se dezvăluie pe măsură ce 

combinăm secvenŃele jocului puzzle, Tudor 
Calafoc, nepotul bătrânului ciudat, însă este o dublă 
perspectivă, dinspre trecut, povestind din 
perspectiva copilăriei despre evenimentele sătenilor 
cu focalizarea interesului pe bătrânul Calafoc, şi din 
prezent, vorbind despre sine într-o tonalitate mai 
gravă, a mărturisirilor. Tudor descoperă elementul 
declanşator al artei, uimirea: „ce mă uimeşte este 
faptul că printre altele, sunt capabil de uimire, că 
exist uimindu-mă de ceva, aşa cum nu fac celelalte 
lucruri!", parafrazându-l pe Descartes. InterferenŃa 
celor două voci, aparŃinând aceleiaşi perspective 
narative, creează o înviorare epică. Pe lângă acest 
alternant point-de-vue, autorul inserează o „nota 
bene", afirmând că aceasta este „o povestire 
istorică", autobiografică, dar documentele lipsesc, şi 
parafrazând ludic adnotările cinematografice: 
„Orice asemănare cu personaje reale este totuşi 
absolut INTENłIONATĂ”. 

Înviorător este şi acest truc, insertul 
cinematografic oprit pe sertarul fotografului Tudor 
pentru atragerea atenŃiei cititorului obosit, dar 
indiscret, căruia-i place să scotocească prin toate 
ungherele. Aici descoperă fotografii cu „peisaje de 
munte cu brazi acoperiŃi de zăpadă, cu stânci de 
forme ciudate, grupuri de bărbaŃi şi femei între două 
vârste, plini de o veselie artificială şi stângace 
pozând alături de un copac foarte gros, alături de o 
stâncă, sau în faŃa cine ştie cărui hotel sau vilă sau 
cabană." Grafismul naraŃiunii din perspectiva 
timpului mitic are paragrafe rare, adeseori pagini 
compacte, fără alineate, creând iluzia 
continuumului, a fluxului conştiinŃei. În povestirea 
cadru şi în memorialul lui Tudor sunt pagini mai 
aerisite, creatoare de durate mai lungi, ale 
prezentului. O pagină sparge monotonia cu multe 
linii, aşezate la începutul rândurilor ca în 
schematizarea folosită în ştiinŃe. Este vorba despre 
rezumatul a 11 zile de mister: „Timp în care:  
- noi am stat şi ne-am gândit în toate felurile la 
scopul excursiei lor, marcaŃi desigur de teama pe 
care o inspirau unora acele maşini cu pânze, ca şi 
speranŃa secretă pe care o inspirau ele altora; 
-Tuşa Gherghina lu Calafoc i-a descântat, fără vreun 
motiv aparent, nepotului ei, Silică. De trei ori în trei 
seri diferite şi o dată dimineaŃa, la răsăritul 
soarelui;" zile de mister pe care fiecare amănunt îl 
amplifică. O altă povestire, intercalată în prima, 
(reacŃia consăteanului Mostrogoaie în faŃa unui 
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soldat rus, ascuns în gluga sa de coceni, în toamna 
anului 1944, reprodusă cu talent de bătrânul 
Calafoc) aminteşte de tehnica povestirii în lanŃ din 
literatura indiană. 

Rama intercalată creează un mic nucleu 
dramatizat care durează mai puŃin de o pagină şi 
înviorează această proză de dimensiuni mai mari. 
Gazda, psihologul liceului agroindustrial din F., 
Fuica, (un spaŃiu pe care-l vom mai întâlni pe 
parcursul celor patru volume de proză scurtă puse în 
discuŃie) îşi arată preferinŃa pentru un personaj, 
bătrânul Calafoc, iar ceilalŃi mizează fiecare pe alte 
personaje: Tudor, Gore, fraŃii care au rămas plugari. 
Caracteristicile povestirii clasice se menŃin în 
interiorul prozei experimentale: apariŃia naratorului 
martor (şi o dată cu el misterul identităŃii sale se 
amplifică şi cititorul este mai interesat să continue 
lectura, să facă investigaŃii); amfitrionul profită de o 
pauză făcută de povestitor „pentru a turna în 
paharele musafirilor săi", ritualic; accentul cade 
asupra situaŃiei epice, nu pe personaje. Sfârşitul este 
autoreferenŃial, autorul împrumutând naratorului-
personaj idei din poetica prozei sale despre 
transferul ascultătorului în personajul ales: „Voi 
încă mai căutaŃi în fiece poveste un singur om pe 
care să mizaŃi. V-aŃi obişnuit să ascultaŃi în felul 
acesta o poveste: cine pierde şi cine câştigă? Nu 
cred că e cel mai fericit mod de asculta o poveste." 
„Istoria brutăriei nr. 4" având subtitlul „(văzută cu 
ochii de caporalul GP, zis Bobocică)" este , după 
„Cocoşul de cărămidă" şi "8006 de la Obor la 
Dîlga", o altă proză valoroasă şi ca experiment, şi ca 
operă de artă. Noutatea constă, tehnic, în 
intertextualitate, prin interferenŃa planului 
trecutului, reprodus prin paginile de jurnal de front 
al soldatului GP, interpolări şi planul prezentului. 
Această împletire de planuri este precedată de o 
prezentare în stil jurnalistic a bătrânului GP, într-o 
transmisiune directă: „Stă mai tot timpul ghemuit 
(nu se ştie de ce, nu prea poate, sau nu-i prea place 
să stea în picioare), fumează mult, aproape două 
pachete de Mărăşeşti pe zi, şi vorbeşte puŃin cam 
fonfăit (lipsindu-i toŃi dinŃii din faŃă), dar nu se 
complexează de loc de diferenŃele de înălŃime dintre 
el şi ceilalŃi (cei care au obiceiul să rămână tot 
timpul în picioare). Surprinzător pentru vârsta şi 
pregătirea lui rămâne numărul mare de neologisme 
utilizate cu exactitate şi dezinvoltură. S-a născut în 
1907 şi deci va împlini în curând 70 de ani." 

 Tehnica insertului (a interpolărilor făcute de 
narator) sprijină o compoziŃie contrapunctică: 
„Toată ziua şedeam degeaba şi răbdam de foame şi 
tremuram de frig." scrie GP în jurnal, iar naratorul 
observă că „boala eroismului nu-l prea chinuia". 
Într-adevăr, în această proză, soldatul român este 
demitizat, el se află aici în spatele frontului, în 
postura unui brutar care-şi face datoria, dealtfel 
foarte importantă: „Duminică.24 mai 1942. De azi 
24 am început a fabrica pâine-o pâine foarte bună, 
albă ca zăpada." Comentariul bârfitor, ironic, al 
naratorului contrastează cu seriozitatea, naturaleŃea, 
simplitatea brutarului care nu e decât un om simplu 
şi nu are simŃul spectaculosului, nu teatralizează 
existenŃa: „11 aprilie 1942. Astăzi am cârpit cămaşa 
fiind aproape distrusă şi strigam cu grai tare, unde 
eşti nevastă să mă vezi ce fac eu acuma. Aici am 
scris lângă Bug în satul Varvarovca jud Ociacov". 
Urmează interpolarea: „(Iar dacă ar fi avut 
posibilitatea, GP s-ar fi şi fotografiat lângă fluviul 
Bug)". 

Faptul frust, notaŃiile calme, lipsa de 
dramatism şi eroism se datorează, în planul 
limbajului, folosirii unor cuvinte, expresii uzate: „ 
În clipa în care scriu acuma trage cu tunu de se 
cutremură pământul", iar utilizarea unui detaliu 
vestimentar la relatarea unei scene tensionate 
provoacă chiar o reacŃie contrară unei astfel de 
situaŃii, de umor involuntar: „N-am dormit aproape 
deloc din cauza avioanelor fiindcă nea bombardat şi 
de frică am fugit în cămaşă pe câmp din corturi". 
Autorul jurnalului foloseşte tehnica paralelismului 
temporal al transmisiunii directe, tehnica unui text 
conştient de sine: „în timp ce scriu cântă unul cu 
armonica". O pauză lirică în acest duet 
contrapunctic o aduce o însemnare în majuscule cu 
titlu interpolat, scrisă într-un răstimp de calm: 
„FRUMOSUL POEM AL ZILEI DE DUMINICĂ 
21 IUNIE1942: LA FEL CA-N TOATE ZILELE 
LINIŞTE ŞI FABRICAłIE DE PÂINE." În mod 
paradoxal, textul paralel cu jurnalul, evidenŃiază 
prin ironie tragicul şi eroicul acestuia. Soldatul 
acesta este un antierou doar în măsura în care este 
confruntat cu modelul legendar. În perspectiva 
umană, el e un erou prin sinceritatea trăirii, 
simplitatea, absenŃa oricărei prefăcătorii, sau a 
patetismului prin acceptarea şi supunerea în faŃa 
destinului. Pe Mircea Nedelciu l-a interesat o 
perspectivă inedită din spatele frontului, o voce 
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necontaminată artistic de dorinŃa de a „înflori", o 
perspectivă autentică, netrucată. 

Proza se încheie cu prezentul fragmentat, 
realizat cu virtuozitate. Protagonistul e urmărit prin 
tehnici cinematografice, planuri şi cadre din 
unghiuri diferite: „Merge mai întâi de-a lungul 
râului lat şi leneş de câmpie. Urcă dealul nu prea 
înalt, îndepărtându-se de râu, traversează un câmp 
abia semănat, ajunge în marginea pădurii 
Golovna.....Pătrunde în grădina casei, în casă, în 
camera în care televizorul se adresează patetic 
semiîntunericului. Nu e nimeni aici...” Apoi 
interferează planurile fizic-psihic, dialogul 
musafirilor veniŃi la meci cu zgomotul stadionului şi 
vocea comentatorului sportiv, cu amintirile din 
timpul războiului ale simpaticului Bobocică.  
 
 

 

                                                                                            

 

Marius Surleac  
 

         Firimituri  
 

O camerǎ mare: 2 beţe de chibrit, 1 bec 
care pâlpâie, 3 persoane (1 bǎiat şi 2 fete), o 
sticlǎ de apǎ, 2 sticle de whisky, un geam 
deschis, un termometru, 6 sfârcuri (2 mai mici, 2 
mai mari şi 2 uriaşe).Patru picioare din când în 
când; 1 chibrit se aprinde, becul lumineazǎ o 
senzaţie de mişcare, mulţimi de gemete: de frig, 
de plǎcere, de durere, de moarte; o sticlǎ de 
whisky adulmecǎ papilele gustative ale unei 
femei voluptoase. A doua femeie ţipǎ, în 
melancolie, plǎcerea amorului! Din cauza 
frigului, mai rǎmân doar picioarele de omidǎ ... 
înţepenite în marmura albastrǎ a podelei. 
Termometrul pare sǎ simtǎ o concentraţie asprǎ 
de atomi – oscilându-şi volumul într-un tub 
capilar.  
 

Se ştie cǎ sub o anumitǎ temperaturǎ, 
sângele nu mai circulǎ prin vene, vâscozitatea se 

mǎreşte … la fel şi coeficientul de fricţiune! 
A doua sticlǎ de whisky, 3 buze pe capǎtul îngust 
se întrec spre pieire. 

 
  Mulţimi de râsete, etape de extaz, 1 idee 
de gelozie, prima sticlǎ de whisky se sparge, din 
trupul uneia sare sânge în cioburi de sticlǎ … 
râsete voluptoase dilatate în ideea amǎgirii, pe 
podea sângele se combinǎ cu whisky.  

 
  Patru picioare şi un cadavru (împrǎştiate) 
… câteodatǎ 2 picioare şi un cadavru. Whisky-ul 
curge pe trupuri, dar şi venele-l simt, 2 creiere 
slabe – unul rece, din cauza vântului ce intrǎ 
dement pe fereastrǎ. 

O idee, a doua sticlǎ de whisky se sparge, 
becul pâlpâie a groazǎ, o moarte plǎcutǎ şi o 
femeie voluptoasǎ care râde. Sânii sǎi mari 
cuprind o picturǎ în sânge. Sticla de apǎ se 
sparge de podeaua din marmurǎ roşie, cǎutând 
un albastru rece. Chibritul rǎmas se aprinde şi 
explodeazǎ-n aburi de alcool. 

 
[…]trei cadavre, 2 creiere reci – unul mai cald, 3 
sticle sparte, un termometru rece, 6 sfârcuri la 
fel, un bec spart. 

 
  O camerǎ mare, neagrǎ, rece şi caldǎ, 
roşie şi albastrǎ. 

Un ochi, ce priveşte peste-o hârtie … tot 
ce se întâmplǎ. 

 
Ǎsta eşti tu!  
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Doru Emanuel Iconar  
 

Misterul diamantelor  
 

  Evenimentele ce-au urmat i-au confirmat 
spusele. După madame Rossete a urmat, aproape 
imediat, jefuirea celebrei actriţe Angélique Ardant, 
vedeta filmelor de acţiune. Se ştia că posedă o 
frumoasă colecţie de diamante, mici dar neobişnuite. 
În ajun, când îşi dăduse seama cine va fi următoarea 
victimă, îi făcuse o vizită doamnei. Era o femeie 
înaltă, dar plină de graţie, mult mai frumoasă decât 
lăsau să se vadă filmele ei.  
  Avea chipul tânăr, vioi, încadrat de un păr 
precum aurul, ce-i scotea în evidenţă ochii albaştri, 
strălucitori, asemeni diamantelor ce-i plăceau atât de 
mult. Deşi îmbrăcată simplu, avea marea calitate de a 
fi elegantă chiar dacă nu frecventa renumitele case de 
modă. Locuinţa era situată într-un parc bine îngrijit, 
plin cu platani şi ulmi bătrâni. După ce străbătu cei 
doi kilometri care despărţeau poarta de conac, fu 
poftit înăuntru de stăpâna domeniului. Politicoasă, îl 
servi cu prăjiturele aşteptând senină să-şi spună 
povestea.  
  De fiecare dată când pomenea cuvântul ”hoţ”, 
actriţa îşi acoperea gura cu palma, scoţând mici 
exclamaţii. 
- De ce îmi spuneţi mie toate astea? îl întrebă cu cel 
mai dulce glas pe care îi fusese dat să-l audă vreodată. 
- Dv. nu aveţi o colecţie de diamante? Puţin mai 
neobişnuite? 
- Este adevărat, nu pot nega. Sper s-o îmbogăţesc. 
Cumpăr orice merită atenţia mea. 
- Cunoaşteţi provenienţa lor? 
- Nu şi nici nu-mi pasă. Acasă  îmi sunt aduse de 
bancherul meu, domnul Simon Rainier. 
- Înţeleg. Credeţi că s-ar supăra dacă i-aş pune câteva 
întrebări? 
  Nu ştia de ce, dar acest personaj, Simon 
Rainier, îi amintea ceva. 

- Întâmplarea face să-mi fie oaspete chiar acum, 
spuse doamna, oferindu-se să-l conducă. 
 
  În stil englezesc, grădina i s-a părut 
fermecătoare, chiar şi în acest anotimp.  Aşezat pe 
una din băncile albe, ce răsăreau ici-colo pe mica 
pajişte de lângă casă, Simon Rainier, ţinea în mână, 
un pahar înalt. Scund de statură, puţintel cam slab, 
avea o pereche de urechi de faun ce încadrau o faţă 
îngustă, cu nas ascuţit. Doi ochi mici, negri, ca de 
viezure, te priveau de sub sprâncenele subţiri, negre. 
Gura părea o simplă linie, vicleană, pe obraz. Un 
început de chelie îi prelungea fruntea plată. Cele 
câteva întrebări şi răspunsurile evazive n-au făcut 
decât să-i confirme bănuielile. 
  Între orele două şi patru ale unei nopţi 
ceţoase de joi, dintr-un noiembrie târziu, avu loc 
următoarea lovitură. Seiful a fost deschis, parcă prea 
uşor, iar conţinutul a dispărut  
 

Micul prinţ şi micul poet  
 
    Într-o zi, plimbându-mă pe câmpia verde–
smaraldie de la marginea cartierului, încercând să 
descriu cât mai bine pădurea ce se întindea nu 
departe de acel loc şi râul ce-o străbătea într-o 
poezie, fiind obosit, m-am aşezat lângă un copac şi am 
aţipit în iarba moale, presărată cu fire de trifoi. Nu 
trecu mult şi în faţă îmi apăru un copil cu faţa palidă 
şi lipsită de bucurie. Am recunoscut sub claie de păr 
galben, chipul “Micului prinţ”. Mi-a spus cu o voce 
mică, din care parcă lipsea sufletul: 
- Te rog, desenează-mi o oaie! 
Dar, neştiind să desenez, i-am scris o poezie despre o 
oaie. Micul prinţul, nedumerit, a întrebat: 
- Unde este oaia? 
- În poezie. Îţi place? 
- Da, îmi place! 
  Şi deodată îi apăru pe faţă un zâmbet larg. 
Poate că era primul zâmbet din viaţa lui.  
- Eu sunt un mic poet. Dar tu? întrebai, deşi ştiam 
răspunsul. 
- Micul pri... Dar înainte să termine răspunsul, luă 
dintr-o pungă un praf şi-l suflă imediat asupra mea. 
Am adormit adânc, iar când m-am trezit o mică 
poezie îmi răsări în minte.  
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         Eseu  

Manifestul Fracturist 

Dumitru Crudu & Marius Ianuş 

 

  M.I. . în noaptea de 10 spre 11 septembrie 
.98 (cînd am fost bătuŃi pe stradă), ca să terminăm 
odată cu poezia. Din acel moment scrierile noastre 
s-au numit fracturi. Cînd am publicat prima oară 
acest text n-am avut timp să facem o radiografiere 
pe îndelete a curentului, ci doar să-l descriem în 
linii generale. A doua variantă, ceva mai bogată, a 
fost îngropată într-o revistă de istoriografie literară. 
ApariŃia de faŃă reprezintă varianta definitivă a 
manifestului nostru. 
 
Fracturismul are mai multe niveluri: socio-cultural, 
psihologic, estetic şi, în consecinŃă, curentul nostru 
este reflectarea literară a unei realităŃi noi. În plan 
politic este reprezentat prin anarhism. 
  Anarhia noastră este revolta unor mai mult 
sau mai puŃin falşi marxişti care văd cum nişte 
fascişti nenorociŃi ca Fukuiama pledează pentru o 
lume care distruge valorile spirituale ale umanităŃii. 
Mai bine să distrugem noi lumea. Pentru a vă oferi 
cel mai simplu exemplu al fracturii mesajului în 
lumea în care trăim: în registre diferite, e o fractură 
între un film mizerabil de la vreo televiziune şi 
reclamele scîrboase care îl întrerup. E normal ca 
aceste fisuri, vizibile cu ochiul liber, să se reflecte 
în scris. Creierul nostru funcŃionează (dacă o face) 
asemenea lumii în care trăim. 
 
  Fracturismul desfide şoarecii de bibliotecă şi 
poeŃii premianŃi, cît şi o poezie scrisă pe diplomele 
de absolvire a facultăŃii. Fracturismul urăşte poeŃii 
făcuŃi, roboŃeii liricii române. PoeŃii contemporani 
(indiferent de curentele sau mişcările în care se 
înscriu), prezentaŃi cu largheŃe în revistuŃele scoase 
de admiratorii lor, sînt nişte mafioŃi care încearcă să 
folosească puŃinele lor reuşite poetice în scopuri 
sociale (mulŃi dintre ei au cinci slujbe şi nu mai 
scriu nimic valabil), impuşi fiind după modelul 
sicilian al familiei (care-i include acum şi pe 

preşedinŃii asociaŃiilor de scriitori). Ei s-au strîns în 
jurul unor unor teoreticieni (foşti scriitori), care le-
au băgat în cap unor premianŃi că pot să ajungă 
poeŃi. Sînt jalnici. Aceşti scriitori, după ce au bătut 
cîmpii pustii vreo zece ani, mai nou şi-au descoperit 
adevărata vocaŃie: negustori de idei depăşite, dar 
fixe, de literatură ieşită din uz sau compendii 
didactice. 
 
  PoeŃii tineri calcă pe urmele maeştrilor 
(primind burse în străinătate de care numai ei au 
auzit), însă nu în poezie, care a rămas la fel de 
.exoftalmică. (adică lectorul rămîne cu .ea. în mînă, 
năuc, cu ochii bulbucaŃi, aşa cum fac şi lamentabilii 
acoliŃi ai lui Dan-Silviu Boerescu sau ai altor 
meşteri judeŃeni). 
 
  În totul, aceşti poeŃi au trădat poezia pentru 
un ideal mic-burghez. Fiecare pasăre pe limba ei 
piere. În rest, nu trebuie să vă speriaŃi. Fracturismul 
nu va omorî pe nimeni dacă nu e necesar. Ar mai fi 
de spus doar că, deşi nu are nici un precursor 
autohton, fracturismul e un curent prefigurat de 
cîŃiva poeŃi străini (Yves Martin, Allen Ginsberg, 
Robert Creely, Velimir Hlebnikov, E. Cummings, 
Keneth Koch, John Ashbery.) şi pare în vogă printre 
poeŃii tineri din tot Estul Europei. Un exemplu ar fi 
noii barbari, grup de poeŃi polonezi ai anilor 90. 
 
  Dintre poeŃii români sînt fracturişti: Ştefan 
Baştovoi, Mihai Vakulovski, Ruxandra Novac, 
Domnica Drumea, Sandu Vakulovski, Zvera Ion, 
Răzvan łupa şi presupunem - noi. Fracturismul este 
un curent al celor care există aşa cum scriu, 
eliminînd din poezia lor minciuna socială. 
Fracturismul nu este o afacere poetică, o fraudă 
mic-burgheză sau o spargere la băncile goale ale 
poeziei de azi. Nu este aşa ceva. Fracturismul este 
un curent al celor care nu au speranŃe carieriste, al 
celor care nu percep arta ca pe o tranzacŃie socială, 
iar viaŃa ca pe o afacere din care să poŃi scoate cu 
orice preŃ profit. Foarte mulŃi consideră că (sau se 
comportă ca şi cum) literatura s-ar fi terminat la 
sfîrşitul anilor optzeci, iar poezia tînără ar fi o 
palidă copie a poeziei cotidianului, a lunediştilor 
sau a tot felul de textualişti / iovişti sau a 
postmodernismului (îmbrăcat în straie româneşti). 
Nu este adevărat. Fracturismul desfide cotidianul şi 
jocurile textuale ale lui Gheorghe Iova.  
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  Fracturismul este suficient de puternic încît 
să existe pe propriile lui picioare. Braşovul sau 
Bucureştiul sînt nişte oraşe moarte. Poezia a crăpat 
în ele. Cei care au scris cîndva poezie sînt cuprinşi 
astăzi de un putred spirit comercial, sînt înghiŃiŃi de 
mlaştina banilor. Prin modul în care trăiesc aceşti 
foşti nu mai au nici o legătură cu poezia. 
 
  Fracturismul, după ce a descoperit fisurile 
realităŃii şi existenŃei, vrea să instituie o legătură 
extrem de strînsă, o coeziune între felul cum trăieşti 
şi poezia pe care o scrii. Fracturismul a înŃeles că 
aceste două lucruri nu pot fi despărŃite. Nu poŃi fi, în 
acelaşi timp, un profesor universitar academician, 
un mic-burghez carierist comerciant politician şi un 
poet nonconformist. E o discrepanŃă aici şi o fisură. 
Fracturismul desfide poezia optzecistă a realului, 
derivată din cultură şi împănată cu o multitudine de 
planuri ştinŃifice. Ce limbaj preŃios folosesc aceşti 
poeŃi care pretind că scriu o poezie a concretului! Ei 
le vorbesc iubitelor exoftalmice şi suturate despre 
lobotomii sau despre cum mănîncă seminŃe 
decorticate. Sînt jalnici şi ridicoli. Ei pretind că 
scriu o poezie a realului, a omului comun şi 
obişnuit, dar fac acest lucru pornind dinspre cultură 
(de multe ori una nici măcar bine asimilată). Aşa 
ceva însă nu se poate. Asta e o minciună. 
Fracturismul reclamă o subiectivitate 
necontrafăcută, nouă, care să poată institui puncte 
de vedere necunoscute asupra realităŃii. PoeŃii 
fracturişti pornesc de la ceea ce le este caracteristic 
doar lor. Fracturismul este primul curent care nu 
mai are nici o legătură cu poezia realului, cu noul 
antropocentrism sau cu textualismul. În sfîrşit, 
fracturismul este primul model al unei rupturi 
radicale faŃă de postmodernism. (prima variantă a 
acestui text a apărut în octombrie 1998, în 
Monitorul de Braşov) 
 
Prima anexă 

                                         Dumitru Crudu 
 
  În primul rând, fracturismul propune refuzul 
noŃiunilor, conceptelor, denumirilor, etichetelor de 
tot soiul, pentru a ajunge din nou la complexitatea 
vie a realului şi a individualităŃii. Fracturismul a 
înŃeles că, respingând limbajul uzual sau ştiinŃific te 
disociezi, de fapt, de vidul semantic. Vidul 
existenŃial al poeŃilor contemporani poate fi 

descoperit în limbajul pe care aceştia îl folosesc. 
Falsitatea lor umană funciară a ajuns să fie e talonul 
oricărei comunicări poetice sau non-poetice. 
  Fracturismul refuză categoric să mai 
întrebuinŃeze propoziŃii de tipul am venit să-Ńi spun 
că cerul e înnourat (de care abundă poezia din aceşti 
ani) sau şi eu am fost pe strada Castelului. Cu toate 
că aceste propoziŃii reproduc nişte lucruri existente, 
ele simplifică şi falsifică realitatea. Ceea ce nu au 
înŃeles mulŃi poeŃi contemporani este faptul că 
varietatea şi complexitatea unui cer înnourat nu pot 
fi exprimate prin propoziŃia astăzi cerul e înnorat. Şi 
apoi, care ar mai fi diferenŃa faŃă de cerul înnorat de 
ieri, de alaltăieri, de anul trecut, de acum doi ani? 
Fracturismul refuză generalitatea limbajului comun. 
Greşeala multor poeŃi de astăzi este aceea că ei 
încearcă să atingă ceea ce este adevărat în limbajul 
comun pornind de la un fel de generalitate. Adică de 
la ceva realmente tautologic. Acesta-i un pericol 
real: să nu vezi că în limbajul comun / uzual 
generalitatea se lăfăie în largul ei şi chiar face casă 
bună cu tautologia existenŃială. Din cauza 
degradării sale, prin rutină, convenŃionalism şi 
conformism, limbajul comun şi-a pierdut accesul la 
particular şi concret, deşi tocmai aceste două 
categorii erau Ńinta poeziei realului. PoeŃii de astăzi 
au iluzia că toate gesturile lor sînt unice şi 
irepetabile. Nu este adevărat. Cu toate acestea, 
propoziŃiile eu fumez în zorii zilei în bucătărie, tu 
ieşi în balcon, noroiul meu cu pietre, mă scobesc în 
nas etc. parazitează poezia cotidianului sau cea 
textualistă. Cei care le folosesc au iluzia că prine ele 
frizează şi pun în evidenŃă unicitatea eului. Se 
înşeală amarnic. Deşi, întradevăr, acum eu chiar 
stau în bucătărie şi fumez. Este perfect adevărat 
acest lucru, dar este atît de fals cînd încerc să-l 
exprim. Sute de poeŃi ai cotidianului / realului / 
noului antropocentrism / postmodernismului 
fumează în bucătărie, considerînd că fac ceva unic 
şi irepetabil. Ei nu înŃeleg însă că nu tot ce faci este 
cu adevărat unic şi individual. Fracturismul a înŃeles 
că foarte puŃine lucruri din cele pe care le faci îŃi 
sînt proprii şi caracteristice numai şi numai Ńie. Cu 
toate că cei mai mulŃi dintre poeŃii realului au mizat 
pe individual, ei s-au îndepărtat exact de acest 
obiectiv, căzînd într-un soi de tipizare, colectivizare 
şi socializare a intimităŃii şi individualului. Una 
dintre problemele poeziei de astăzi: obiectul poetic 
nu se deosebeşte prin nimic de obiectul real. Cîrdul 
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de ciori s-a oprit pe sîrmele de telefon. este o 
propoziŃie care sună la fel de banal atît în poezie cît 
şi atunci cînd o enunŃi stînd la balcon. Fracturismul 
propune o soluŃie: transferul atenŃiei dinspre 
obiectul / obiectele decupate asupra subiectului 
emiŃător / receptor. Fracturismul a înŃeles că 
obiectul / obiectele decupate trebuie să treacă în 
plan secund, iar odată cu aceasta şi tehnica 
aparatului de filmat, hiperutilizată. De asemenea, 
fracturismul renunŃă la a-şi adjudeca nişte 
perspective neutre, obiective şi exterioare asupra 
realităŃii. Fracturismul revendică reapariŃia în prim-
plan a subiectului Real al poetului, în detrimentul 
obiectului prezentat sau a (prezentării) tehnicilor 
poetice, pentru că numai în acesta am mai putea 
surprinde nuditatea fragilă a realului. Fracturismul 
consideră că atît obiectele prezentate, cît şi 
noŃiunile, denumirile şi conceptele se înscriu într-un 
proces de obiectualizare şi obiectivare a eului, 
jefuindu-l de toate atributele sale reale. Fracturismul 
renunŃă la a mai numi şi eticheta realitatea, iar, prin 
aceasta, fracturismul renunŃă la a mai folosi 
procedeul conceptualizării senzaŃiilor, o adevărată 
molimă care bîntuie poezia de azi. Să facem o 
observaŃie care se impune de la sine. Realitatea 
există dincolo de concepte şi etichete. NoŃiunile şi 
obiectele sînt nişte obstacole în calea receptării şi 
cunoaşterii individualităŃii şi concretului lumii. 
Pentru a ajunge la realitate, poetul ar trebui să 
descompună obiectul într-o avalanşă de reacŃii 
personale şi senzaŃii ireductibile. Deoarece obiectele 
există numai în măsura în care ne provoacă reacŃii. 
ToŃi spunem: ne este frică, dar sînt atît de diferite 
spaimele noastre. Frica unui om în faŃa unui pat de 
spital unde agonizează tatăl său este complet 
diferită de spaima unuia care merge la dentist. Chiar 
nu se pot compara. Fracturismul propune să 
descoperim şi să desluşim diferenŃa reacŃiilor 
noastre personale. Unicitatea unei reacŃii nu poate fi 
surprinsă printr-un limbaj noŃional sau uzual. Cînd 
spui că îŃi este frică, de fapt, nu spui nimic. Ar 
trebui să găseşti în frică numai ceea ce îŃi este 
caracteristic doar Ńie. 
 
  Fracturismul propune cîteva soluŃii: 
1) O descriere completă, chiar excesivă, a cadrului 
în care se manifestă obiectul reacŃiilor noastre, 
deconceptualizîndu-l pas cu pas. De exemplu, 

deconceptualizînd frica un poet poate atinge 
diferenŃa acestei stări. 
2) Schimbarea cadrului real, prin insolitare. Frica va 
fi potenŃată exact prin această nerecunoaştere a unor 
situaŃii prestabilite. 
3) Reconstituirea unor situaŃii non-verbale, care 
însoŃesc obiectul deconceptualizat. Atunci cînd 
spun: iată, şobolanul ăsta moare, eu ar trebui să 
recompun în limbaj mimica, gesturile şi intensitatea 
vocii pe care le avusesem în acel moment; 
4) Estomparea graniŃelor dintre obiectul care ne 
provoacă anumite reacŃii şi reacŃiile pe care le 
avem; 
5) Obiectul ar trebui să fie absent, fiind sugerat prin 
cadru sau prin situaŃii; 
6) ReacŃiile pe care le avem ar trebui să frizeze 
mărturia; 
7) În afară de reacŃiile noastre strict personale într-o 
poezie nu ar trebui să mai existe nimic altceva; 
8) Autenticitatea poate exista numai la nivel de 
reacŃii. Toate, în rest, sînt false. Obiectele rămîn 
aceleaşi, numai reacŃiile noastre se schimbă. 
 
  NoŃiunile / conceptele / obiectele sînt 
comune, doar reacŃiile sînt strict individuale şi ne 
pot, realmente, reprezenta. În felul acesta am putea 
evita greşeala de a accede la individual prin obiecte, 
printr-un celălalt sau prin generalitatea limbajului 
comun. DistanŃa dintre reacŃiile noastre subiective şi 
realitate trebuie să dispară, cedînd locul unei unităŃi 
senzoriale şi psihice, din care să crească după aceea 
textul poetic. Realitatea există doar în propriul 
nostru eu. Este o mare greşeală să credem că 
recursul la general îŃi deschide ochii spre 
complexitate. Iluzia realităŃii eului nostru ne-o mai 
dau doar propriile noastre reacŃii. Numai ele ne mai 
leagă cu adevărat de lume. PoeŃii de astăzi vor să fie 
cît mai radicali cu putinŃă. Foarte bine. Nu poŃi însă 
să fii radical atunci cînd vorbeşti despre o realitate 
schematică, constituită din prefabricate şi clişee. 
Cum poŃi s-o radicalizezi? Din păcate, foarte mulŃi 
autori îşi plasează temele / motivele / subiectele 
înaintea substanŃei propriuzise, sau brodează nişte 
conŃinuturi individuale pe nişte structuri poetice 
deja existente. Ceea ce este viu nu poate fi 
conceptualizat, chiar şi substituirile lingvistice ne 
falsifică eul nostru ireductibil, singurul obiect poetic 
valabil care poate exista şi fără sprijinitori tehnici. 
Singurătatea noastră ca oameni este cel mai mare 

8



                                                                       proză 
 

bine pe care îl avem. Povestea puloverelor Ş. B.: 
pentru fiecare zi din an ea are cîte un pulover. 
 
 
A doua anexă 

                                     Marius Ianuş 
 
 
  Să nu se creadă că exagerăm cu 
ingenuitatea, că o transformăm într-un criteriu 
valoric. Nici nu poate fi vorba de aşa ceva. Cine ar 
spune-o, ar dovedi prin aceasta că nu a citit nimic 
scris de noi. Nu aruncăm la gunoi nici un 
instrument, nici o tehnică, vrem să ni le 
perfecŃionăm continuu. Numai că, pentru noi efectul 
cel mai puternic al artei este ingenuitatea. 
EFECTUL DE INGENUITATE. Poezia este, pentru 
noi, o intervenŃie asupra realului (da, în fond sîntem 
nişte neo-imagişti). Iar dacă apare în scenă vreun 
instrument, acesta are efectul unui bisturiu lăsat în 
pacient. Ingenuitatea maximă poate fi atinsă numai 
printr-o bună cunoaştere a stărilor psihice. Aşa că, 
pînă la urmă, ajungem de unde am plecat. Un poet 
nu lucrează numai cu tehnici (cum fac cei mai mulŃi 
optzecişti) ci, esenŃial, cu sine. Pentru această 
redescoperire a sinelui, a stărilor spirituale umane, 
fracturiştii au fost nevoiŃi să reinventeze o tehnică 
pe care aş putea s-o numesc, aproximativ, complex 
imagistic. Cînd a scris despre Pound, Alexandru 
Muşina, în spiritul generaŃiei sale, a dovedit că nu a 
înŃeles nimic din cea de-a treia cerinŃă pe care o 
aplică Pound unei imagini poetice: să reprezinte un 
complex emoŃional (adică: o empatie). Domnul 
Muşina vorbeşte continuu în eseul Domniei Sale 
despre. obiectivarea poetului. Confundînd 
(intenŃionat, cred, în slujba demonstraŃiei de acolo) 
o idee poetică mallarmeană, provenită dintr-un 
model străin literaturii. Savantul, idee care a prins 
uşor la critici, pentru că producetexte mai uşor de 
discutat, oferă puncte de sprijin, cu o alta (cea a 
stăpînirii tehnicii poetice, unei anumite tehnici 
poetice, la Pound, care secretă în sine chiar opusul 
obiectivării). 
 
  Totuşi, acest complex (imagine sentiment, 
cum îl numeşte chiar Pound), ajunge în fracturism 
oarecum modificat. Un complex fracturist conŃine 
ideea empatiei cu un modul poetic, deci stările pe 
care acesta le provoacă, numai că acesta nu este 

restrîns la o simplă imagine (deşi ele domină). Poate 
fi aproape orice, se poate face fracturism chiar 
îmbinînd discursuri contradictorii rostite în 
parlament, cu condiŃia ca acestea să nască 
sentimente reale, sentimentele fiinŃei care e supusă 
la audierea lor. De fapt, ideea de la care pleacă 
nevoia de autenticitate pe care o tot vînturăm 
deasupra capului este următoarea: nu poŃi să 
determini naşterea unei stări fără să ai experienŃa ei 
sau măcar experienŃe apropiate (chiar numai 
mentale, adică obsesii, dar ele să existe). 
 
  Fracturismul propune de fapt un model 
poetic perfect adaptat atît cerinŃelor adevărate ale 
artei, cît şi lumii de azi. Cînd vorbeşte despre 
postmodernism, Alexandru Muşina observă că acest 
curent nu are nici o legătură cu realitatea 
românească, lucru în bună parte adevărat (voi reveni 
cu o povestioară). Partea proastă e că aproape nimic 
din ce se scrie azi în poezie nu mai are legătură nu 
doar cu situaŃia actuală, ci nici cu posibilităŃile 
poetice ipotetic generate de ea. Or, România s-a 
schimbat enorm în ultimii zece ani: locul 
discursului unic a fost preluat de cacofonia de 
mesaje care ne asaltează zilnic, paradigma culturală 
s-a fărmiŃat etc. etc. Aceste schimbări, care nu au 
nici o legătură cu postmodernismul, nu au marcat de 
loc literatura actuală. Pentru noi, postmodernismul 
nu mai există. După cum a observat domnul 
Muşina, e vorba doar de un curent al proezei 
americane a anilor 60, 70 (poate nici măcar cel mai 
reprezentativ). Cît despre postmodernitate, da, s-ar 
putea vorbi de o anumită înclinare a civilizaŃiei 
occidentale spre enterteinement şi produsele sub-
culturale, o abandonare a finalităŃilor supra-
individuale. Şi? Ce-i cu asta? Încă nu am văzut nici 
un muzeu al trupei Iris la Bucureşti, încă n-am auzit 
vreun om în România care să nu mai aibă probleme 
cu situaŃia economică / politică / spirituală a. Ńării. 
Cît despre drepturile minorităŃilor, daŃi-mi voie, ce 
drepturi are fracturismul în actuala mare de 
culturnici mafioŃi şi scriitoraşi alternativi? 
Fracturismul declară: postmodernismul este un 
curent prozaic ajuns în anii 80 în România şi 
dispărut tot atunci. Restul e literatură. 
 
  Şi nu pot să înŃeleg ce aveŃi împotriva unui 
curent care încearcă să redea adevăratele dimensiuni 
ale mecanismelor lumii de azi? Ca să ajungem la 
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asta folosim o tehnică stranie, premergătoare 
complexului fracturist, pe care aş numi-o capcană 
existenŃială. (Denumirea mi-a venit dintr-un articol 
pe care l-a scris Alexandru Matei despre poezia 
mea, articol care zace de trei luni într-o redacŃie 
Ocultă.) Dudu defineşte această tehnică, poate, dacă 
o voi descrie şi eu, imaginea asupra ei va fi mai 
clară. Premisa ei este că un poet nu trebuie să 
lucreze doar la nivelul tehnicilor de scriitură, ci, în 
primul rînd, la perfecŃionarea (legăturii cu) stărilor 
psihice / sufleteşti, în sensul intensităŃii trăirii şi 
capacităŃii de receptare a lor. Pentru a ajunge la 
asta, poetul trebuie să se pună veşnic în ipostaze 
extreme (la Braşov nimeni nu înŃelegea de ce îşi 
cheltuie Dumitru Crudu salariul de ziarist în două 
zile), trebuie să-şi potenŃeze sentimentele spre 
nivelul maxim. Lucru relativ uşor de realizat în 
România. Dar greu de întreŃinut. Poezia fracturistă 
este una dintre cele mai atroce forme de artă. Te 
consumă infinit. De fapt, nici nu cred că se poate 
face prea mult fracturism. PoeŃii din grupul nostru 
fac pauze lungi . şi mă gîndesc la cei mai buni 
dintre ei, Ştefan Baştovoi, Ruxandra Novac, 
Dumitru Crudu, cele trei vîrfuri ale generaŃiei mele, 
pe care le invidiez enorm - nu pot să reziste ritmului 
de viaŃă cerut de acest tip de poezie (poate nici nu ar 
trebui să-i spun aşa). 
  Ideea de bază a fracturismului (neputinŃa 
creării unor efecte emoŃionale de lectură din simpla 
fabulaŃie, fără substrat existenŃial), şi problema lui, 
capătă o rezolvare chiar în aceaste teorii ale 
capcanei psihice şi complexului fracturist. De fapt, 
dacă stăm bine să ne gîndim, sînt nişte cerinŃe pe 
care orice cititor de azi ar trebui să le aibă faŃă de 
orice text literar subiectiv / liric. Ne-am săturat 
(vorba lui Dudu) de obiectivare senzaŃiilor, imagini 
suprarealiste (în cel mai rău sens al cuvîntului, căci 
făcute fără nici o urmă de implicare a autorului), 
lălăială metaforică şi zdrăngănele. A venit vremea 
poeziei trăite, asumate, adevărate. 
 
 
Fracturismul în proză 

                                           Ionuţ Chiva 

 
  Dacă Marius Ianuş şi Dumitru Crudu puneau 
bazele fracturismului într-o noapte când au fost 
bătuŃi, pe mine m-a păscut gândul unei proze cel 

puŃin entorsiste în condiŃii mai paşnice. Tremurând 
pe terasă la .Argentin. în faŃa a două pahare cu rom, 
Marius Ianuş îmi vorbea de fundătura textualistă şi 
caracterul perdant al unei proze franceze orientată 
pe direcŃia .le nouveau roman., de melanjul nefericit 
pe care majoritatea optzeciştilor români l-au făcut 
încercând să împace această primă direcŃie cu 
influenŃele .hard. primite de la americani. 
  Fracturismul are în momentul de faŃă o 
formă de manifestare exclusiv poetică, 
revendicându-se oarecum de la Ginsberg, Frank O. 
Hara şi alŃii (nu mai ştiu câŃi şi cine) şi având, iată!, 
chiar reprezentanŃi. Nu voi vorbi aici, din lene şi 
oarecare lipsă de timp şi spaŃiu, despre 
caracteristicile fracturismului în poezie: cel interesat 
poate urmări materialul care urmează, a treia 
versiune a manifestului fracturist (el reia un 
exemplar, unicat, până azi greu de procurat - 
întrucât necesita un drum în Berceni şi alte 
cheltuieli suplimentare - al unei reviste peste 
tipăritura căreia Ianuş îşi exprima, cu pixul, 
multiplele obiecŃii). 
  Voi vorbi în schimb despre cum mi-au surâs 
mie câteva idei fracturiste şi, gelos pe monopolul 
poeŃilor (care sunt toŃi nişte efeminaŃi şi scot o 
capodoperă între două halbe), am vrut să-l adaptez 
la proză. Primul şi cel mai abstract loc comun în 
care mă întâlnesc cu Ianuş este credinŃa în 
sinceritatea scrierii. N-are rost, de altfel, să mai 
spun ceva aici, ideea că aceasta este o condiŃie sine 
qua non. Pentru a face literatură bună a ajuns 
aproape un truism şi, în principiu, unde nu-s bani, 
glorie sau femei la mijloc nu-şi prea găseşte loc nici 
dulcea inducere în eroare. Mai cred în scrisul 
exorcist: să nu scrii pentru că vrei sau pentru că îŃi 
place, ci pentru că trebuie, dă afară. Cred în 
scriitorul care nu poate scrie despre orice, scriitorul 
care scrie despre obsesiile sale şi prin urmare evită 
întâlnirea cu foaia de hârtie pentru că procesul 
creaŃiei îl poate duce la demenŃă. Acestea sunt 
bazele, asta vreau eu de la literatură în general şi de 
la proză în special . lucruri deştepte sau frumoase 
pot face mulŃi, dar nu asta e literatura, nu delirul 
imaginaŃiei şi nici textul despre text. Dar 
consideraŃiile astea mă pot, la o adică, privi doar pe 
mine, altceva înŃeleg prin .fracturismul prozaic. 
Proza postbelică românească e neinteresantă nu 
pentru că nu e scrisă frumos, ci pentru că e scrisă 
fals. Romanul obsedantului deceniu are o schemă 
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extrem de vizibilă: bestiile lozincarde şi omul care 
le priveşte, inadaptabilul moralist (împănat uneori 
cu false cinisme) şi sincer, pentru că îşi face un 
lucid proces de conştiinŃă şi are impulsuri 
masochiste. Când strungarii lui Buzura discută în 
pauza de masă despre nelinişti ezistenŃiale eu 
încetez să-i mai cred. Marin Preda rămâne între cei 
buni, dar mă doare faptul că ar fi putut fi foarte bun, 
prin ceea ce are autobiografic în MoromeŃii sau 
Marele singuratic. Se pierde însă, dincolo de 
compromisuri precum Delirul, despre care n-o să 
vorbesc, în aceeaşi schemă, drăguŃă altfel (nimic 
mai interesant decât un om care s-a luptat şi a fost 
învins). Ce mă miră este că toŃi născătorii unor 
astfel de personaje (D. R. Popescu, łoiu, Ivasiuc, 
toŃi) sunt (sau au fost, cât au fost) bine. Aş fi vrut 
(Doamne, iartă-mă!) să-i văd şi eu pe la balamuc 
sau plângându şi neputinŃele omeneşti pe bordura 
unui trotuar într . o noapte, cum fac eroii lor, să-i 
văd pierduŃi, învinşi de claustrarea şi 
obscurantismul din lumea lor. Dar asta nu avea cum 
să se întâmple deoarece ei au făcut .literatură., adică 
au scris mincinos despre lucruri străine lor, suferinzi 
fiiind de .sindromul Alecsandri. (scriitorul care 
descrie iarna din camera sa călduroasă). Au scris 
toŃi despre o lume căreia, oricum, cei ce vin n-o să-i 
mai înŃeleagă mecanismele: s-au pierdut în specific, 
în accident şi când au vrut să fie general-umani au 
fost doar conceptuali, abstracŃi, mai mult eseişti 
decât prozatori. 
 
  Optzeciştii ar fi putut fi mai mult dacă n-ar 
fi cedat laturii deştepte a grupărilor lor. 
Textualismul, deconspirarea mecanismelor, jocul cu 
teztul pot da lucruri interesante, amuzante, spirituale 
chiar, dar care nu spun nimic despre nimic. Când 
Cortasar (absolut întâmplător) povesteşte pe patru 
pagini cum îşi dă un tip plovărul jos, poŃi să spui 
multe despre acele pagini, dar nu că te-ar atinge 
cumva. De atins te atinge Dostoievski, când o curvă 
îi citeşte din .Biblie. unui criminal. Mircea 
Cărtărescu, de pildă, are o singură carte de proză 
bună: Nostalgia. Restul sunt jocuri pe aceeaşi clapă, 
construcŃii de un baroc delirant care te pot fura, dar 
nu te vor convinge la o a doua lectură. Fracturismul 
e mai mult o stare (chiar şi de lucruri) provocată de 
mesajele discordante ale lumii de azi (filmele 
proaste, întrerupte de reclamele oribile, spuneau 
poeŃii în manifestul lor). Vorbim de o lume 

informatizată, deci o lume a pseudo (aş zice eu) 
comunicării, o lume pe care Mircea Cărtărescu o 
vede caleidoscopic, dar asta e o viziune foarte 
optimistă. 
 
  Fracturismul o vede mai degrabă ca o lume 
sfredelitoare la cap, născătoare de nevroze şi, în 
final, alienare. Proza fracturistă trebuie să fie una a 
nebuniei şi / sau a inocenŃei infantile. Ruperea 
dintre eu şi rest, dintre înconjurat şi înconjurător, 
duce în final la fracturarea sinelui. Proza fracturistă 
e una a leului lui Nietzsche, a nihilismului total, un 
balans între distrugere şi autodistrugere. dar acestea 
făcute nu programatic, ci bazându-se pe puritatea 
unui sentiment enuin. Spleenul, greaŃa, semnificate 
de tensiunile marilor sfâşieri Ńin cumva de 
paradigma fracturismului. Aş putea spune că 
Bacovia (poetul) este primul mare fracturist român. 
Din păcate mi-e greu să-mi aleg modelele în proză . 
cel puŃin în proza contemporană românească (citită 
atunci când am timp), nu găsesc pe nimeni care să 
se apropie de ceea ce-mi doresc. PuŃin curios, parcă, 
parcă. cu ceva eforturi şi nişte bunăvoinŃă aş vorbi 
de Fântâneru cu Interior şi Blecher, dar numai cu. 
Întâmplări din irealitatea imediată.. ReferinŃele sunt 
însă prea fragile pentru a crea o descendenŃă. 
Ambele romane fac parte din micile bijuterii ale 
underground-ului literaturii interbelice şi sunt totuşi 
mult mai apropiate de ce se făcea în Europa 
timpului lor decât ce realiza mainstream-ul. 
 
  Tot ca străbunici ai fracturismului, dintre 
străini acum, i-aş adopta pe Le Clezio ( Proces 
verbal e singurul roman pe care i l-am citit . şi mia 
plăcut f. f. mult), puŃin Salinger ( The catcher in the 
eye) şi Jack Kerouac. nu ştiu, s-ar putea să mai fie. 
oricum, cred că s-a înŃeles cât de cât (şi s-ar putea 
reveni - pentru completări şi sugestii sunaŃi la 
093757514). Dar, cel mai important, probabil: 
fracturismul nu e poezie, proză, filosofie etc., 
fracturism e să umbli beat, să fii laş şi slab şi 
murdar, mă rog, chestii. oboseală, muzică grunge 
(sau nu), sictir, extaz. şi să trăieşti cum scrii. 
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Ioana Geier 

 
Mantaua lui Hitler  

(-din" Jurnalul crinului trapez“) 
 
  Asta e mantaua lui Hitler! Din faţă, 
mantaua lui Hitler. Din spate,mantaua lui 
Hitler. Poate că-n viaţa anterioară am fost 
călare pe motoreta lui şi nu ştiu. Sau i-am 
zdruncinat coiul, să fac din el două. Reţin că 
asta e dotarea unui mascul. Nu insă exact. Era 
necesar să verific cu latinu' ce dădea găuri în 
lapislazuli. Sau cu gondolierul de sub podul 
lui Goethe usw... 
  Pe mine nu mă excită politicienii lumii. Mă 
ghilotinează. Înţelegi Irene acum de ce am 
turnat lapte condensat in ceaiul de mentă. 
  Îmi place faţa ta de năroadă germană. Că 
eşti jurnalistă § scriitoare § karatistă. Şi că-mi 
rupi picioarele după porţi metalice § grilaje, 
prin Augsburg. Ultima dată ne-am lăsat 
imortalizate cu un prelat. În Dom. 
Implanturile lui m-au făcut praf. Eram trimise 
de Domnu'. Precis. Oi din turmă. Oi blege.  Ne 
pierdem Luft-ul pe rând. Ne apasă. Nu putem 
îndura tortura. Nu putem! Suntem prea firave 
pentru o manta de optsutecinzeci de euro. 
Cadoul unei prestigioase Case de modă din 
München. Nu suntem tocătoare de lovele ,să 
ne umplem de respect § rezistenţă. Urgent. Să 
ne punem paratrăznete în vârful inimii. 
Pentru tornada de masculi cu munţi de euro 
prin toţi porii. Unul ar fi Slobo. Doctorul 
Slobo, muza mea. Mi-e teamă că-n mantaua 
lui Hitler mă descleiez şi nu-l mai pot alerga. 
Să-i iau pipa de mahon. Spre a contribui la 

ecologizarea mediului. Un Schiff nu mi-ar 
trebui. Să nu consum oceanele lumii.  
  Îmi stă piciorul drept în menghina unei 
ghete. Acum stângul. Sper ca oglinda să 
suporte presiunea atâtor Ioane. Răzvrătite ce 
se aruncă din mine, căutând loc de exil. Le 
maltratez cu o cafea tare§ gin. Să scot dihania 
de pe mine. Mantaua lui Hitler. Unde dracu' s-
o bag, mă întreb. Până în vară. Când am să-i 
fac de petrecanie, în România. Fără etichetă. 
Viaţa mea trebuie să rămână simplă.  
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Marius Ianuş 

 
  Offline pentru totdeauna 
 
 
Şi tu o să fii offline pentru totdeauna 
iar blogurile tale se vor împăienjeni în 
neputinţă 
toţi aşa-zişii tăi prieteni de pe facebook 
nu vor şti că filmul tău s-a terminat 
vor da add unei alte persoane cu ochi căprui 
şi cu asta basta… 
Statusurile tale vor rugini (în minţile lor, apoi în 
uitare). 

Şi tu o să fii offline pentru totdeauna… 
Ce piese or să zăngăne atunci în mintea ta? 
Vei fi judecat pentru cîtă pornografie ai băgat în 
tine? 
Pentru cîte înjurături şi răutăţi ai ascuns după 
tastatură? 
Vei ajunge în Iad, între stafiile singurătăţii? 

Sau, salvat de Hristos, vei ajunge în Rai 
sub mîngîierea iubirii lui Dumnezeu? 
Ca o cifră care s-a întors în marele număr. 

Ca un pocăit care s-a culcuşit în iertare. 

 

 

 

    
   Stefan Ciobanu  

 
 Războiul ei cu ea   
 
a lipit cu lacrimile ei pe o planşă mare  
multe confetti 
 
oamenii veneau ca atraşi de magnet se uitau  
şi intrau în tablou repede prea repede  
spre supărarea publicului care se manifesta 
sonor în fundal 
mai apuca doar să îi sărute pe tălpi 
ca să nu le mai înflorească riduri 
 
din rama tabloului au ieşit păsări ca furnicile 
după ploaie 
atunci a zâmbit a simţit  
pentru prima oară în viaţă 
că în piept îi bate o inimă în care este o altă 
inimă  
care ascunde o altă inimă 
zâmbetul ei uni soarele cu luna  
şi se putea uita la nori ca într-o fântână  
 
îngerii plămânilor ei 
ai rinichilor ai pielii ai degetelor ai sânilor  
ai gemetelor şi tot aşa 
aruncau de plictiseală 
pietricele în mare sperând să ridice nivelul 
apei 
şi să înece pe toată lumea  
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Liviu Nanu 

          final cu circ  

Dumnezeu îmi trimite lichidarea în plic 
dar o termin pe loc achitînd datorii 
pe o listă închisă îmi pun degetul mic 
şi mă simt ca un clown învîrtind farfurii 
 
e un număr ciudat şi nu pot să-l opresc 
doar prietenii-mi spun că sunt cap de afiş 
într-un timp mult prea scurt datoriile cresc 
şi constat că mai am doar ceva mărunţiş 
 
dar aplauze n-am iar de bisuri mă tem 
spectatorii mi-aruncă în scîrbă un ban 
dacă-ncerc să-l ridic împlinesc un blestem 
să învîrt farfurii zi de zi an de an 
 
la sfîrşit mai rămîne doar clownul haios 
învîrtind ca un fleţ farfurii speriat 
să nu cadă vreuna din greşeală pe jos  
să ratez un final şi aşa… răsuflat  
 
 

       avicolatopia  

 

eram într-un fel  
dependent de tine 
te copiam zilnic unii îmi strigau băi xerox 
eu nu-i băgam în seamă priveam 
la cocoşul de tablă care-şi luase  
zborul  
 
pe undeva se închegau ape 
dar ştiam că doar o lume este reală 
cealaltă e vis 
învăţasem chiar  
să număr în braille cu voce tare 
şi să calculez impozitul din fulgi 
însă cele mai frumoase imagini erau 
de la înălţimea ierbii  
spre  

vârful copacilor 
 
îmi amintesc cum plângeam  
cu silabe impare 
la mormântul stropit cu găinaţ  
al poetului necunoscut 
 
după un timp au răsărit  
două catrene cu aripioare 
şi un haiku  
 
 

se făcea că eram  

 

se făcea că eram transparenţi fără motiv 
ne puteam zări ultima cafea şi doar un colţ 
dintr-un vis agăţat cu un ţipăt de umeri 
pe bulevarde zburdau o mie de vidanje albastre  
cu număr de provincie 
sunt ale noastre sunt ale noastre strigau copiii 
străzii 
din desenele pe asfalt cum arată românia în  
anul 3000 
noi ne continuam drumul în cerc toţi ne 
încurajau 
ne spuneau că suntem aripa tânără 
a unui copac tăiat din greşeală  
stăteam toţi pe borne scria kilometrul 45 dus-
întors 
nu era capăt de drum mai aveam de mestecat 
câteva lacrimi 
câteva fire de timp 
pe urmă ne priveam în oglinzi ovale eram tot noi 
pendulând între două spaime  
între două şoapte 
 
mai uşori însă…  
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Ioan-Mircea Popovici  

       un vis şi-o vale  

 

ţi-aş povesti  
cum am cinat pesmeţi cu vin 
 
obosită privirea-şi adună uimirea spre lună 
care creşte şi tot creşte 
s-a atins de Infinit 
şi în marea mea mirare 
parcă-i spartă-n nesfârşit 
în corola serii care 
strânge-n ea păduri şi munţi 
din a căror alinare 
fac corăbiei trei punti 
 
una-i puntea-n care gândul 
trece pragul Tău înalt 
şi în care cetăţuia 
e luată cu asalt 
alte două trec în lumea 
care nu are sfârşit 
unde parcă tot abisul 
e o mare de iubit 
 
şi acum 
când doare dorul 
şi când începutu-i nou 
bila mea rostogolită 
dă-n copita unui bou 
dintr-un labirint în care 
minotauru-i rănit 
şi în care doar sfârşitul 
pare că nu s-a sfârşit 
 
am uitat floarea uitării pe o buză de izvor  
când mi-am amintit mirosu-i o culoare ca un nor  
aşezase peste gându-mi lin şi blând precum o 
rază  
care-n toate-i numai sâmburi şi o nemurire 
trează  
 
 

şi atunci pe când ieşisem cu vaporul înspre larg  
am văzut un fulg din aripi undeva lângă catarg  
şi mi-am amintit de clipa care înnoise jocul  
făcând flacăra albastră adunând în ea norocul  
 
iar acum când parcă visul se lungea în viaţa mea  
am găsit că uşa plajei e în mine nu-i în ea  
plaja am găsit-o goală pustiită de nimicuri  
numai ea la piramidă era fata cu chibrituri 
 
eu ştiam că îşi udase şi chibrituri şi-n papuci  
avea numai coji de nucă şi-n genunchi semn de 
uluci 
tac acum că-i multă lume care crede că-n izvor  
am uitat şi chipul care a născut în el un dor 
 
trec prin clipele ferice şi las semn florii de mac  
şi mai dorm un vis şi-o vale şi apoi mă pun să tac  
într-un pat ca isihastul care-i patul de pământ  
unde-mi încolţeşte gândul pentru pasul cel mai 
sfânt 
 
cum arată floarea asta întreba un chip zâmbind 
ca privirea ta uitată am răspuns uşor minţind 
cred că voi aprinde astăzi candela dintr-un focar  
in elipsa unor cercuri cu poveşti şi mult zadar 
 
ce nuanţe zici că are solzul tău de peşte-n ploaie 
în alt zâmbet altă dată-n calendarul din noroaie 
poate azi din cupa albă voi găsi din nou nectar  
şi-mi voi aminti cărarea cu izvorul florii-dar 
 
oare astăzi  
pe cărarea ce-o uitasem fără pietre  
voi găsi scoica pierdută cu lumina minunată 
poate azi sau poate mâine poate-ntr-un lătrat de 
câine 
 
 
 
Constanţa, 25 februarie, 2010 
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 Otilia Ignat Tomescu 
 
      Ratacesc prin Patria mea 
 
Fara glorie si singur  
ma reintorc si ratacesc prin Patria mea 
care se-ntinde departe in jur 
ca o gradina sub rod. 
Tu stralucesti inca soare ceresc, 
Tu inca inverzesti,pamantule, 
Inca raurile se varsa vuind in mare  
si arborii umbrosi freamata la amiaza. 
Imbatatorul cantec al primaverii 
le canta gandurilor mele nemuritoare 
pana ce adorm. 
Sa fii una cu totul, 
deopotriva tarana si suflet  
calator pe meleagul 
unde marea e asemeni  
lanului batut de vant, 
Patrie a luminii. 
 
       Primavara,ramai...! 
 
Dintre toate sunetele inimii, 
Tu,candva atat de miresmuitor 
ai zabovit cu aripi domoale,primavara! 
O flacara vie,voioasa, 
Desprinsa din tot ce-i lut dur 
tasnea ca o sageata sub noi. 
Ca un copil ce prins in jocul lui 
nu-si face niciun gand 
ingenunchez ,preacurato, 
rugandu-te,frumoasa primavara, 
Nu te clinti!  
Fii pasare imblanzita!Ramai! 
Acest taram de umbre 
in care se scurge calma 
roua din cerul ochilor tai 
E taramul minunii. 
 
          Dulce povara 
 
Cu dulce ardoare plangem  
noi,oamenii trecuti de copilarie. 

Un plans ca focul care doarme 
in crengi uscate sau in cremene. 
Ca sa aflu drumul indarat spre lumina 
Zadarnic spun ca am coborat fara vina. 
El vine rascumparand vecii de lupta, 
ceasul suprem 
Cand flacara izbucneste din lemn 
Vapaind victorioasa si sufletul zboara... 
Si totusi... 
O mare iubire ma tine inlantuita 
In aceasta lume inrobita. 
 
            Sunete vii 
 
Voi,izvoare ale pamantului,florilor, 
paduri si vulturi, 
Tu, sora lumina, 
Cat de batrana si noua e dragostea noastra! 
Liberi suntem si nu ne asemuim 
dupa infatisare. 
Sunete vii suntem, 
Ne acordam in armonia ta 
Cu pretul focului cand zboara catre cer 
Si-n urma lui lasa cenusa, 
Suprema ofranda. 
 
      Rugaciune catre zeul Soare 
 
Necrutatorule, 
cu ochii neatinsi de intuneric, 
inima coplesita de vesnica vapaie, 
Izbavitorule, 
Cu dulce ardoare sa canti 
cantecul intoarcerii mele. 
Dragilor visuri,gingasi simbol 
Ratacit printre oameni 
Calaret singuratic pe doua veacuri 
Pentru unul prea vesel 
Prea trist pentru altul 
Jinduind mereu spre inaltul, 
Cautand drumul nepatrunselor taine. 
Puternic stapan,  
Vesnic lasa caldura ta neclintita 
In cerul noptii si in sufletul meu. 
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       Diana Suciu  
      taci. iubeşte-n şoaptă    

 
şi azi ne-am pierdut din nou   
unul în altul căutându-ne 
sufletele prin aşternuturi şifonate   
   
pe faţă port un voal alb, ţesut fin din amintiri   
câteva firişoare roşii străbat ţesătura 
tremurând de-a lungul ei   
respiraţia ta se încolăceşte în jurul trupului 
meu gol   
simt cum   
sufletu-mi coboară încet spre vârful 
degetelor   
se sparge-n mine. vrea să iasă   
adun pulsiuni în mâini şi le împrăştii peste 
tine   
   
încă îţi aud şoaptele pierdute în aerul 
înăbuşit al lumânărilor ce ard pe covor   
umbrele noastre împreunându-se pe tavan se 
iubesc cu atingeri dansante   
se presează de perete şi dispar la o simplă 
adiere, iar apoi reapar   
   
cuvintele sunt de prisos. taci. iubeşte-n 
şoaptă  
 
 
curtea cu amintiri    
 
ard lumânările în dovleceii galbeni din curte   
fantâna e plină ochi de pene de porumbel şi 
frunze moarte   
n-a mai curs apă în ea de când m-am născut   
acum doar pisicile îşi mai fac culcuş mut în 
poala ei rece   
spiritele din casă au luat forma spiriduşilor 
din plastic cu rânjet forţat   
şi s-au ascuns printre ciupercuţele răsărite 
după fiecare ploaie   
tufa de trandafiri sălbatici s-a uscat   
au căzut toate florile la pământ   
ca nişte foi de ziar mototolite de vânt   

... e linişte mereu în curtea cu amintiri   
unde oamenii apar mereu de ziua morţilor şi 
apoi dispar în întuneric   
lăsând în urmă lumânările din dovleceii 
gabeni să ardă agonic  
 
zâmbet dislocat. marionete   
   
    
voi, să  nu-mi vorbiţi de iubire   
   
cad flori uscate cu miros de iasomie   
între pereţii de minciună zaharisită care 
curg   
   
senzaţii moarte, amintiri calde în cearceafuri 
reci   
cu ochii larg închişi numărăm vise din 
firmituri   
   
catatonic, sub firescul suferinţei   
zâmbetul ascunde iubirea tăcută de pe un 
chip inocent   
   
urechile se umplu de vorbe uzate până când 
încep să ţiuie   
rămân cioburi din cuvinte   
   
sfârşitul stă pironit ca într-o vitrină cu 
manechine dezbrăcate   
pielea de pe noi se va destrăma şi va rămâne 
doar un schelet gol   
   
versurile dorm între foile îmbibate cu 
cerneală neagră   
pe fundal cântec de nai   
   
somn uşor copile   
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 Leonard Ancuta   
 

un tramvai    
   
celebritatea   
drogurile senzaţiile tari    
bolile incurabile   
sunt ultimele sporturi extreme    
în care mai căutăm fericirea sau moartea   
îmi tot repetam asta în timp ce   
se lăsa înserarea ca o mînă grea   
peste beregată   
cerul - retina unui ochi imens   
nu vedea cum mă sufocam   
   
am dat uşa casei la o parte   
era grea ca o piatră aşezată la gura unei 
cripte   
aveam nevoie de viaţă   
aveam nevoie de un drog nou   
am luat tramvaiul 21   
imediat ce s-au închis uşile   
am tras pe nări   
21 de grame de aer   
în mintea mea se proiecta o nouă ordine   
ameţitoare a lumii   
simţeam o prezenţă nouă   
atemporală   
   
călătoream cu viteza întunericului   
opream în staţii la toate vîrstele omului   
în fiecare din ele urca o minune   
la început un zvon   
apoi un ţipăt   
mai tîrziu o lumină    
se întindea în ochii mei   
cum se lasă luna pe mare   
nu-mi era frică    
începusem să iubesc purtînd chipul tatălui 
meu   
   
în ultima staţie am coborît    
acolo mă aştepta o fată frumoasă   
care m-a întrebat ce-am făcut cu viaţa mea   
n-am ştiut să-i răspund   
nu făcusem nimic   

nici măcar o crimă din dragoste   
m-a luat de mînă şi am urcat împreună   
 
 
mi-a zis   
ne vom băga în vene   
cel mai frumos tramvai 21 din univers   
şi vom merge cu el mulţi ani-iubire    
fără să ne pese   
fără bilet   
dacă vin controlorii le zîmbim fără griji    
îi privim fix în ochi    
siguri pe noi   
ca şi cum am avea abonament    
pe toate liniile   
   
mă latră  cîinele nimeni     
 
două cărămizi se freacă  în burtă   
şi o fantomă neagră ca o senzaţie de foame    
te înveleşte precum un cearşaf murdar de 
întuneric   
golul din stomac se revarsă umple toate 
lucrurile   
pendulul arată golul exact    
în mijlocul universului   
şi lucrurile stau suspendate în el   
vocea din radio e plină de gol spune că s-a 
făcut miezul zilei    
în miezul nopţii   
golul înfloreşte imposibil ca un trandafir fără 
petale şi spini   
înainte de ultimul hit al tăcerii vocea din 
radio anunţă că ea   
nu mai primeşte flori   
cu mîinile încrucişate pe umerii goi te 
îndrepţi spre duşuri   
fluieri în gînd    
tragi cu unghiile prin aer o dungă   
de parcă ai da cu cheia pe vopseaua nouă a 
maşinii parcate   
pe locul tău de veci   
mergi agale îţi imaginezi că traversezi un sat   
în care latră porţile pe lună plină cîntă pisicile 
mierlă    
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Ionuţ Popa          

Ca o ruină-mbrăţişez 
abisul  
 
Ca o ruină-mbrăţişez abisul, 
găsind în gând căderea - sunt epavă  
şi un vulcan aprins fără de lavă  
sau un sărman ce-a glăsuit din scrisul  

cernelii transformate în otravă, 
chiar de-n albastru-mi înălţam zapisul  
într-ún tandem ce fost-a scurs şi visul  
cu lenevia ce-şi găsea ispravă. 

Aglomerez secundele în fire 
şi firea o atrag din creştet dur, 
să-mi împlinesc destinul c-o jertfire  

în timp mai scurt decât mi-a fost să-ndur  
întreg trecutul ce-a-nsemnat clădire  
spre căi ce sting sclipirea din azur. 

 
 

Viziune  
 
Nu sunt aici - e-o fantasmagorie - 
şi tot ce-am spus, la fel se va întrece 
cu-avântul lumii grosolan şi rece 
în ce-a rămas şi va urma să fie. 
    Al gropii rânjet plânsete petrece - 
pe spate-mi urcă un mânunchi de glie, 
când tot ce-i astăzi vânt de penurie 
apleacă-n unde vocea s-o înece.  
    E seară-acum şi trag de umbra-mi goală  
cu-arome dulci, amare - nu se ştie; 
pe-un alt zenit se frânge-o altă coală, 
    mai albă decât prima... ce să fie? 
şi mă întreb, pierdut: de ce, banală, 

răsare din nimic o letargie? 
 

Poemul unor vremuri străine  
 
I-am simţit buzele până în măduva oaselor 
şi au lăsat în mine o urmă, 
ca în vremuri străine 
o voce să găsească puterea 
să-i şoptească sufletului 
poveşti de adormit îndrăgostiri. 
 

Departe este acum şi glasul 
ce printre artere 
suna ca un adagio 
al vântului printre crengi bătrâne; 
la fel de natural, 

dar un pic mai rece 
şi fără tandreţea adierii. 
 
De-atunci port în trup 
sărutul ce-ar fi cuprins 
şi cea mai adâncă prăpastie 
cu o atingere de fulg... 
 
Sonetul damnatului  
  
Esti mai nebun ca însăşi nebunia, 
iei fala’n braţe – crezi că eşti viteaz, 
şi peste lume pus ca un pârleaz 
te mai visezi, când stai ca mort pe glia 
ce nu te’nalţă ca pe-un rege breaz, 
ci-ţi încrustează-n pleoape agonia; 
te vezi în hăul zis şi România, 
plângând spre cer povara că eşti treaz. 
Plantezi seminţele din fructul drastic, 
şi speri că, poate, vor rodi cândva, 
dar nu-ţi dai seama, şi ţi-o spun sarcastic: 
de unde nu-i, nici apa n-ar seca, 
iar traiul rău la noi e pleonastic  
şi mori încet pe-un nor de mucava. 
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                 Debut 
 
Dorian Raul Crăciun 
 
Renastere  
 
de când tu mi-ai atins 
pleoapele 
cu cuvântul tău divin 
nu mai adorm decât spre răsărit 
odată cu luna 
mă duc şi eu la culcare 
ancorez la sânul tău 
precum corabia 
după ce a străbătut oceane 
beat de dor mă întorc 
mereu în acelaşi port 
 
Cioburi  
 
o tăcere amară 
mai mereu mă înconjoară 
 
au crescut buruieni pe vechiul drum 
ce duce la izvorul secat demult 
 
doar cioburi mai adun 
din vitraliul primăverii trecute 
 
şi mantia-mi neagră 
zace în vechiul turn 
 
e frig şi e târziu 
şi nici de tine nu mai ştiu 
 
sunt mai singur ca oricand  

 
 
 

 
 

 
Narcis Ioel Murza  
 
Durerea lumii  
 
Moartea și-a înfășurat steagul în jurul 
planetei 
 
Din pântecele mamelor lor 
Copiii ţâșnesc într-un maraton spre iad 
 
Nimeni nu-i vede 
Nimeni nu-i îndreaptă spre altceva 
 
Orașele gem muribunde 
Îngerii ar veni degeaba aici 
 
Ei, Oamenii 
L-au judecat pe Dumnezeu 
Și-au pus din nou 
Întreaga vină a lumii pe capul Lui - 
(Doar n-or crede 
Că se va răstigni din nou) 
 
Au călcat în picioare veșnicia 
Și dau nervoși cu piciorul în orice lucru care 
le amintește existenţa umană  
 
Nu-s decât hoituri viermuind de păcate 
frica scufundându-i în mlaștina disperării  
 
Chiar dacă Dumnezeu le-ar trimite un cadou 
l-ar privi cu multă suspiciune, 
ca pe un pretext 
 
Bâjbâiesc dezaxaţi și orbi pe străzile lui 
nimeni 
Și nici o mână întinsă... 
 
Ce veseli par ei, oamenii, uneori 
Ce veseli par, 
Ce veseli... 
 
Ei au ucis dragostea 
 
Din om a rămas doar durerea  
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    Miron Tic 

       Ţipătul înfloririi  
 
Când mă aşteptam mai puţin  
Atunci 
A început să miroase a boboci de floare 
Intre cer şi pământ 
Aerul a fost zguduit de ţipătul înfloririi  
Elogiu desfoliat până-n marginile esenţiale 
Lacrimile au gust de constelaţie 
Viitorul traversează luna lui Prier 
Picăturile de ploaie 
Ajung pe gura însetatului 
Frumuseţea rânjeşte pe ramurile 
Prunilor din progadea satului 
De pe mâinile tale 
Se jerpeleşte pielea murdară  
Speranţa că vom păşii 
Peste petrişul de aur 
Nu mă mai miră 
Ţipătul înfloririi 
Spirală în urcare,printre harfe de cântec. 

 
 

Mai mult decât un cântec 
 

Mai mult decât un cântec  
Şi o livadă cu pruni înfloriţi  
Mai mult,decât,,Mirabila sămânţă'' 
Mai mult,decât,un Socrate 
Ce-şi împarte somnul 
Pe un vârf de munte  
Şi câmpiile Elizee fără de margini. 
Mai mult,decât,veşnicia şi apa fără de 
moarte 
Câtă taină. 
Câtă visare. 
Câtă poezie.  
Vecia curge prin,,Zăvoaiele şi pripoarele 
Din lumina nepătrunsului ascuns'' 
Stau lângă acest foc al vieţii 
Şi aud versurile poetului 
,,La Lancrăm,sub răzor 
Rămas-a veşnic un izvor'‘ 
 

        Ca un cântec în dor 
 
       Lumea în care trăim 

Miroase a apă de mare 
Valurile vin şi trec peste 

Noi  
Cei aflaţi la fereastra dimineţii 
Surprinşi cum adunăm miresmele de Mai 
In privirile vieţii 
Ni se face dor de măturătorii de străzi 
De cei uitaţi în miezul nopţii 
De cei ce priveau ca şi noi  
Ninsorile de stele 
Scuturându-şi truprile de frigul iernii 
Prin această lume cu păsări în zbor 
Se face seară,tot mai devreme 
Şi noi,ne-ntoarcem în noi  
Cum se-ntoarce un cântec în dor. 

 
Tablou  

 
Sfatul de altădată al bunicilor  
Murmureşte sub pământul din naintea zorilor  
Sfios,licăreşte flacăra lumânărilor  
Creşte iarba verde şi-nfloreşte lemnul Domnului 
Vântul e prezent 
Pentru a înlătura întunericul 
Din ramurile merilor Domneşti. 
Satul a rămas în locul unde trudesc cei vii 
Unde ajung şi eu 
In vreme ce gândurile  
Mă poartă prin poveştile 
Pe care mi le spunea bunica. 
Mi-e teamă că stau prea mult în satul natal  
Simt că tot ce întâlnesc 
Trece prin sângele meu.  
In timp,între mine şi cei plecaţi 
Vin stoluri de vrăbii 
Şi ciugulesc ,o parte,din prinosul vieţii. 

 
 

Ne amintim 
 

Ne amintim de lumea 
In care aşteaptă Fregata 
Şi unde cântă fanfara înţelepţilor 
Ne amintim de lumea de la începuturi 
Aşa cum a fost făcută de Dumnezeu 
Privirea pătrunde până unde 
Se-ntâmplă înflorirea 
Unde calibrăm cuvinte tinere 
Ale fiilor noştri 
Imbătrâniţi peste un număr de ani 
Ploile spală spinările viermilor de mătase 
Luna mai 
Aduce iarba până-n ţinţirinul satului. 
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Elena Liliana 
Popescu 
 
 Dacă 
 
Dacă s-ar putea vreodată 
Să măsori nemăsuratul, 
Să cuprinzi nemărginirea, 
Să stai, străbătând neantul, 
Să fii nici unul, nici altul. 
 
Dacă s-ar putea vreodată 
Neiubind să fii iubirea, 
Nesperând să fii speranţa, 
Nevorbind să fii vorbirea, 
Negândind să fii gândirea. 
 
Dacă s-ar putea vreodată 
Să auzi neauzitul, 
Să priveşti în nevăzut 
Şi să afli neştiutul, 
Ar urma iar începutul? 
 
Clipa  aceea  
 
Câteva cuvinte, ţi-ai spus, 
doar câteva cuvinte, şi ai creat 
o întreagă istorie, al cărei prezent 
este deja ieri, aşa cum mâine 
va fi doar trecutul aceluia 
ce-l va lăsa în urmă, pierdut 
pentru totdeauna... 
 
Doar un cuvânt, îţi spui, 
doar un cuvânt, şi te-apropii 
în drumul tău de nebănuitul pas 
spre necunoscut, fără să te sperii 
de gândul acela care eşti şi nu eşti 
tu, de clipa aceea în care poţi să fii 
şi eşti... 

 
 
 

 
 

Cânt de iubire  
 
Aşezaţi la masa Tăcerii 
în regatul necunoscut 
Poeţii frâng pentru noi 
Pâine curată 
stropită 
de Rouă cerească... 
 
Morţii cu morţii, se spune, 
şi viii cu viii! 
Dar ştim noi oare 
care sunt morţii 
şi care sunt viii? 
 
Un Poet mai mult 
Dincolo... 
Un Poet mai puţin 
aici 
 
La plecarea 
în regatul tăcut 
Poetul ne lasă  

 
Unde eşti, timp?  
 
Am greşit 
nelăsând iubirea să curgă 
asemenea unui fluviu... 
 
Unde eşti, Timp? 
 
Întoarce-te şi lasă-mă 
să-mi ispăşesc pedeapsa! 

 
Doar tăcerile  
 
Lasă-i poetului 
doar tăcerile din 
Tăcerea 
ce naşte 
din cuvinte 
Cuvântul... 
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Daniel Lacatuş 
Una ruiseñor   
  
Mi corazón   
llora en silencio.   
Sobre una rama   
el ruiseñor-   
se da el último soplo   
   
Privighetoarea   
  
Inima-mi plânge   
în tăcere.   
Pe-o cracă   
privighetoarea-    
îşi dă   
ultima suflare   
   
La canción de la noche   
  
Cómo duermen estatuas   
en el cuerpo blanco    
de la montaña,   
se oye llorando    
al templo de la poesía   
la canción de la noche   
   
   
Cântecul nopţii   
  
Cum dorm statui   
în trupul alb   
din munte   
se auzi plângând   
la templul poeziei   
cântecul nopţii   
  
Traduccion: Daniel Lacatus  

 

 

 

 

Criminali 

Nişte bezmetici 
au ucis poezia, 
au lăsat-o să zacă 
aruncată într-un şanţ 
la marginea oraşului, 
în lumina farurilor 
se vede clar tăietura 

 

Piaţa cu vechituri 

În piaţa cu vechituri 
metamorfozat 
în compot de oase- 
un schelet de poet 

întâmplător  

Am auzit 
întâmplător 
lacrimi zornăind 
pe asfalt 
Ferestrele dormeau- 
lume străină 
indiferentă 

în piaţa agroalimentară 

 
Se spune că timpul distruge 
tot ce avem mai preţios 
 
Captiv în îmbrăţişare 
îmi găsesc fericirea 
amăgindu-mă 
cu încremenirea vieţii 
din jurul nostru 
 
Pe buzele de carmin răsar safire 
 
Nu pleca 
tăcerea mai are ceva de spus 
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Oraşul din mine noaptea între gesturi   
 
 

Teodor Dume  

Vis întrerupt...   
 

se făcea că am murit şi lumea  
mă privea ca pe un accesoriu de schimb 
 
în palme mi se adunaseră toate grijile 
de parcă eu aş fi fost ultimul 
chiar şi moartea mă privea 
cu suspiciune deşi ochiul îi 
părea de plastic colorat viu 
mă fixa aşa obsedant 
doar o bucăţică din mine 
zvâcnea în ritmul bătăilor de ceas 
 
camera părea tapiţată în gri 
cu bucăţi de hârtie rupte 
din ziare vechi 
tavanul un muşuroi 
ridicat proaspăt şi 
geamul o gură înfundată 
cu sârmă ghimpată prin care 
trecea liniştea înspre noapte 
 
altădată aş fi dormit mult 
mult mai mult numai că  
cineva mă striga de afară 
pe numele mic 
iar în uşa pe care  
se urca un păiangen 
se izbea necruţător vântul 
 
de afară mă privea orizontal soarele 
 
cearşaful mototolit era singurul indiciu 
că cineva trecuse prin patul meu... 
Ţipăt peste timp  
 
 
Azi am îmbrăcat 
veşmântul bobului de grâu, 

crezându-mă lan peste 
întinderea privirilo 
 
Un fel de remiză   
 
ştiu că nu ne-am văzut de mult 
nu mai contează oricum 
între mine şi tine 
nu-i decât un punct 
în care se adăpostesc 
pentru o vreme 
umbrele şi mirosul greu de igrasie 
care mă împiedică să te văd 
 
nu e nici ură nici încăpăţânare 
ci doar un zid umed şi înalt 
cu ferestre false care nu mă lasă 
să privesc într-acolo... 
 
încerc să mă târăsc prin 
smoala din zid 
şi mi-e greu 
presimt ceva rău 
neputinţa se-ncolăceşte pe mine 
şi îmi taie răsuflarea dar 
mă gândesc că de fapt 
toate sfârşiturile sunt părţi 
care egalează distanţa dintre noi 
 
aici în lumea mea 
cu o singură moarte 
e ca un fel de joc cu remiză... 
 
*** 
 
nu nu-mi doresc nimic mai mult 
decât să stau în faţa oglinzii 
şi să privesc depărtările  
 
Instantaneu  
 
Verdele acesta ca o bucată de lut 
dezgolindu-se în faţa existenţei 
 
însă nimeni nu-i poate garanta lumina.. 
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Marius Surleac  
 

***                                      
tick-tock  
ca într-o reacţie în lanţ  coastele se ciocnesc  
una de cealaltă, sufli tot mai greu, baloanele  
diforme scuipă sângele cald prin mii de guri  
însetate de aer. rezultatul e unul inevitabil –  
energia e cea care sfârşeşte întinsă deasupra  
viitorilor îngeri din cuie şi obuze shrapnel  
  
tick  
  
două pete în frunte ca două guri de canal –  
siluete gesticulând pe supraţa mercurică  
marşul nupţial  
  
mişcarea uniformă cuprinde-ntre degetele  
sleite de arme mănunchiuri arse de păr  
deschise spre canalele pietrificate pe chip –  
umbrele ultimului stol de păsări mecanice  
  
tock  
  
livrarea finală: pachet special, sigilat  
între două măşti de gaz comunicante  
  
doi îngeri primesc ştampilă de trecere  
  
tick   
 
Meta(mor)fiză  
 
drumul meu se termină  aici, trag linie albă cu 
panglici la capete şi le prind în cuie  
adun scândurile putrezite de gânduri şi le leg 
cu sfoară de rafie  
bag câlţi între ele să nu fugă lacrimile  
  
trenul în gară aduce stindarde dinspre lumile 
vechi, dinspre timpul pierdut  
aburii săi clocotesc în privire şi se pierd în 
pustiul albastru  
de unde paşii au uitat să se mai întoarcă  
  
îmi trec peste mâna stângă focul din suflete 

de ceară, ochii se-nchid pe dinăuntru  
iar picioarele se ascund sub luciul pantofilor  
de mărime necunoscută  
  
***  
  
îmi arunc la gunoi pielea de ieri şi masca 
tăcută, fracul şi ultimul cuvânt  

 
October spleen  
 
uşile vor sta deschise până  ploaia şi vântul le 
vor înfunda  
iar şobolanii calm vor roade balamalele de 
foame-n urma mea  
  
mă arunc într-una din copcile asfaltului doar 
cu un singur ochi  
iar dame-n braţe mă vor lua cu celălalt  
  
şi-n plete negre le voi prinde ace de trandafiri 
de diademe  
la colţul străzii ploaia nu va bate nici becuri 
nu vor fi o vreme  
  
prin parcuri goale alei măturate de crengi de 
frunze  
se pierd pe sub cupole gotice de nuci  
  
în băltoace undele-mi plesnesc timpanul  
paşii se aud departe înspre noapte  
  
gramofoanele-n vitrine  
sună printre poze şterse  
de ferestre se vor prinde  
ochii aţintiţi spre mese  
  
se vor prinde ochii  
se desprind spre ziuă  
  
ochii  
 
Percepţie  
 
trei falange - adunate-n frunte şi-n piept, la 
vii şi la morţi,  
apăsând umerii umili precum bolta lui Atlas - 
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 le desfac, le pun în cutia de lemn,  
ascunsă printre cărţile vechi,  
prăfuită de plumb  
  
bătăile inimii se pierd în groapa-n care se-
adună   
rănile unui timp, cuprins în sufletele unor  
generaţii întregi de păcătoşi, sfinţi  
crescuţi în icoanele nopţii  
şi-n spirit de copil  
  
suflul zilelor ce-au fost împinge paşii spre 
întuneric  
în cuştile rezervate înainte de naşteri  
unde în focuri se zbate lumina  
eternă, unde strigătele  
fiarelor dor  

 
 
 

      Mihaela Ispas  
 

Metamorfoză  
 
Mirată, doar pentru o secundă,  
 priveam cum marea încolţea.  
 Eram doar şoaptă  înauntru  
 şi-afară doar un simplu val.  
   
 Am stat în loc şi în tăcere,  
 priveam din nou pământul trist,  
 mă preschimbam din nou în rouă,  
 şi-n mine orgoliul cel învins  
 şoptea înăuntru cu putere:  
 "a fost frumos, a fost un vis"  
   
 Şi neputând să mă evapor  
 m-am preschimbat din nou în stea,  
 pluteam pe cer şi îndurare  
 strigam celor de ţeapa mea.  
   
 Apoi am revenit la ţărmuri  
 eram din-nou pământ de stea  
 ce floarea sa îşi deschidea. 
 
 

Trunchiul avantului  
 
  Soarele, pe câmpiile lumii  
 sapă lumini în fântâni  
 să aibă din ce adânc răsări  
 ca o mână îmbrăţişând alte mâini.  
   
 De teama înălţimii  
 ramurile cresc împrejur,  
 doar trunchiul rămâne izbândă  
 avântului unic şi pur  
 
Tara mândră  
 
Tot ce-ţi urcă sub privire, 
 codrul, apele, câmpia, 
luminate de iubire, 
poartă-un nume: România. 
 
Luminoasele poiene,  
mult bogată-n roade glia  
şi-n comori subpământene  
poartă-un nume: România  
 
Fericirea noastră-ntreaga, 
vine-nalt, şi omenia, 
ţara mândră, dulce, dragă                                                                         
poată-un nume: România.  
 

Gabi Ghimpu  
 
DULCE CHIN 
 
ce dulce chin cumplită fericire 
în versuri sufletul să-ţi descompui 
până la alba pura strălucire 
din care cât ai lua tot face pui 
 
pui de lumină bulgări de iubire 
albastre fructe ce mustesc de dor 
arome amintiri de nemurire 
să-mparţi cu bucurie tuturor 
 
ce dulce chin suavă agonie 
să afli nestemate-n insomie  
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Darie Pop    

 Geneza Apocalipsei  
- celor care au fost – 

       Piramidă  
 
Khaleb, cu lacrimile ascunse 
strîns în pumni, cu obrajii 
tremurînzi, îmbrăcat în mantia neagră 
prevedea destinul epocii. Piatra cea mare 
aluneca imaginar cu palmele întinse spre cer, 
adulmecînd înserarea. Ea, săraca, abia îşi 
purta odrasla în braţe spre culmea din nori; 
un cuvînt  
ridica alb praful în aer. 
 
Devenire  
 
Decăderea sîngelui între lamentaţie şi vagin, 
cămila galopînd nisipul, rumeguşul albastru 
al hologramei, pe ziduri un drogat nevralgic, 
impediment în calea sufletului – zborul 
fluturul. Nour  
prin excelenţă, fantoma lordului John patrula 
cu mîinile la spate în jurul mesei rotunde. Cu 
sabia scoasă din teacă prin încăpere, calul 
unui beduin. 
 
Metamorfoză  
 
Cercul din jurul capului era discutabil. De ce îl 
purta – nu se ştie, dar nu îl purta totdeauna. 
Un cuier cu forme geometrice închise, nu era 
seară şi nici nu fuma. Se întinse în sarcofag şi 
dădu bice cailor. Era bolnavă: zboruri 
concentrice, gheaţă pe aripi. 
 
Apogeu  
 
Cu balamale şi urechi, aerul se ridica mai 
uşor, pantofii le erau lungi, plictisit, bărbatul 
invoca tot felul de animale în timp ce şi-o 
puneau. Fantoma regelui Lear cînta la cimpoi 
în jurul  
patului nupţial. 
 

Punct  
 
Pe apa mării paşii se auzeau meduzit printre 
alge. Fugind în adîncime, albul tentacular 
inegal de acuarelă. Pereţii plini de icoane 
sfinţite de adevărul lor, fumul cu amprente 
dreptunghice şi găuri de cuie. Fachirul cînta 
cobrei atîrnate de colţul lunii. Intra şi ieşea, 
cerînd cîte o ţigară în drumul său către 
război. 
 
Paradox 
 
Deasupra capului ţinea destinul, cu sînii prin 
ierburi sprijinită în cană. În spatele ei, 
pătruns de inocenţă – primul pas. O mantie 
neagră, doi ochi roşii, o faţă tînără şi 
bărboasă. La colţul casei  
– semnul din oglindă. Somnul îşi revendică 
sacul care îl apasă pe piept. Zorii, florile cu 
pervaz şi becustîlp – regizori, decoruri şi 
actori. Era pe la nouă fără un sfert. 
 
TOAMNĂ MASCULINĂ 
 
Eu sunt cel ce numără  
frunzele căzătoare. 
Ele cad 
datorită mie; 
apa de ploaie, 
ruginie, 
le’nfoaie. 
Căderea lor  
destramă riduri  
pe fruntea aspră  
a bătrânului pământ. 
(arbori atmosferă  
cu bolta pe umeri; 
…, 
tăcere.) 
Eu sunt cel ce ştie  
rostul  
Frunzelor Călătoare. 
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Ioan Barb 
     Fluviul inocenţei 
                              (fără repere) 

 
Tu treci ca un fluviu fără maluri 
fără repere 
fără sens 
doar în întuneric 
sufletul meu 
ca un radar montat într-o stea 
îţi reperează curgerea. 
 
O, cum treci tu fără paşi 
cum zbori tu fără aripi 
şopteşti chiar şi fără cuvinte 
fluviul meu fără maluri 
cu valurile sărutate de eternitate 
valuri ce curg 
curg în veghere şi-n somn 
 
O, cum treci tu 
prin întuneric 
şi-mi străbaţi ca un curent 
arhipelagul de scântei  
ce pluteşte pe ape 
despărţind noaptea mea 
de începutul eternităţii... 
 
 
 
 
 
Pe valuri face surf melancolia 
 
Dezamăgit în dragoste 
poetul pictează 
cu lacrimi 
propria sa inimă 
pe pânza albastră a oceanului- 
o ţintă pe care 
soarele o străpunge 
cu o săgeată de lumină 
la amiază 
trezind din somn 
un val revoltat 
ca o pasăre imensă 

ce începe să zboare... 
 
Sub aripile ei 
ce descătuşează oceanul 
face surf 
lunecând maiestuos 
melancolia... 
 
 

 
 
 
Stea fără aripi. Tratat de anestezie 
                       (unei statui extaziate pe soclu) 

 
Te sărut fără suflare fără buze 
fără să te ating cu privirile 
alunecânde de sub pleoape 
ca nişte capcane. 
 
Chiar privirile tale sunt departe acum 
de aceea sărutul meu oferit 
ca un sacrificiu pe altarul dragostei 
se loveşte de geamul de sticlă. 
 
Dar tu eşti departe acum 
adâncită în meditaţie 
ca o statuie aşezată la poarta cetăţii 
şi nu simţi cum stelele plâng 
pe umerii tăi albi ce pastelează cerul 
umeri ce se acoperă cu cerul ca într-o poveste 
umeri din care a crescut cerul ca o aripă 
pe care se rostogolesc pene din orizont 
 
Eşti departe acum 
anesteziată de visare 
trec prin tine şi nu mă vezi 
te semnalizez ca un far 
consemnat de gravitaţie pe ţărm 
dar tu nu mă percepi 
îţi ridic pleoapele 
din care izvorăsc două stele 
aşezate sub apele unei lagune 
din mările de sub nisipuri 
şi mă aşez în faţa ta 
 
Dar şi aşa gândurile tale 
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deschid o rană în tăcerea mea 
ca un bistruriu 
pe cardul unui bolnav 
pe masa de operaţie - 
 
Anesteziază-mă 
strigă privirile mele ca un răspuns 
scoate-mi inima şi păstreaz-o 
ca pe un altar 
ca pe un scrin învechit 
în care am aşezat în fiecare clipă 
darul meu de nuntă - 
 
Acum scoate-mi inima 
şi pune în loc o stâncă 
o bucată de ţărm 
o păpuşă barbie 
o frunză un vers din poemele mele 
în care îţi spuneam ce mult te-am iubit 
stea fără aripi 
 
dar mai bine 
nu mai pune nimic. 
 
Biografia ta scrisă cu aripi pe cer 
                                 (dragostea unei păsări) 
 
Primăvara aceasta 
iubito 
va scrie cu păsări în noi 
o poveste începută 
într-un colţ de infinit. 
 
Privirile tale plâng 
de atâta bogăţie 
de aceea citesc în fiecare lacrimă 
ce-ţi luminează pleoapele 
povestea de dragoste 
a unei păsări. 
 
Dimineaţa 
în urmele de zbor 
fiecare floare 
din grădina poleită cu rouă 
va citi 
biografia ta 

scrisă cu aripi 
pe cer... 

Cartea vieţii 

Mă atingi ca o scânteie 
din îngerul căzut 
în tăcere embrionară 

pentru el se deschid seara 
flori de colţ sub pietre siderale 
îi sting petale pe tâmple 
împlorându-l să se maturizeze 

dar el tremură ca un asfinţit 
în somnul tău 
coboară treptele în odaia de nuntă 
se insinuează în sfeşnice 
uimit când prin flacără 
se strecoară femei 
când gânduri 
când păsări 
înşirate cu grijă de o mână 
în cartea vieţii tale 
şirag de mărgele 

le cheamă sărutările fierbinţi 
când alunecă prin ferestre 
dar ele trec insensibile 
atrase de tobe 

va veni un moment când 
stăpânul tobelor 
al orelor 
îşi va scoate masca 
apăsând clic pe clepsidră 

atomii tăi postaţi 
unul câte unul 
în inima fulgerului 
te vor căuta 
în lumea ta de dincolo. 

 

(din vol. Picătura de infinit- Editura A.TU. Sibiu) 
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Daniel Lăcătuş – În piaţa 
agroalimentară 

                   George Bădărău  

 

     Volumul În piaţa agroalimentară este 
prefaţat de Melania Cuc, Elena M. Cîmpan, Menuţ 
Maximinian şi debutează domol, în tonalitaţi 
melancolice, cu câteva haiku-uri care evidenţiază 
sensibilitatea şi forţa expresivă a poetului Daniel 
Lăcătuş. În intimitatea căminului, ochiul unui 
contemplator se opreşte asupra mobilierului 
comod ( cald şi moale )în consonanţă cu focul 
mistuitor din sobă. Flăcările întreţin atmosfera 
plăcută, cu lene şi somn şi schimbarea de 
perspectivă de la fotoliu la sobă se face la 
repezeală: ’’ În camera mea/ fotoliu cald şi moale 
/ în sobă focul.’’ Într-o unitate temporală 
romantică (seara) se poate medita în voie, până 
când şirul gândurilor se surpă odată cu urletul 
unor lupi. Această stare de  teamă este pusă pe 
seama centrului, esenţei, tăriei silvane, 
semnificat de ’’ mijlocul pădurii’’ când : ’’ se lasă 
seara/ în mijlocul pădurii / urlă câţiva lupi.’’ 

     Altădată, contemplarea descoperă 
frumuseţea şi gingăşia dar şi asperitatea, în 
floarea de cactus. Senzuală şi aspră, într-un 
decor natural fascinant, exotic, floarea 
acţionează asupra organelor de simţ, până la 
umezeala lacrimii:’’ Floare de Cactus/ minune a 
naturii/ îmi spală ochii.’’ Într-o zi, poetul s-a 
hotărât să renunţe la melancolie, la stări 
maladive, simboluri tragice ( negru ), la 
atmosfera bacoviană, înlocuindu-le cu un 
cotidian postmodern (  piaţa agroalimentară ), cu 
note autobiografice, personaje lirice ( o ţărancă ) 
cu un stil colocvial, având menirea să 
îmblânzească dramatismul epocii : ‚’’ M-am 
săturat de melancolie, / stări maladive.../ Prea 
mult negru au văzut ochii mei.// Astăzi,/ în piaţa 
agroalimentară/ din oraşul Călan, / o ţărancă m-
a întrebat:/ ’’ nu cumperi nimic, preafericitule? ’’ 
(În piaţa agroalimentară). 

    Valorificând mitul păsării phoenix, într-o 
manieră personală, eul liric nu întrevede nicio 
speranţă, dincolo de cenuşă, niciun semn care să 
amintească de renaştere. E un ritual trist, obosit, 
monoton prin repetare, lipsit de virtuţi magice, 
în timp ce contemplatorul este asediat de 
gânduri, vizual, ca păsările lui Hitchcock: ’’ 
Pasărea phoenix / a obosit / în poala nopţii// 
Prin fereastra ochilor/ gânduri vagi mă 
năpădeau// În urma mea/ n-a mai rămas/ decât 
cenuşă’’ (În urma mea). 

     Într-o metaforă desfăşurată pe spaţii 
largi, poezia înfăţişată concret, corporal, senzual, 
este ucisă de un grup de nepricepuţi, în tainele 
liricii. Evenimentul de tip ’’ mafiot ’’ scoate în 
evidenţă cruzimea, ignoranţa celor abilitaţi să 
judece arta, într-o zonă periferică. Aşadar, într-
un cumul de imagini vizuale este reliefată 
condiţia poeziei actuale: ’’ Nişte bezmetici/ au 
ucis poezia,/ au lăsat-o să zacă/ aruncată într-un 
şanţ,/ la marginea oraşului,/ în lumina 
farurilor./ Se vede clar tăietura/ din zona 
jugularei,/ îmbrăcămintea / scăldată în sânge...’’ 
(Criminali).  

     Într-un alt text liric, dominat cromatic de 
negru (doliu) şi alb (a nins), se conturează un 
început de prohod basarabean, în care cuvintele 
materiale, personificate, au un rol deosebit între 
efemer şi etern. Este un blitz menit să scoată în 
evidenţă permanenţa artei: ’’ E doliu în 
Basarabia! // A plecat Vieru / lăsând cuvintele 
să-l plângă./ A nins peste pământ/ eternitatea’’ 
(In memoriam Grigore Vieru). Altădată, poetul 
apare într-un spaţiu închis, cu obiectele 
degradate, el însuşi metamorfozat, în piaţa de 
vechituri, având vocaţia cercului, rotundului 
(perfecţiunea). Acum, din înfăţişarea romantică, 
atrăgătoare, sensibilă, din acel tulburător 
portret, n-a mai rămas decât o structură 
sinistră: ’’În piaţa cu vechituri,/ metamorfozat/ 
în compot de oase-/ un schelet de poet’’ ( Piaţa 
cu vechituri ). 

     O proiecţie la dimensiuni cosmice 
înfăţişează relaţia poet- poezie, eternizarea şi 
caracterul orfic.Undeva, în cer şi pe pământ este 
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spaţializată nemurirea, un loc fabulos de 
întâlnire:  ’’ Am întâlnire/ cu nemurirea / în cer 
şi /pe pământ/ se preface/ într-un 
cântec.’’(Întâlnire cu nemurirea). Un poem aflat 
sub semnul lui Thanatos reprezintă o confesiune 
tristă pe tema trecerii în nefiinţă, cu caracter 
repetitiv, obsesiv, în care moartea personificată 
încalcă ordinea timpului, la miezul nopţii, de trei 
ori ( număr magic, în folclorul românesc ): ’’ Nu-i 
prima dată / când încearcă să mă fure/ M-a luat 
prin surprindere,/ în miezul nopţii, / de trei 
ori’’(Certat cu moartea). 

     Poetul îşi schiţează în câteva versuri un 
autoportret, identificându-se până la un punct, cu 
Marele cititor de gânduri.El împrumută ţinuta 
vestimentară de la un cioclu ( haine negre ), 
înfăţişarea fizică de la un romantic, uşor aplecat, 
cu privire pătrunzătoare, hipnotică, atras de 
întoarceri în timp ( prin tine, prin maică-ta), prin 
peretele care desparte două lumi : ’’ Îl recunoşti/ 
duă hainele negre,/ mersul legănat, uşor aplecat, 
/ cu o privire hipnotizantă/ care literalmente te 
arde/ şi care cată prin tine, prin maică-ta/ 
şi...prin peretele din spatele tău’’(Marele cititor 
de gânduri). 

     Având vocaţia metafizicului, eul liric 
încearcă să ia legătura cu divinitatea, dar este 
împiedicat de cenzura transcendentală (cortina). 
Acesta apelează la magia cuvântului, deşi ruga 
nu-şi face efectul şi păcatele sunt tot mai 
chinuitoare: ’’De împărăţia cerului / mă desparte 
o cortină/ Ruga mea se face ţăndări./ Păcatele 
îmi ard, / dar nu se risipesc’’ ( Păcatele ). 

   Daniel Lăcătuş e un nume de care vom 
mai auzi.  

(Daniel Lăcătuş, În piaţa agroalimentară, Editura 
Print ATU, Sibiu, 2009. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31



recenzii 
 

Melania CUC - Dantelă 
de Babilon       

      

ECUMENISMUL FRICII  

NICOLAE BĂCIUŢ 

       Dantelă  de Babilon e încă o formulă narativă 
pe care o încearcă Melania Cuc, una care îi impune 
restricţii, dar îi şi deschide un orizont nu mai puţin 
generos, acela al psihologiilor umane. 
       O naraţiune la persoana întâi, cu autoarea 
protagonistă în pielea unei jurnaliste, „o jurnalistă 
fără de minte, ce şi-a propus să ajungă şi să transmită 
ştiri de pe linia întâi a unui front fără pifani şi fără 
ordin de zi pe cazarmă”, într-un exerciţiu profesional 
imaginar, într-un teritoriu cu dimensiuni de fenomen: 
terorismul, luarea de ostatici, de prizonieri civili. O 
experienţă limită, cu mare încărcătură de risc, prin 
care au trecut atâţi jurnalişti şi nu numai. 
       Nici pentru naratoare lucrurile nu sunt bine 
definite, limpezite: „Nu ştiu dacă dorm şi trăiesc un 
coşmar, nu ştiu nici dacă sunt trează şi martoră la 
nebunia umană”. 
       E o naraţiune în care îşi arată faţa un 
ecumenism al fricii, al vinei comune, cu solidaritatea, 
speranţa şi laşităţile lor: „Musulmanii, creştinii, 
budiştii, ideii, brahmanii şi ateii, toţi suntem  
amestecaţi, facem parte, avem o vină anume”. 
       Un roman al spaţiului închis, în care contează 
doar dimensiunea interioară, lăuntrică, accentele 
fricii şi ale licăririlor de speranţă. 
      Un roman psihologic, într-o curgere firească, 
clasică, cu respectarea rigorilor genului. Cu foarte 
multă artă în a decupa detalii, în a le da relief, 
încărcătură de simbol. 
       Dar şi analiză sub raport religios, a unei lupte 
fratricide, în spţiul matrice al creştinătăţii, între 
„reprezentaţi ai două seminţii din triburi vechi şi 
trecute în egală măsură prin sita şi dârmonul 
vremurilor, pentru a nu uita pentru ce se urau de 
moarte”. 
       Sub cerul Bagdadului se derulează şi acest 
război psihologic, dincolo de cel real, cu mize oculte, 
„într-o aerogară asediată şi în care câteva zeci de 
civili, care au nimerit la locul şi timpul nepotrivit - 
facem obiectul negocierilor dintre autorităţile 
militare internaţionale şi teroriştii fără frontiere”. 

       Lelia sau Laila e personajul care intră în 
ecuaţia condiţiei de ostatică, cu timp şi răstimp 
pentru incursiuni anamnetice, pentru evaluarea 
unor fapte din biografia sa. Ca într-un fel de 
explicare a hazardului de a se afla în loc nepotrivit 
la moment nepotrivit. 
       Dar e şi prilej pentru a constata că „teoria 

supravieţuirii sub frică, nu funcţionează fără recurs la 
umilinţă”, pentru că cei prinşi în lupte străine de ei au 
ca „punct comun dorinţa de supravieţuire”, ori 
această dorinţă îi face pe mulţi să lase garda jos. 
       Aşteptarea, ea însăşi un „personaj”, 
developează trăsături de caracter, gesturile dau 
măsura profilului fiecăruia în parte, fie terorist, fie 
prizonier. Pînă la un loc, această stare aminteşte de 
Deşertul tătarilor, a lui Dino Buzzati. 
       Melania Cuc ştie să contureze cu abilităţi de 
pictor, din câte o tuşă de culoare, portrete... 
psihologice: Laila, soldatul mercenar, Mandea, 
Arnadze, adolescentul paralitic, Salomeea, văduva 
veterinarului din Egipt, Johnathan, Barby, Cecilia,... un 
fel de Arcă a lui Noe pentru seminţia umană, de 
vârste şi categorii sociale diferite, de etnii diferite, 
printre care se află şi români, rătăciţi ai sorţii. 
       Nu mai puţin reuşit e portretul colectiv, de 
turmă sau de „cloacă”, „o ceată de prizonieri aduşi la 
limita sălbăticiei”, cum îi numeşte autoarea, cu 
solidarităţi şi egoisme, cu gesturi când emoţionante, 
când comice în tot tragismul lor, hilare, absolvite de 
orice logică, atunci când nu par absurde sau cel puţin 
nelalocul lor. Ori ţinând de logica de circumstanţă, 
cea care face posibile „fraternizări”, precum alăptarea 
de către Barby, albă, a copilului unei negrese, căreia i-
a secat laptele matern. („Gheaţa dintre două mame, 
dintre două rase umane, a fost gata spartă”.) 
       Dantelă  de Babilon, o ficţiune literară, are 
toate datele realului, se hrăneşte dintr-o cazuistică 
bogată, trecând dincolo de relatarea jurnalistică, de 
imaginea de suprafaţă, atingând resorturile intime 
ale trăirilor posibile în situaţii limită. 
       Ficţiunea are verosimilitate, chiar dacă nu are 
suport real, concret. E o lume posibilă, dincolo de 
real, dincoace de imaginar. 
       Melania Cuc nu duce lucrurile spre un 
carnagiu. Ea preferă carnagiul sufletesc, cel în care e 
schilodită şi atidudinea în faţa libertăţii. Lăsaţi de 
izbelişte de către terorişti, prizonierii de ocazie îşi 
pierd busola: „Nu mai e zid, nici tavan.  Suntem liberi! 
Liberi. De ce nu plecăm?! De ce am pleca?..” Aceasta 
pentru că lupta nu se dă cu duşmanul din afară, ci cu 
cel dinlăuntrul fiecăruia: „Dacă suntem prizonieri, 
suntem închişi doar în propria noastră laşitate”. 
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      Romanul croit din dantela cuvintelor                            

               Menuţ  Maximinian 

        Ajunsă las a 20-a carte, scriitoarea 
Melania Cuc nu mai are niciun fel de inhibiţie în 
jocul cu cuvintele. Ea scrie precum respiră şi 
respiră precum ar avea tot timpul acţiuni ce se 
ţes în atelierul de creaţie. Romanul „Dantela de 
Babilon”, apărut la Editura Nico, este o carte a 
conflictelor, a psihologiei în care personajele 
sunt construite în forţă. Dincolo de sensibilitatea 
lui, fiecare personaj conturat are o forţă 
interioară pentru că, altfel, i-ar fi fost greu să 
reziste ca prizonier în războiul rece din Orientul 
Mijlociu. Pornind de la premiza că Alah este 
mare, Melania Cuc ne prezintă o jurnalistă care 
va ţine un jurnal al capturării ei alături de alţi 
oameni din diverse părţi ale lumii, de la Laila, cea 
care va contura în paşii povestirii dantela, la 
Salomeea, femeia rămasă văduvă la faţa locului. 
Cuibăriţi în propria lor teamă, având în faţă 
terorişti firavi ca adolescentele, dar care se 
poartă cu haidamacul precum medicul de 
urgenţă cu femeia isterică, eroii simt fluidul 
morţii care trece de la unul la altul, făcându-i să 
uite că mai există speranţă şi viaţă. Este dificil să 
ţii în frâie o asemenea povestire de război, 
Melania Cuc reuşind să aducă dincolo de 
caracterizarea psihologică a fiecărui personaj, o 
lume care ne înspăimântă, în care nici măcar 
bogaţii precum Johnathan şi ai lui Barby nu sunt 
favorizaţi. Impresionantă este scena în care 
deţinuţii nu mai ţin cont de religie sau culoarea 
pielii, copilul negresei Cecilia fiind salvat de la 
moarte de către Barby, care acceptă să împartă 
laptele ei între doi copii.  

Pe măsură ce înaintăm în poveste, Laila 
înnoadă ochiuri de aţă în care pare să pună toate 
trăirile celor prezenţi, dantela prinzând forme în 
timp ce eroii sunt din ce în ce mai obosiţi şi mai 
lipsiţi de apărare. În momentul în care graniţa 
dispare, prizonierii fiind liberi, constatăm că 
odată asumată libertatea este greu de stăpânit. 
„De ce nu plecăm? De ce am pleca?, spun, prin 
cuvintele scriitorului, personajele, Melania Cuc 

lăsându-ne libertatea de a filozofa pe această 
temă. Descoperim în roman povestiri care sunt 
parcă pictate din lumea Orientului Mijlociu, o 
solidaritate dincolo de graniţele culturale şi 
spirituale, un război al minţii, un portret colectiv 
foarte bine transmis de la emiţător la receptor. 
Un roman care presupune meditaţie, analiză, 
concepte şi, dincolo de mesaj, oglindirea în artă 
şi literatură. 
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MenuŃ Maximinian-  Rădăcini 
împrumutate 

Prof. Dr. Vasile V. Filip 

 

       Politica oficială a Uniunii Europene 
privitoare la problematica naţională,  însuşită şi 
de autorităţile române, este că naţiunea a încetat 
să mai joace un rol esenţial în actuala 
configuraţie politică, că graniţele naţionale se 
spiritualizeză, nemaiavând "decât" un rol 
cultural (reminiscenţă a vechii concepţii, 
materialist-dialectice, asupra culturii ca ceva 
"adăugat", deci neesenţial?); care rol nici nu prea 
trebuie băgat în seamă, pentru că ne îndeamnă 
"să privim spre trecut", câtă vreme naţiunea "şi-a 
trăit traiul şi şi-a mâncat mălaiul" încă din 
secolul al XIX-lea, în următorul nepricinuind 
decât dezastre – etc. etc. Toate aceste "flori de 
seră", ce pot părea la o primă vedere, frumoase şi 
de viitor, cresc, repet,  pe terenul contrafăcut al 
concepţiei conform căreia politica este esenţial 
altceva decât cultura, nu o prelungire "aplicată" a 
acesteia. Cât rău a făcut această concepţie 
omenirii s-a putut constata, pentru cine a vrut s-
o facă, încă din secolul trecut, măcar din 
exemplul cumplitei revolte a popoarelor Indiei 
împotriva Companiei engleze a Indiilor 
Orientale, dacă nu şi din atâtea altele. 
       Dar să nu ne depărtăm prea mult de 
ograda proprie. Căci nici noi, românii (poate 
chiar "mai ales noi, românii") n-am dus vreodată 
lipsă de înţelegeri superficiale, importuri fără 
adaptare, snobism politic şi intelectual (id est: 
oportunism) şi alte "calităţi" (incontestabile, în 
lumea animală, unde inteligenţa se defineşte, 
într-adevăr, ca "putere de adaptare") cu care ne-
a înzestrat o istorie al cărei principal (şi, adesea, 
unic) imperativ a fost supravieţuirea (înţeleasă şi 
ea, din păcate, mai ales la nivel individual). 
       Balcanii, însă, sunt "butoiul cu pulbere al 
Europei" tocmai pentru că problema naţională 
nu şi-a consumat aici enormele energii la timpul 
potrivit, odată cu Occidentul european. Aici 

apartenenţa la o anume etnie are încă o 
dimensiune "divină", şi nu poate fi tratată doar 
ca un instinct primar, ce se cere cetluit în 
chingile raţiunii universale. (De altfel, personal, 
mă îndoiesc foarte tare că omul va deveni 
vreodată o fiinţă exclusiv şi unidimensional 
raţională.) 
       Dar problema naţională e prea complicată 
pentru a încerca, aici, mai mult decât o 
aproximare a nucleului ei "tare". 
       În acest context, politic şi intelectual, să 
scrii o carte despre spinoasa problemă naţională, 
româno-maghiară, despre felul cum se manifestă 
ea acum, în  cele mai fierbinţi zone ale ţării, cum 
e zona Odorheiu Secuiesc şi judeţele Harghita şi 
Covasna în general, e - în acelaşi timp – o 
provocare şi o aventură. Chiar dacă nu eşti 
tocmai un novice într-ale gazetăriei şi scrisului, 
şi te afli - precum Menuţ Maximinian – la a 
şaptea carte. E o provocare pentru că cele ce se 
întâmplă acolo nu pot fi trecute sub infinită 
tăcere, aşa cum încearcă actuala clasă politică, ce 
nu are – din câte se vede – alt scop mai "nobil" 
decât perpetuarea (şi, evident, prelungirea) 
privilegiilor individuale conferite de mandat; 
scop pentru care cea mai bună atitudine e să te 
prefaci că problema nu există. Şi e o aventură 
pentru că e greu să te menţii în limitele unei 
obiectivităţi profesionale, gazetăreşti - pe care 
autorul şi-o impune metodologic, dar pe care n-o 
realizează practic – câtă vreme te afli pe un câmp 
minat, cătă vreme câmpul de observaţie e 
totodată şi unul de luptă; iar observatorul – fie că 
vrea sau nu – e totodată parte din fenomenul 
observat.  
       Pentru această situaţie, deloc de invidiat, 
a celui ce se aşează  între cele două armate 
pornite deja una spre alta, cu intenţia de a evita 
catastrofa, scriitorul Nikos Kazantzakis are, în 
romanul Hristos răstignit a doua oară, o 
rezolvare epică demnă de reţinut: acela va sfârşi 
călcat în picioare şi de unii, şi de ceilalţi. Dar 
Menuţ Maximinian nu se (mai) află între cele 
două "armate": bătălia s-a dat, el numără morţii 
din ambele tabere, dar mai ales din cea căreia îi 
aparţine sufleteşte (căci tocmai ea e cea care a 
pierdut bătălia), îi plânge zguduitor, cu 
sentimentul de pustiu al orfanului, dar şi cu forţa 
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imperativului moral, că aşa ceva nu trebuie să se 
mai repete. 
       Una din afirmaţiile esenţiale ale cărţii (şi 
totodată premisă  a acesteia) este că "În acest 
spaţiu etnicitatea limitează  foarte mult 
libertatea de acţiune şi gândire a actorilor 
sociali", căci "fiecare istorie personală are o 
intrigă de coloratură etnică" . 
       Aflăm  încă din primele pagini că "ideea 
acestui studiu a pornit în momentul 
documentării pentru cartea Chip de înger, Ed. 
Karuna, 2008, care prezintă situaţia tristă a şcolii 
româneşti pe cale de dispariţie la Odorheiu 
Secuiesc, şi în mod special de la Aşezământul 
Sfântul Iosif". Dar, cum ziceam, intenţia 
obiectivităţii profesionale ("Am încercat să 
descoperim aceste locuri aşa cum sunt ele, fără 
prea multe cosmetizări stilistice, prezentând 
lucrurile aşa cum sunt...") este repede înghiţită 
de o adevărată lavă lirică, pe care nu i-o putem 
reproşa, căci ea este izvorul atitudinii, al 
implicării tinereşti, ce dispreţuieşte meschinăria 
clasei politice şi ignoră riscurile. Părăsind 
câmpul simplei, neutrei observaţii, autorul se 
apropie periculos de mult de condiţia adevărului 
revelat, prin Duhul Sfânt, a cărui întruchipare 
pământeană pare a fi preotul Puiu Pavel din 
Odorhei: "Călăuzitor în acest drum al 
<<rădăcinilor împrumutate>>, sintagmă ce 
aparţine vrednicului preot al Odorheiului, Puiu 
Pavel, ne-a fost Duhul Sfânt, care a dat suflare de 
binecuvântare peste iobagul român…" Tonul 
inspirat, mesianic, va reveni în cele mai fierbinţi 
momente ale relatării, ca şi la finele întregului 
studiu.   
       Autorul se aşează, sufleteşte, în vădit 
răspăr cu sensul evenimentelor ce au avut loc în 
ultimii ani în zona cercetată. El îşi permite să 
strige în gura mare ceea ce toată lumea ştie din 
auzite şi  comentează cu voce scăzută: anume că 
în Harghita şi Covasna are loc un evident proces 
de deznaţionalizare, ba chiar de purificare etnică, 
în dauna românilor minoritari, neapăraţi în 
niciun fel de autorităţile propriei lor ţări, prea 
şterse şi oportuniste pentru a risca o nuanţare, la 
nivel european, a definirii statului naţional, în 
sensul că el nu exclude automat pericolul 
agresiunii inverse, a minorităţii - devenite 

majoritare la nivel local - asupra majorităţii, 
transformate în timp în minoritate locală. Poate 
c-ar fi mai complicat, dar nu imposibil. Pentru 
lideri autentici, însă. Or, în lipsa acestora, în lipsa 
unui climat politic propice adevărului, fie el şi 
dureros, devine aproape normal ca un tânăr 
ziarist, îndurerat şi exasperat, să forţeze în 
direcţie inversă. Poate că aşa se face că în 
discursul său se strecoară concepte şi formulări 
uşor perimate, la marea rigoare (posibilă însă 
doar în condiţii de normalitate), precum teza 
gândiristă a "sufletului pur ortodox". 
       Ceea ce nu înseamnă că aspectele 
abordate aproape monografic (dimensiunea 
istorică, dezrădăcinarea, rolul bisericii, al şcolii, 
viaţa culturală, mentalităţile etnice, 
meşteşugurile, tradiţiile, greşelile de strategie 
politică – formând fiecare substanţa câte unui 
capitol), cu tot metaforismul titlurilor (ce 
dezvăluie pe scriitorul Menuţ Maximinian), ar fi 
lipsite de rigoare ştiinţifică. Dimpotrivă, autorul 
îşi bazează investigaţia, pe lângă observaţia 
directă, pe o foarte amplă şi serioasă bibliografie 
(şi nu doar românească, ci şi maghiară, sau chiar 
franceză – în total 140 de titluri). 
       Autorul pare influenţabil, bântuit de 
puternice impulsuri afective, astfel încât textul în 
ansamblu pare un imens puzzle, cititorul fiind 
implicit invitat să-şi recompună propria imagine 
asupra spinoasei problematici abordate.  
       Afirmaţii grave, îngrijorătoare, precum 
aceea că "populaţia românească formează - în 
zona în discuţie, n.n. – o comunitate fără 
comunitarism, care fiinţează într-un vid civic şi 
cultural" (s.n.) intră în contradicţie cu portretele 
unor personalităţi de mare anvergură, civică şi 
morală, cărora tocmai condiţiile de oprimare 
naţională în care trăiesc românii minoritari de 
aici le-a determinat cristalizarea.  Astfel de 
personalităţi sunt teologii Liviu G. Munteanu, 
Gheorghe Todoran, Ioan Sârbu, Iosif Sârbu, Puiu 
Pavel, dar şi oameni simpli precum Ion Stanciu 
sau sora Emilia, de la Congregaţia greco-catolică 
"Inimi Neprihănite", toţi ilustrând parcă 
paradoxala lege a polarizării şi decantării prin 
foc a caracterelor, conform căreia "ceea ce nu mă 
ucide, mă face mai puternic". 
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       Suntem pe un teren al paradoxurilor, 
contrastelor, confruntărilor - cu atât mai 
pătimaşe, cu cât mai surde, mai puţin auzite şi 
recunoscute în afara graniţelor zonei – nelipsite 
de denigrări intenţionate de ambele părţi sau 
chiar de sfidări extreme (precum cea conform 
căreia "şcoala din localitate - Murgeni, n.n.- 
poartă numele “Wass Alber”, din anul 2000, la 
instigarea căruia, în septembrie 1940, 12 români 
din Mureşenii de Câmpie CJ au fost ucişi, declarat 
criminal de război şi condamnat la moarte, în 
1946, de Tribunalul Poporului din Cluj"). Mai 
toate văzute mai cu seamă din perspectivă 
ziaristică, "fierbinte", a faptului de mare 
încărcătură emoţională, care ar putea face 
succesul de public al acestei cărţi a lui Menuţ 
Maximinian.   
       Totuşi, nu lipsesc încercările de ridicare a 
perspectivei la nivelul înţelegerii în termeni mai 
generali a fenomenelor. Aflăm astfel că, din punct 
de vedere istoric, momentele de maximă 
agresiune a majoritarilor zonali (secui) asupra 
românilor minoritari au fost: 1) anii 1848-1849, 
2) toamna anului 1916, 3) perioada 1940-1945 
(după Dictatul de la Viena) şi 5) primăvara 
anului 1990. Aflăm, de asemenea, că explicaţia 
secuizării românilor s-ar putea sistematiza în 
următoarele aspecte: folosirea de către populaţia 
românească cu prioriate a "rezistenţei pasive", 
cedările şi compromisurile făcute pentru 
obţinerea unor privilegii, lipsa unor răspunsuri 
adecvate la provocările specifice fiecărei etape 
istorice în parte, "oarba neunire",  "ciuma 
politicianismului", disensiunile dintre biserica 
ortodoxă şi cea greco-catolică, calitatea modestă 
a unor lideri, deficienţele din organizarea 
comunitară. Foarte interesante sunt şi 
consideraţiile făcute (după lucrarea lui Eugen 
Andronic, Activ şi participativ la viaţa cultural-
civiă, 1998) pe linia unei comparaţii 
antropologice între români şi maghiari. La toate 
acestea autorul adaugă şi propriul efort 
comparativ, privind situaţia românilor aflaţi în 
condiţie minoritară (iar acum materialul folosit e 
filmul documentar Ultimii români, realizat de 
Răzvan Butaru pentru TVR), cu cea a maghiarilor 
aflaţi în situaţie similară, în satul Jeica BN, sat pe 
care autorul l-a investigat direct, anume în 

vederea unei atari comparaţii. Concluzia e una 
demnă de reţinut, căci e valabilă pentru întreaga 
carte: "Aceasta este diferenţa între minoritatea 
maghiară şi minoritatea românească. În zona 
unde maghiarii sunt minoritari, aceştia sunt bine 
protejaţi de autorităţi, au proiecte speciale, clase 
în limba maghiară, locuri la facultate. În zona 
unde românii sunt minoritari în propria lor ţară, 
nu au niciun drept, toate parcă au fost întoarse 
împotriva lor. Şcolile dispar şi, odată cu ele, 
limba". 
       În final, acumularea de încărcătură 
emoţională izbucneşte din nou în accente 
vizionar-mesianice, simbolice şi aproape 
liturgice ("<<Slavă întru Cei de sus, lui 
Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bună 
învoire!>> Oare şi la Odorhei? Îngerul cu aripile 
trudite de atâta zbor ne spune că da. Trebuie să 
fie da. Pace..."), parcă pentru a compensa 
insuficienta subordonare a faptelor şi 
evenimentelor relatate unui imperativ pe cât de 
necesar, pe atât de firesc: "Împreună!" Nu există 
altă cale, şi de aceea toate căutările şi zbaterile în 
afara acesteia sunt risipă de timp şi energie. 
Altfel spus: rătăciri. Dar, ca orice cale autentică, 
nici aceasta nu trebuie să fie doar oarbă 
înaintare, fără oglindă retrovizoare, care să dea 
siguranţă, fermitate, consecvenţă. Căci altfel (aşa 
cum i se întâmplă unui celebru personaj al lui 
Marin Sorescu), te poţi rătăci şi "înainte". Acesta 
pare a fi cel mai ferm şi mai convingător (deşi 
oarecum implicit) mesaj al cărţii lui Menuţ 
Maximinian. Carte care nu va fi scutită de 
controverse şi răstălmăciri, dar ale cărei 
generoase intenţii sunt mai mult decât evidente 
pentru orice cititor de bună credinţă.  
 
       (Menuţ Maximinian-  Rădăcini împrumutate 
Editura Karuna, Bistriţa, 2009) 
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Vasile ERNU- Născut în URSS  

Oare chiar a murit Uniunea Sovietică?  

                                             Dumitru Crudu 

 

         Cînd am luat în mîini cartea lui Vasile Ernu 
NĂSCUT ÎN URSS publicată de editura Polirom în 
2006 şi care abundă în ironie la adresa Uniunii 
Sovietice mi-am amintit că au fost doi oameni care 
mi-au marcat, într-un anumit fel, copilăria mea: un 
bunic de-al meu deportat în Siberia şi profesorul 
meu de istorie. Pentru că spusese un banc 
despre...Stalin, bunicul meu fusese trimis la capătul 
lumii unde făcuse cîţiva ani grei de puşcărie şi de 
lagăr. Eu nu l-am cunoscut direct, pentru că murise 
înainte de naşterea mea. Îl ştiam însă din 
povestirile părinţilor mei, cu toate că aflasem 
destul de tîrziu de existenţa sa, abia cînd am 
început să merg la şcoală. Nu ştiu de ce, dar aveam 
o consideraţie aparte faţă de acel om pe care nu-l 
văzusem niciodată şi despre care circulau legende 
în copilăria mea. El era cel de-al doilea soţ al 
bunicii mele Paraschiva. Îmi era un fel de bunic 
adoptiv, dar, anume datorită lui, ai mei au putut 
scăpa de foamete şi tatăl meu mai este şi acum în 
viaţă, iar, drept urmare, şi eu.  

 
         Citind cartea lui Vasile Ernu, o carte în care 
URSS-ul este persiflat, o carte în care am găsit 
această propoziţie şfichiuitoare şi mai mult decît 
adevărată - a construi comunismul fără alcool e ca 
şi cum ai face capitalism fără reclamă - nu am putut 
să nu-mi amintesc şi de cel de-al doilea om care mă 
influenţase foarte mult în copilăria şi adolescenţa 

mea. Acesta era proful meu de istorie. Nu era prea 
înalt, însă era un om foarte atent şi cumsecade cu 
fiecare elev. Nu striga niciodată la nimeni şi 
niciodată nu ne trăgea de urechi, aşa cum 
obişnuiau alţi profesori. Nici nu ne lovea cu capul 
de bancă, nu ne înroşea palmele cu rigla sau nu ne 
punea să stăm cu mîinile ridicate în sus şi cu faţa la 
perete. Cum s-ar zice, era un om ca pîinea caldă. Ne 
explica meticulos şi cu acribie fiecare moment mai 
încîlcit din istorie. Nu ne pedepsea cînd greşeam. 
Nu se înfuria niciodată. De aceea, şi lecţiile sale mă 
cuceriseră, iar pentru istorie făcusem o adevărată 
pasiune.  
 
         Citind cartea lui Vasile Ernu NĂSCUT ÎN URSS 
care se deschide cu un motto dintr-un poem al lui 
Vladimir Maiakovski: Priviţi, minunaţi-vă, sînt 
cetăţean al Uniunii Sovietice şi unde am găsit şi 
două tablete emoţionante despre alcool, iar în una 
dintre ele am descoperit că sînt trecute în revistă 
toate băuturile alcoolice pe care le consuma omul 
sovietic, inclusiv troinoi odecolon, pastă de dinţi, 
cremă de ghete sau lichidul de frînă mi-am amintit 
că, multă vreme, nu am putut face nici o legătură 
între bunicul meu trimis în Siberia şi proful meu de 
istorie. Mult timp nu am crezut că poate fi vreo 
relaţie între acel om nenorocit care nu se tundea 
luni de zile şi mînca doar pîine cu apă şi acel bărbat 
îmbrăcat bine şi cu burtă care ne povestea cu atîta 
suflet ce se întîmplase în trecut. Între ei era o 
diferenţă foarte mare. Unul dintre ei reprezenta 
eşecul în viaţă, căci a nimerit în gulag, iar altul 
succesul fiindcă, la scurt timp după ce-l turnase pe 
bunicul meu, se alesese cu un apartament chiar în 
centrul oraşului. Proful meu de istorie avea propria 
sa maşină şi un cîine pe care seara îl scotea la 
plimbare, cred că era un buldog, dacă nu mă 
înşeală memoria, iar bunicul meu, după ce revenise 
din Siberia, ajunsese pe drumuri, fiindcă bunică-
mea nu a mai vrut să-l primească acasă, temîndu-
se ca mînia statului să nu se extindă şi asupra ei, iar 
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pentru acest lucru a fost condamnată de părinţii 
mei care-l adăpopsteau, peste noapte, pe bunicul 
meu şi-i dădeau să mănînce, fără ştirea bunicii 
Paraschiva, care fusese o femeie foarte frumoasă în 
tinereţea sa.  

 
         Citind cartea lui Vasile Ernu care se vrea un fel 
de arheologie a vieţii de zi cu zi a Uniunii Sovietice 
şi care este structurată în mai multe capitole, cum 
ar fi, Odă tualetului sovietic? sau Ceapaiev sau 
Stirlitz, un James Bond sovietic sau Ostap Bender, 
eroul meu preferat ori maiovca e mai mult decît 1 
mai mi-am adus aminte cum am aflat că, totuşi, o 
legătură între ei exista. Era, cred, o zi de primăvară 
şi eu eram pe cale să termin clasa a noua. Părinţii 
mei mi-au spus adevărul cînd bunicul meu deja nu 
mai era în viaţă. Mi-au dezvăluit ceea ce tăinuiseră 
cu atîta grijă pînă atunci, după ce revenisem, fericit, 
acasă, de la olimpiada raionului Ungheni la istorie 
unde luasem locul întîi. Tocmai le arătam, 
entuziasmat, diploma şi biografia lui Alexei Tolstoi 
care mi-au dat-o drept premiu, cînd mi-au spus 
cum stau lucrurile. Mi-au spus adevărul cînd eu 
eram în culmea fericirii şi-l elogiam pe proful meu 
de istorie, iar despre bunicul meu deportat la miez 
de noapte, desculţ, pentru că nu l-au lăsat să se 
încalţe, uitasem complet. 

 
         Cred că mama mea mi-a spus că bunicul meu îi 
povestea bancuri despre Stalin chiar profului meu 
de istorie pe care îl divinizam, iar acesta îl turnase 
unde trebuie şi, în consecinţă, bunicul meu 
ajunsese în Siberia, iar proful meu de istorie fusese 
admis la facultate. Acel denunţ însemnase 
ascensiunea pentru unul şi decăderea pentru altul.  
 
         Înaintînd în lectura cărţii lui Vasile Ernu, de 
fapt, într-un anume fel, am început să mă citesc pe 
mine însumi şi mi-am amintit cum am fost pionier, 
mi-am amintit că nu am avut niciodată, în timpul 

Uniunii Sovietice, o pereche de djinşi şi doar o 
singură dată am purtat nişte blugi, vreme de două 
ore, pe care i-am împrumutat de la un prieten în 
schimbul unei sticle de vodcă, mi-am amintit de 
KVN şi de taberele de pionieri, de bancurile 
sovietice şi de cozile nesfîrşite, dar, mai ales, mi-am 
amintit de primul meu şoc pe care l-am avut în 
viaţă şi care m-a făcut să-l văd cu alţi ochi pe 
profesorul meu de istorie pe care-l idolatrizasem 
atîta.  
 
         Lecturînd eseul lui Vasile Ernu NĂSCUT ÎN 
URSS, citindu-i tabletele despre educaţia politică 
sau despre amanta revoluţionarului, despre 
komunalkă sau steclopunct şi despre ce poţi face 
cu o rublă mi-am amintit că, brusc, istoria mi s-a 
părut a fi o disciplină anostă şi mincinoasă. Sigur că 
am proiectat dezamăgirea pe care mi-o provocase 
profesorul şi asupra obiectului pe care-l preda. Şi, 
bineînţeles, că abia mai tîrziu am înţeles că am avut 
dreptate. Atunci însă nu puteam pricepe cum un 
om care îl turnase pe bunicul meu, dar şi pe alţi 
prieteni de-ai săi, aşa cum am aflat ulterior, îmi 
propăvăduia mie şi colegilor mei adevărul istoric, 
cum ne poate învăţa ce este cinstea şi dreptatea cel 
care şi-a denunţat prietenii din copilărie şi de ce 
asemenea oameni sînt preţuiţi, iar cei ca bunicul 
meu nu, deşi istoria tocmai lor le-a făcut dreptate, 
în cele din urmă? Era un mare paradox pe care nu 
l-am înţeles niciodată.  

 
         Cartea lui Vasile Ernu m-a îndemnat să-mi 
amintesc de acele vremuri îndepărtate, iar una 
dintre afrimaţiile sale despre Uniunea Sovietică ( 
„Uniunea Sovietică nu a fost doar o ţară, a fost mai 
mult decît atît, a fost cel mai mare proiect utopic al 
modernităţii”) m-a ajutat să înţeleg mai bine ce se 
întîmplase atunci cu mine şi cu oamenii pe care i-
am cunoscut.  
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         Căci, era un mare paradox, aşa cum am mai 
spus: deşi era nevinovat şi un om căruia istoria i-a 
dat dreptate, bunicul meu era ignorat de societate, 
iar proful meu de istorie, cu toate că era un profitor 
şi un ipocrit, se bucura de toate onorurile posibile. 
Nimeni nu voia să stea de vorbă cu bunicul meu 
cînd trăia, iar pe proful meu de istorie toată lumea 
îl căuta ca să-i mai ceară un sfat şi să-l ia de 
cumătru. Şi de ce atunci cînd Uniunea Sovietică a 
încetat să mai existe tot proful meu de istorie a fost 
ales în consiliile municipale şi raionale din 
Ungheni, iar oameni ca bunicul meu au continuat 
să fie desconsideraţi? Cum se poate explica asta şi 
cum se mai pot explica şi alte ciudăţenii, cum ar fi 
aceea că poporul sovietic susţinea că nutreşte o 
dragoste aparte faţă de celelalte popoare ale lumii, 
iar pe de altă parte, tocmai armatele sovietice ne-
au ocupat? Oare cum vine asta?  

 
         Cartea lui Vasile Ernu m-a ajutat să înţeleg 
cum stăteau, de fapt, lucrurile.  

 
         Citind-o, mi-am dat seama că bunicul meu 
deportat în Siberia doar pentru că a spus un banc 
despre Stalin reprezenta adevărata realitate, iar 
proful meu de istorie era însemnul utopiei. Dar, aşa 
cum foarte bine a observat şi Ernu, În Uniunea 
Sovietică utopia tindea să se substituie realităţii şi, 
pînă la un anumit punct, a reuşit aceasta.  

 
         Operaţiunea asta de înlocuire începea încă din 
grădiniţă, apoi continua în şcoală, universitate şi se 
finaliza la locul de muncă.  

 
         Pentru cei care locuiau în Uniunea Sovietică 
adevărata realitate era utopia, compusă, în cea mai 
fragedă copilărie, din tot felul de mituri despre 
Buratino, Habarnam, Ariciul în ceaţă, completată, 

în primii ani de şcoală, cu legende despre pionierii-
eroi Valodea Dubinin, Marat Kazei, Valea Kotik, 
Lionea Golikov, Timur şi despre acel pionier care 
şi-a turnat propriul tată că a furat nu ştiu ce din 
kolhoz, apoi întărită cu poveşti romantice despre 
eroii vremurilor noastre: Iurii Gagarin, Zoia 
Kosmodemeanskaia, Pavel Korciaghin, Matrosov şi, 
bineînţeles, securistul sovietic, care era modelul 
absolut pentru orice cetăţean sovietic.  

 
         Încetul cu încetul, adevărata realitate era 
marginalizată, aşa cum remarcase şi Vasile Ernu: „ 
Din cînd în cînd ne mai şicana cîte o problemă mică 
gen coadă la spray bulgăresc Lavanda, faptul că nu 
găseam întotdeauna locuri la restaurant, iar pentru 
mobilă părinţii trebuiau să se înscrie pe nu ştiu ce 
listă de aşteptare. Dar ce erau acestea pe lîngă 
marile noastre realizări?” 

 
         Aşa încît, la un moment dat, te trezeai că 
trăieşti în interiorul unei utopii care nu avea nici o 
legătură cu realitatea adevărată şi începeai să crezi 
că trupele sovietice ne-au eliberat şi nu ne-au 
ocupat, că noi sîntem moldoveni şi nu romani, că e 
minunat că trăim în sărăcie şi nu ne putem 
cumpăra nici măcar un palton.  

 
         Într-o iarnă, umblasem îmbrăcat doar într-un 
făş de toamnă fiindcă nu am găsit nicăieri paltoane, 
dar trebuia să mă mîndresc cu asta, fiindcă 
burghezii au de toate, dar nu au suflet, iar oamenii 
sovietici nu au nimic, în schimb, au un suflet mare. 
Aceasta era utopia, iar realitatea era că dîrdîiam 
continuu de frig.  

 
         Conform acestei operaţiuni de substituire, 
omul sovietic trebuia să ajungă să creadă că omul 
cel bun era proful meu de istorie, adică un 

39



recenzii 
 

turnător, iar cel rău, bunicul meu deportat în 
Siberia, adică cel care a fost denunţat. 

 
         Şi mulţi au şi crezut în asta, deoarece 
propaganda se făcea pe toate căile posibile şi 
imposibile, după cum ne aminteşte acelaşi Vasile 
Ernu: „Intri într-o ospătărie, o cantină sovietică, şi 
ce vezi pe perete? Un afiş, cu o domnişoară care stă 
frumos aşezată la masă, cu o farfurie de ciorbă în 
faţă, iar dedesubt scrie mare: „ Amestecînd 
meticulos mîncarea, ajuţi societatea!”. Bună 
învăţătură. Sau la locul de muncă, unde scria: „ 
Conştiinţa e cel mai bun controlor”. Aşa e.” Culmea 
e că sărbătorile de 22 aprilie, 1 mai, 9 mai sau 8 
noiembrie erau folosit şi ele în sens 
propagandistic, devenind un fel de apogeu al 
utopiei.  
 
         În felul acesta, ajungeai să-ţi urăşti şi să-ţi 
urmăreşti propriul tată, ca acel pionier sovietic, şi 
să-i ridici în slăvi pe cei care l-au arestat şi l-au 
torturat.  
 
         Cum s-ar zice, comentariile sînt de prisos.  
 
         Sigur, la un moment dat, vederea mi s-a 
limpezit, tulburarea m-a lăsat şi am înţeles că 
adevărata realitate o reprezintă bunicul meu 
deportat în Siberia şi nu proful meu de istorie care 
făcea clăbuci la gură atunci cînd vorbea despre 
anul 1812 şi despre ce-a însemat acesta pentru 
Basarabia.  
 
         Bineînţeles că a venit un moment cînd am 
înţeles că Uniunea Sovietică era, de fapt, un 
teritoriu al minciunii, cînd am realizat că nu am 
intrat benevol în marea familie a republicilor 
surori, ci am fost cotropiţi cu forţa.  

 
         Iar cînd am terminat şcoala am priceput că 

despre ceea ce am înţeles nu trebuie să vorbesc 
nimănui. Acest adevăr pe care l-am aflat trebuia să-
l ţin doar pentru mine. Faptul că îmi iubeam 
bunicul nimeni nu trebuia să ştie, tot aşa cum 
nimeni nu era bine să afle că îmi dispreţuiam 
proful meu de istorie. Adică, trebuia să învăţ să 
trăiesc într-un spaţiu imaginar. Adică, într-o utopie 
pentru a avea un loc de muncă şi pentru a trăi în 
libertate.  
 
         Această iluminare dublă, a ceea ce se întîmplă 
de fapt şi a imposibilităţii de-a vorbi despre asta, 
am avut-o încă în perioada cînd Uniunea Sovietică 
părea un imperiu veşnic.  

 
         Cred că din acel moment Uniunea Sovietică a 
încetat să mai existe pentru mine. Ea murise cu 
mult înainte de dispariţia ei de pe hartă. Ea murise 
încă atunci cînd un văr de-al meu de-al doilea, cu 
care eram foarte bun prieten, fusese adus în sicriu 
din Afganistan, iar un altul a fost trimis, din armată, 
direct la casa de nebuni. Ea murise în clipa cînd am 
văzut că eram prigoniţi că am fost de Crăciun la 
Biserică. Ea murise atunci cînd am aflat că cel care-
l turnase pe bunicul meu îmi preda mie istoria la 
şcoală.  
 
         Pentru mulţi oameni însă Uniunea Sovietică 
mai este vie şi astăzi. Ea şi-a supravieţuit propria 
moarte. Ea continuă să existe în mentalitatea şi 
subconştientul multor octombrei, pionieri sau 
comsomolişti de cîndva. În foarte multe microbuze 
din Chişinău se difuzează non-stop muzică din 
perioadă sovietică. Mulţi dintre ei, vorba lui Vasile 
Ernu, ar face orice ca să poată cumpăra un bilet în 
Uniunea Sovietică. Dovadă e şi popularitatea 
crescîndă de care se bucură comuniştii în 
Republica Moldova.  

 
         Dar cum este, posibil, totuşi, ca defuncta 
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Uniune Sovietică să-şi ridiculizeze propria moarte?  
 
         Cel mai bun răspuns în acest sens îl putem 
găsi în aceeaşi carte a lui Vasile Ernu care se 
cheamă NĂSCUT ÎN URSS. Acolo este surprinsă 
exact mentalitatea sovietică. Ba mai mult decît atît, 
Vasile Ernu a arătat că, da, Uniunea Sovietică a 
murit, dar nu şi utopia care a stat la baza ei: utopia 
sovietică i-a supravieţuit. De aceea, oricînd o 
revenire e posibilă. De aceea, a şi ajuns la putere în 
Republica Moldova partidul comunist.  

 
         Cartea lui Vasile Ernu a urmărit, pas cu pas, 
felul în care s-a născut utopia sovietică care era 
sinonimă cu ideea că URSS-ul e cea mai grozavă 
ţară din lume, iar oamenii care locuiesc în ea sînt 
cei mai buni, cei mai generoşi, cei mai sufletişti, cei 
mai săritori la nevoie de pe glob.  

 
         Unii l-au acuzat pe Ernu că nu a condamnat 
Uniunea Sovietică. Dar nici nu cred că trebuia să 
facă aşa ceva, fiindcă eseistul şi-a propus altceva: 
să scoată în evidenţă materia din care a prins viaţă 
URSS-ul şi mentalitatea sovietică: adică să descrie 
utopia din care s-a înălţat Uniunea Sovietică şi 
care, încă, mai face şi astăzi atîtea victime şi 
prozeliţi.  
 
         Sînt unii scriitori care consideră că e mai bine 
să uităm ce-a fost altădată şi să încercăm să 
cercetăm prezentul sau spaţiile imaginare. În 
opinia acestora, chiar şi o privire critică asupra 
Uniunii Sovietice ne-ar lega şi mai tare de o ţară 
fantomă care nu mai este de mult şi ne-ar încurca 
să ne vedem de treburile noastre de zi cu zi. Uită ca 
să poţi trăi mai departe, acesta este sloganul de 
care se conduc şi pe care l-au împrumutat de la nu 
ştiu ce scriitor occidental contemporan. Şi ei 
încearcă să uite. Caută să nu mai ţină minte ce a 
fost altădată. Încearcă să nu-şi mai amintească 

nimic. Încearcă să-ş alunge din memorie fîşii 
întinse de existenţă.  

 
         Eu însă nu vreau să uit că m-am născut în 
Uniunea Sovietică. Eu nu vreau să uit că m-am 
născut pe un teritoriu romanesc ocupat cu forţa de 
armata sovietică. Eu nu vreau să uit asta. Nu ştiu la 
ce-mi foloseşte, dar nu vreau să uit nimic.  

 
         Totodată, mă bucur că şi Vasile Ernu nu vrea 
să-şi golească memoria. Şi mă bucur că a 
demonstrat foarte bine că utopia sovietică a 
supravieţuit destrămării Uniunii Sovietice într-o 
carte cu adevărat memorabilă.  

 
         Cartea lui Vasile Ernu, scrisă cu atîta ironie, 
este extrem de utilă. Mi-am dat seama de acest 
lucru atunci cînd am ajuns la ultima pagină şi cînd 
am aflat, aproape că în acelaşi timp, că acel prof de 
istorie al meu a urcat şi mai sus pe scara ierarhică, 
acum este un mare şef la Chişinău, iar oameni ca 
bunicul meu sînt marginalizaţi în continuare, sînt 
ignoraţi şi priviţi chiorîş la fel ca şi înainte. Oare 
chiar a murit Uniunea Sovietică?  
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Anticariat  
  
SUB ARCURI DE LUMINI  

  

      Volum antologic, tipărit în 1979 sub egida 
fostului cenaclu Radu Stanca din oraşul Călan şi îngrijit 
de prof. Silviu Guga şi regretatul prof. Ion Marinescu, 
Sub arcuri de lumini reprezintă o lucrare interesantă 
prin modul de abordare şi structură. De menţionat 
faptul că unele dintre proze au cunoscut şi 
cenzura. Autorii, din valul de poeţi şi 
prozatori formaţi la şcoala realităţii crude, 
dau greutate acestei antologii prin lucrările 
prezentate. Cei mai mulţi dintre ei sunt fii ai 
urbei, alţii aduşi de vânt pe acest meleag.  
  Pe primele pagini îl regăsim pe 
regretatul poet şi prozator Ionel Amăriuţei 
prezentându-şi opt dintre creaţiile sale. 
Poemele curg ritmic, cu irizări elegiace: Am 

prins în năvoade/ un crepuscul blând, /şi 

marea s-a făcut frumoasă / ca amintirea unei femei./ 

Paşii întipăriţi pe nisipul /acesta parcă-mi spun: /din 

orice plecare /mai rămâne un rest./ Şi marea s-a făcut 

frumoasă /ca amintirea unei femei./ Sub umărul stâng 

presimt/ înflorind buchete de maci. Scriitor, pe cât de 
prolific, pe atât de original.  
       Talentat şi cunoscut chitarist, Marcel Anghel 
dovedeşte că are îndemânare şi -n ale poeziei: Am luat/ 

Cerul Voroneţului/ Şi l-am aşezat lângă spicul/ Şi macul 

din lanul ţării/ Am luat/ Bogăţiile şi frumuseţile 

pământului/ Şi le-am aşezat lângă sângele străbunilor./ 

Lângă toate acestea am pus de strajă /Toţi plăieşii şi 

oştenii timpului. Caracteristică pentru aceste versuri 
este reverenţa. Un alt autor interesant este Ioan Barb, 
poet, prozator şi ziarist profesionist, acesta a cunoscut 
debutul absolut în 1998 cu volumul     
       Tăcerea ca o flacară, editat şi tipărit la editura 
Călăuza din Deva. Poezia acestuia este balsam pentru 
suflet: Ştiu o baladă cum multe nu-s…. /Pădurile n-au 

încetat să vuiască./ Din secoli, coborau în câmpia 

Ardealului/ toamna târziu – moţii, cu bărbi de 

daci,/aducând în ciubere miresme de brad./ Când se 

întorceau/ căruţele lor purtau aurul plin al câmpiei./ 

Ştiu o baladă cum multe nu-s…./ Bătrânii mai poartă 

încă sub braţ fluierul Iancului/ iar în tigăi se-ntorc 

aburinde/ plăcintele, cu poalele în brâu./Fusurile torc 

monoton în noptiile târzii/ când zburătorii bat în 

fereastră/ fecioarelor cu păru-n pământ/ Pădurile n-au 

încetat să vuiască./Din secoli, moţii coboară în Câmpia 

Ardealului/ dintr-o baladă, cum multe nu-s...  
       La o prima lectură ai tentaţia să crezi că poemul 
e scris mai mult raţional decât sentimental. Autorul 

îmbrăţişează cu măiestrie stilul narativ cu nuanţe lirice. 
Câteva pagini mai încolo regăsim un grupaj de 4 poeme 
semnate de Otilia Ignat, care ni se prezinta în versuri 
simple, dar pline de încărcătură sufletească: Simt: e 

atâta căldură/ în pământul acesta/ atâta nefirească 

blândeţe/ în cântecul lui sublim/ încât uneori cred că 

plânge/ şi ne săruta tălpile/ de fericire. Da, fericirea/ că 

nu-l părăsim.  
      Ţinând cont de apariţia cărţii, cel mai probabil, 
recitită aztazi mulţi ar considera versurile semnate de 

Mihaela Ispas ca fiind de sorginte comunistă: 
Tot ce-ţi urcă sub privire,/ codrul, apele, 

câmpia,/luminate de iubire,/ poartă-un nume: 

România./ Luminoasele poiene,/ mult bogată-n 

roade glia/ şi-n comori subpământene/ poartă-

un nume: România/Fericirea noastră-

ntreaga,/vine-nalt, şi omenia,/ţara mândră, 

dulce, dragă,/poată-un nume: România. La fel 
cum nu tot ce zboară se mănâncă, nici tot ce 
este scris în acest spirit nu înseamnă sorginte 

comunistă. În acelaşi spirit semnează şi Emil Duţu.  
       Tânără adolescentă (la momentul acela), 
Violeta Deminescu, astăzi artist popular şi de profesie 
învăţător în localitatea Călan, debuta în acel an cu 
poezia “Revino”, era la primele încercări literare. Unele 
dintre piesele interpretate de Mariana Anghel şi 
Mariana Deac (alături de care a copilărit în Călanul mic) 
sunt create de ea.  
      La capitolul proză îi regăsim pe: Silviu Guga, Ion 
Marinescu, Nicolina Mihăilă şi Ernest Uskar. Ceea ce 
mi-a atras mai mult atenţia, în sens pozitiv, a fost piesa 
de teatru înlocuirea , semnată de prof. Ion Marinescu. 
Scrisă în stil Caragian piesa curge cursiv, într-un ton 
comic. Peronajele devin compexe la un moment dat. 
Prof. Silviu Guga ne aduce trei proze scurte, 
interesante. În proza Ceva trebuie sacrificat autorul 
trezeşte revolta în sinea lui, se citeşte starea de 
monotonie. Orasul îl cunosc destul de bine, în două zile 

n-ai ce vedea aici. Frumos mi se pare podul de peste râu, 

dar acum, dacă aş merge acolo mi s-ar părea, poate, şi 

râul banal şi mi-e teamă că n-o să mai am apoi nimic 

frumos în oraşul acesta. Totul curge la fel de trist, în 
aşteptarea corespondenţei şi a…..poştăriţei, care este de 
fapt nepoata poştaşului. La scurt timp tânăra avea să se 
stânga într-un accident stupid.  
       Trecând mai departe o descoperim pe Nicolina 
Mihăilă cu o proză scurtă: Popas pe drumul fontei, care 
aduce osanale clasei muncitoare. Fost profesor la 
Grupul Şcolar Ovid Densusianu Călan, Ernest Uskar ne 
aduce drama unei profesoare, torturată psihic de 
organele de partid. Acţiunea se petrece în anul 1957. 
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Ileana Speranţa Baciu  

Interviu cu 

 Octavian Sărbătoare   

     I: În 24 februarie 2009, la sărbătoarea 

Dragobetelui, aţi lansat în ziarul Ziua, Ziua 
online şi pe Internet sub formă de articol, 
proiectul numit Înregistrarea legală a 
zamolxianismului ca religie în România 
şi Republica Moldova. Cum vi s-a 
înfiripat în minte această idee?   

 

    R: Sunt profesor de studii ale 
religiilor şi filosofie. Caut elemente de 
factură spirituală pretutindeni. Deşi am 
fost conştient de mult timp de existenţa 
unei religii populare a românilor, abia acum în 
anul 2009 m-am angrenat în acest proiect. 

    I: Legaţi intrinsec religia populară a 
românilor de zamolxianism, tradiţiile păstrate 
de noi în popor cu crezul aparţinând 
străbunilor românilor, geto-dacii. Credeţi că 
elementele religioase populare ale românilor 
de azi exprimă zamolxianismul ca religie?   
 

     R: Sunt încredinţat că ceea ce se întâmplă la 
nivel popular la români, cu privire la misterele 
lumilor spirituale, exprimă zamolxianismul 
zilei, nu pe cel al vremurilor apuse ale geto-
dacilor. Mai mult, pot afirma că există o 
continuitate evolutivă între religia geto-dacilor 
şi cea practicată astăzi de poporul român la 
nivel popular. 

    I: Ce înţelegeţi prin religie la nivel popular?   

 

    R: Aş da ca exemplu relevant religia 
aborigenilor australieni, un cumul de credinţe 
exprimând raportări specifice ale comunităţilor 
umane la elementul spiritual, la misterul a ceea 
ce există dincolo de aparenţele existenţei 
materiale. Aborigenii australieni cred în 
simbioza existenţială dintre oameni şi mediul 
în care trăiesc. Relaţia lor cu felurite divinităţi, 
cărora le atribuie spirite sau suflete, se face în 
mod pragmatic, simbiotic existenţial. Cu alte 
cuvinte, religia serveşte omul, nu omul serveşte 

religia. Putem face o paralelă între 
religia aborigenilor australieni şi 
tradiţiile populare religioase ale 
românilor. Pe aceste coordonate 
credinţele sunt asemănătoare cu 
divinităţile noastre populare exprimate 
prin Zâne, Ursitoare, Sânziene, Dochii, 
Iele, Drăgaice, Dragobete, Caloian, aşa 

cum am arătat în proiectul amintit.   
Oamenii din poporul românesc nu adulează 
zânele şi zeii. Ei sunt în simbioză existenţială cu 
zeităţile. Aici este deosebirea fundamentală 
între tradiţia populară românească şi religiile 
abrahamice. La nivel popular astfel de divinităţi 
participă la viaţa omului servindu-i unor 
scopuri utile. Iar tradiţia prezentă la români 
este un cumul de crezuri care datorită 
elementului spiritual se poate numi religie 

populară. 

       I: Iniţiativa dumneavoastră  îndrăzneaţă a 
surprins prin felul în care puneţi problema 
reîntoarcerii la rădăcinile religioase ale 
poporului român. Cum legaţi zamolxianismul 
străbunilor de religia populară a românilor?   

 

      R: În proiectul meu am afirmat că nu este 
posibilă reconstituirea zamolxianismului 
timpurilor geto-dacilor, cel practicat de 
personalităţile istorice existente atunci, 
Deceneu sau Decebal. Aceasta în primul rând 
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pentru că nu avem date suficiente privind codul 
de legi al zamolxianismului acelor vremuri. Din 
informaţiile sporadice ale istoricilor nu se 
poate avea o imagine clară a religiei 
zamolxiene. În schimb ceea ce se întâmplă în 
prezent cu credinţele populare la români este o 
realitate palpabilă. Tocmai aceste elemente 
constituie materialul documentar şi faptic prin 
care putem readuce zamolxianismul la viaţă, în 
sensul de a căpăta o formă legală, deşi el ca 
religie nu a încetat niciodată să existe. 
Zamolxianismul străbunilor este reprezentat în 
acest fel, astăzi, de religia populară a românilor. 
Zamolxianismul contemporan pe care îl 
propun, fiind ecuat cu religia populară a 
românilor, exprimă în esenţă sufletul 
românesc. Se poate numi religia populară 

zamolxiană. 

     I: În scrierile istoricilor, despre geto-daci, se 
fac referiri la sacrificii umane către zei, pentru a 
obţine favoruri, precum sunt victoriile în lupte, 
de exemplu. Cum reconciliaţi astfel de 
informaţii despre practicile religioase ale geto-
dacilor şi zamolxianismul românesc care doriţi 
să dobândească statut legal în România şi 

Republica Moldova?   

 
     R: Nu există o problemă în sensul acesta 
deoarece zamolxianismul pe care îl promovez 
eu ca religie se bazează pe elementele 
contemporane ale practicii lui, cele care se află 
prezente în tradiţia populară. Faptul că au 
existat în vechime astfel de sacrificii, nu 
interesează zamolxianismul contemporan ci pe 
cel istoric. Religia populară a românilor nu are 
prezente elemente care să amintească de 
sacrificiu, sub orice formă. Dar cultul focului se 
menţine încă practicat de ciobanii carpatini. 
Este o temă vastă care poate fi discutată altă 

dată  

     I: Au religiile nevoie de statut legal din 
momentul în care prin constituţie 
există libertate religioasă? Nu poate o religie 

funcţiona şi fără a fi legalizată?   

 
     R: Religiile pot funcţiona în orice societate 
care respectă toleranţa religioasă, indiferent de 
nivelul de dezvoltare la care au ajuns acele 
religii şi fără a ţine seama de criteriile de 
evaluare a religiei respective. În prezent legile 
din România şi Republica Moldova cer ca 
religiile practicate în aceste ţări să aibă statut 
legal şi ca atare să fie înregistrate. Avem de 
exemplu în România Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasă şi regimul general 
al cultelor. Poate că prin aplicarea legislaţiei la 
nivel de Comunitate Europeană astfel de 
formalităţi să dispară şi prin urmare fiecare să 
fie liber, în toată puterea cuvântului, de a 
practica religia pe care şi-o doreşte. În acest 
sens rămâne să monitorizăm evoluţia 

legislaţiei. 

     I: Aţi menţionat faptul că  nu există un cod 
de legi al zamolxianismului istoric, cel al 
vremurilor lui Deceneu sau Decebal. Fără cod 
de legi o religie este greu să funcţioneze la 
nivelul societăţilor bine organizate, cum este 
cea în care trăim noi. Cum veţi depăşi această 

problemă? 

   
     R: În cazul zamolxianismului promovat de 
mine, deşi aşa cum am afirmat, el este o 
realitate a zilelor noastre, fiind practicat cu 
precădere la sate, este necesar un cod de legi. În 
prezent, bazat pe ceea ce se întâmplă cu religia 
populară zamolxiană, lucrez la elaborarea unui 
astfel de cod care va ţine seamă într-o mică 
măsură şi de zamolxianismul istoric, relevat 
prin cercetările făcute în acest domeniu. Un 
astfel de cod trebuie să aibă forma de precepte 
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şi recomandări spirituale. Dar modul în care 
pun astfel de probleme este cel modern în care 
raţionalitatea predomină. Deci voi ţine seama 
de faptul că printr-un astfel de cod religios mă 
adresez omului secolului XXI. Nu vor exista 
descrieri naive ale facerii lumii în şapte zile, ci 
idei ştiinţifice care concordă cu vremurile 

noastre. 

      I: Aţi menţionat în proiectul dumneavoastră 
sincretismul istoric dintre zamolxianism şi 
creştinismul ortodox la români. Cum va evolua 
religia populară, zamolxianismul contemporan, 
ţinând cont de faptul că este deja acceptat 
parţial sub patronajul creştinismului ortodox la 

români?   

     R: Este vorba de a permite maturizarea 
unui copil care a rămas mult timp în stadiul 
copilăriei, în relaţie cu mama care l-a adoptat, 
care în acest caz este religia creştin ortodoxă. 
Dar aşa cum ştim din viaţă, cu timpul un copil 
se va maturiza, pe când mama va îmbătrâni.   

 

  I: Vreţi să spuneţi că zamolxianismul va 
înlocui cândva creştinismul ortodox la români? 

   

     R: Există o astfel de posibilitate, ţinând cont 
de faptul că zamolxianismul este o creaţie a 
românilor prin filierele geto-dacă şi romană, pe 
când creştinismul este un crez care a venit din 
afară, exprimând mai degrabă setul de idei 
spirituale ale poporului evreu, poporul lui 
Dumnezeu în Biblie. Însăşi persoana de la care 
a pornit creştinismul, Isus Hristos, s-a 
manifestat în cadrul religiei poporului evreu, 
venise să salveze acel popor. Lucrurile au luat 
cu totul altă întorsătură atunci când salvarea pe 
care le-o oferea nu a fost acceptată. Există o 
întrebare fundamentală care nu a putut fi 
rezolvată nici astăzi: Cum pot neamurile să fie 

salvate mai înainte ca poporul lui Dumnezeu să 
fie salvat? Aceasta a dus la o evoluţie ideologică 
fără sens, precum este crezul mormonilor, de 
exemplu, că ei sunt de fapt evreii, justificând 
astfel că poporul lui Dumnezeu este salvat prin 
Isus Hristos. Dar după cum vedem în zilele 
noastre, poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, 
există în Israel şi îşi aşteaptă încă salvatorul. 
Considerând acest argument, se poate spune că 
poziţia spirituală a creştinismului este slabă şi 
în timp va slăbi, pe măsură ce oamenii fac o 
evaluare din ce în ce mai logică. În schimb 
poziţia zamolxianismului se întăreşte continuu, 
filonul spiritual al românilor este viguros în 
această direcţie. În timp, românii vor reveni la 
ceea ce îi defineşte ca popor spiritual, la 
regăsirea de sine contribuind rădăcina 
ancestrală din care cred eu că în viitor se va ivi 

un falnic copac spiritual. 

     I: Religiile dacă nu evoluează mor. Ce se va 
întâmpla cu sincretismul creştinism ortodox – 
zamolxianism, despre care aţi menţionat în 
proiectul lansării înregistrării legale a 

zamolxianismului?   

 
     R: Este întocmai precum spuneţi – religiile 
dacă nu evoluează mor. Faptul că românii au în 
prezent un creştinism destul de viguros, în 
comparaţie cu alte grupări creştine din lume, se 
datorează tocmai faptului că acesta a intrat în 
sincretism cu tradiţiile populare româneşti. 
Acest fapt este foarte important pentru 
creştinismul ortodox la români, care în acest fel 
şi-a creat o latură evolutivă, dar care a dus la o 
continuă opoziţie internă. Creştinismul ortodox 
la români este dezbinat deoarece facţiunea 
conservatoare doreşte o apropiere cât mai 
mare de filonul de idei exprimat în Biblie, pe 
când facţiunea progresistă vede stagnare în 
menţinerea strictă a acestor idei şi doreşte să 
aducă un suflu nou. Elementele zamolxiene 
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prezente în creştinismul ortodox al românilor 
aduc într-adevăr acea prospeţime şi bucurie a 
vieţii, pe când în esenţa lui, creştinismul este 
trist prin simbolistica crucii însângerate, 
paragon al suferinţei divine. În timp oamenii 
vor opta pentru bucuria vieţii. Este greu de 
anticipat cum se va reforma creştinismul 

ortodox al românilor în veacurile ce vor urma. 

     I: Cum va rezolva zamolxianismul 
disensiunea internă, caracteristică în general 

religiilor?   

 
     R: Trebuie spus de la început faptul că în 
zamolxianism nu există o autoritate centrală 
care să dirijeze orientarea grupărilor religioase. 
Lipsa autorităţii centrale elimină din start orice 
disensiune pe teme de interpretare a codului de 
legi religioase. Zamolxianismul este, în esenţă, o 
religie de tip primar şi nu creată prin revelaţie, 
aşa cum sunt religiile abrahamice şi 
buddhismul de pildă. Religia populară a 
românilor exprimă o relaţie directă om - 
natură, se aseamănă în această privinţă cu 
religiile indienilor nativi americani, a 
aborigenilor australieni şi a indienilor hinduşi. 
Toate aceste crezuri nu sunt centralizate, 
aderenţii lor având libertatea de a alege spiritul 
cu care zeitate să intre în relaţie simbiotică 
existenţială. În cazul zamolxianismului, de 
pildă, oamenii cred în participarea spiritelor la 
viaţa lor prin credinţa în Zâne, Ursitoare, 
Sânziene, Dochii, Iele, Drăgaice, Dragobete, 

Caloian şi altele. 

     I: Cum vedeţi evoluţia zamolxianismului la 

români în următorii 20 de ani?   

 
     R: Ideile reformatoare au nevoie de timp să 
se maturizeze. Dar în momentul în care mase 
mari de oameni înţeleg relevanţa 

zamolxianismului, lucrurile pot evolua repede. 
Voi urmări atent cum se va merge în această 
direcţie. Până în prezent principalul handicap 
este inexistenţa unui cod de legi, dar aşa cum 
am menţionat acest fapt se va rezolva poate 
chiar în cursul anului 2009. Aş fi bucuros să văd 
înfiriparea comunităţilor care să construiască 
lăcaşe noi de cult, zamolxian, vetre religioase, 
sanctuare şi temple. În prezent le avem doar pe 
cele moştenite de la geto-daci. 

     I: Puteţi spune că sunteţi de religie 
zamolxiană?   

 
     R: Absolut. În prezent sunt milioane de 
români care parţial practică zamolxianismul, 
fiind mai mult sau mai puţin conştienţi că aplică 
religia strămoşilor, nu cea creştină. Cadrul legal 
în România şi Republica Moldova va facilita 

apariţia noilor lăcaşe de cult. 

     I: Vă mulţumim pentru acest interviu. 
Dorim să ne permiteţi să continuăm  în viitor 
această temă fascinantă, practica religiei 

zamolxiene de către români.   

 
     R: Cu plăcere. Vă voi ţine la curent cu 

evoluţia proiectului meu.  
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                                                                   Proză                                    
 

Silviu Guga 

Săruturile de dimineaţă  

(Fragment din romanul 
Incredibile iubiri) 

 
    Toată resemnarea mea s-a spulberat 

rapid când te-am revăzut iar singur în 
sufragerie stând în faţa tabloului.  L-ai atins cu 
degetele  ca şi cum ai fi vrut să-l mângâi. Mi-am 
amintit imediat întâmplarea de ieri când mi-ai 
spus că ochii mei sunt mai valoroşi decât 
tabloul şi în loc să-ţi spun bună dimineaţa, am 
devenit obraznică. 

  - Vezi, domnule Toader, că vă place mai 
mult tabloul decât ochii mei! 

 Răspunsul tău calm, trebuie să recunosc, 
m-a surprins.  

  - Nu-i vorba de o asemenea comparaţie, 
aprecierea mea am spus-o de ieri, dar plăcerea 
de a te uita şi de a te întreba „Ce-ar fi fost 
dacă..?” e tare ispititoare. 

 - O, da, da! Am făcut eu şi-am continuat cu 
şi mai multă îndrăzneală. „Ce-ar fi fost dacă 
ieri... când te-ai uitat în ochii mei, te-aş fi 
sărutat?”. La asta te gândeai?   

  Ai râs şi m-ai sărutat tu şi apoi eu. M-am 
simţit dintr-odată incredibil de frumoasă şi de 
atrăgătoare. Am simţit că şi tu ţi-ai pierdut 
calmul pe care-l aveai. 

Nu pot să uit teama ta că ne va surprinde 
mama sărutându-ne. Eu de data asta eram cu 
mai multă iniţiativă şi spirit practic şi-mi 
luasem măsuri de precauţie: am deschis în aşa 
fel fereastra încât vedeam ca într-o oglindă 
intrarea, uşa o lăsasem deschisă ca să aud paşi 
mamei în eventualitatea că s-ar fi gândit să vină 
inopinat.  De altfel, intrasem într-o stare în care 
mie nu-mi mai păsa dacă ne va prinde, dar de 
tine mă temeam că, fără să-ţi facă vreo 
observaţie, te va expedia imediat din casă. 
După ce vei pleca îmi va spune cât de şocată a 
fost că m-a văzut ca o destrăbălată care se dă în 
vânt după primul bărbat care îi apare în cale.  
Mă lăsam sărutată de tine şi încercam să-ţi 
răspund, dar nu trăiam cu intensitate 
săruturile, tu din cauza temerii că vom fi 
surprinşi, iar eu din cauza gândului că nu mă 
credeam în stare să fiu atât de vicleană şi să 
ştiu ce să fac pentru a preîntâmpina o 

primejdie. Chiar aşa stând lucrurile, îmi 
plăcea foarte mult să ne sărutăm şi mă 
străduiam să te fac să înţelegi asta. N-aş fi 
îndrăznit nici în ruptul capului să-ţi spun 
că te-am întors cu spatele spre fereastră 
nu pentru că te puteam îmbrăţişa mai bine, 

ci pentru că puteam să văd dacă vine mama. 
Bătăile inimii ţi se simţeau şi te linişteam că 
mama   n-o să vină, ca să mă săruţi în 
continuare, dar tu, speriat, te-ai desprins din 
braţele mele aproape cu violenţă.        

- Prostuţule, de cine ţi-e frică? te-am 
întrebat puţin supărată şi când mi-ai acoperit 
buzele cu degetul l-am prins şi l-am muşcat 
uşor.   

Cât m-am bucurat când mi-ai spus: „De tine 
mi-e frică. Am ajuns până la 33 de ani ca să-mi 
fie frică de o domnişoară.” Sunt de acum 
domnişoară, mi-am zis şi m-am privit în 
oglindă de unde chipul unei fete dezinvolte, 
chiar obraznice, radia de fericire.  Aceasta era 
imaginea pe care mi-am surprins-o în oglindă, 
pe care nu mi-o cunoscusem până atunci şi, 
desigur, era şi imaginea din ochii tăi.  Dar 
doream să mă simţi tandră şi blândă, mi-am 
stăpânit pornirea de a te săruta iar, deşi mi-a 
devenit evident un lucru pe care-l bănuiam de 
mult, plăcerea sărutului.  

- De ce ţi-e frică de mine? te-am întrebat cu 
o duioşie mai mult prefăcută.  

- Pentru că semeni cu Zenovia, mi-ai 
răspuns şi am rămas descumpănită. Nu ştiam 
ce să-ţi spun pentru că nu mă aşteptam la un 
asemenea răspuns. Te întrebasem într-o joacă, 
ca să-mi răspunzi ceva de felul „Pentru că eşti 
frumoasă”. Faptul că m-ai asemănat cu Zenovia 
m-a pus în încurcătură, chiar dacă nu ai fost tu 
primul care să-mi spună asta. Am tăcut şi 
tăcerea va deveni insuportabilă. Aşteptam să 
adaugi o explicaţie, iar tu aşteptai reacţia mea, 
dar nu puteam rosti nimic. Degeaba mă priveai 
cu insistenţă şi încurajator, eu nu mai ştiam ce 
să zic şi poate păream speriată. Nu eram, dar 
nici nepăsătoare. Ţi-am urmărit privirea - era 
îndreptată spre icoana de pe peretele de la 
răsărit al odăii. Am privit-o şi eu şi-am început 
să mă rog. „Doamne, ajută-mă să pot spune 
ceva”. Poate şi tu te rugai la fel.  

Mama ne-a surprins aproape unul de altul, 
uitându-ne amândoi la icoana Maicii Domnului. 
Ţi s-a adresat numai ţie. 
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- Bună dimineaţa, domnule Toader! 
Credeam că nu vă puteţi trezi atât de 
dimineaţă.  

- Bună dimineaţa! Sunt obişnuit să mă scol 
devreme, dar văd că în casa asta toată lumea se 
trezeşte cu noaptea-n cap. N-am vrut să 
deranjez pe nimeni, dar cum am intrat în 
sufragerie, a venit şi domnişoara.  Te-ai oprit, 
erai puţin încurcat, eu aşteptam să văd ce mai 
poţi să spui, nici mama nu spunea nimic. Te-ai 
aşezat la masă, ceea ce pentru mama însemna 
ca eşti grăbit să iei micul dejun. S-a întors spre 
uşă ca s-o cheme pe nană Vetuţa când tu ai 
adăugat: 

- Am vrut să vorbesc cu domnişoara despre 
Zenovia, dar n-am mai apucat.  

Mama a fost surprinsă, am observat că, 
pentru câteva clipe, pupilele i s-au mărit, dar a 
încercat să-şi ascundă uimirea. Eu am vrut să-i 
arăt că ştiu cât de uimită e şi am mai vrut să 
afle că nu eu am provocat discuţia despre 
Zenovia. Am sărit ca arsă ca să nu mai apuce să 
meargă după Vetuţa. 

- Mamă, ascultă! Domnul Toader crede ca 
eu seamăn cu Zenovia. Chiar aşa să fie? 

- Se prea poate, a spus prefăcându-se 
indiferentă, dar aruncându-mi prin privire o 
săgeată.  

- Da, da! Ai întărit tu, observând şi schimbul 
nostru de priviri.  

- O asemănare între nepoată şi bunică e 
totdeauna posibilă, a adăugat mama în stilul ei 
pretenţios.  

- E adevărat, e adevărat, ai repetat tu de mai 
multe ori ca mama să creadă că eşti de partea 
ei. 

- Până luăm micul dejun am să vă spun ce 
mi s-a părut paradoxal la această Zenovie care 
a fost soacra mea şi bunica ta, ni s-a adresat 
privindu-mă iar într-un anumit fel.   

-  Sunt foarte curios, vreau tare mult să aflu 
cât mai multe despre Zenovia. Ţi-ai arătat 
sincer bucuria faţă de această neaşteptată 
iniţiativă a mamei de a o evoca pe soacra ei. 

- De unde interesul acesta pentru Zenovia? 
A întrebat mama, dar, fără să mai aştepte 
răspunsul, a ieşit s-o ajute pe Vetuţa să aducă 
tot ce trebuie pentru dejun. Eu am rămas cu 
tine, deşi ar fi trebuit poate s-o însoţesc, dar era 
la fel de necuviincios să te las singur. Nu-i aşa? 
Am vrut să-ţi  pun întrebarea mea, „De ce crezi 
că mă asemăn cu Zenovia?”, dar am renunţat. 

M-am aşezat la masă în faţa ta şi am preferat să 
tac şi să te privesc după bunul meu plac. Tu 
făceai la fel, tăceai şi mă priveai. Din privirea ta 
încercam să aflu la ce te gândeşti, nu izbuteam. 
Mi-ar fi plăcut să te gândeşti că sunt frumoasă 
ca Zenovia şi că mai vrei să mă săruţi.  

- Oare ce lucruri paradoxale mai poate să 
ascundă Zenovia? Ai întrebat, dar nu neapărat 
ca să-ţi răspund, ai întrebat, pur şi simplu, 
pentru că nu te gândeai la mine şi ai făcut 
imprudenţa să-mi arăţi că erai cu gândul la 
Zenovia. Devenisem agitată, dar nu mă luai în 
seamă. Faptul că eram singuri nu mai însemna 
nimic. Nici vorbă de a ne săruta din nou, chiar 
doream să vină mai repede mama, aşteptam cu 
nerăbdare să aud ce îi răspunzi.  Chiar, mă 
întrebam şi eu, de unde interesul acesta al tău 
pentru Zenovia.  Pentru că eu mă asemăn cu 
ea?  De fapt şi eu eram interesată de bunica 
mea, de această Zenovie care te-a făcut 
probabil să accepţi ca o fetişcană ca mine să 
aibă atâta îndrăzneală, care te-a făcut să accepţi 
iubirea mea. Da, trebuie să-i rămân 
recunoscătoare pentru că făcând familia mea 
mai bogată am putut studia şi umbla în 
străinătate, să am o zestre substanţială şi, iată, 
acum mi-a adus un iubit. Nu m-am putut linişti 
cu gândurile acestea. Mi-a revenit stare din 
noaptea trecută şi mi-am amintit de vis. 

- Am visat-o pe Zenovia azi-noapte, am spus 
şi am regretat imediat. Am rupt tăcerea  care 
era pe punctul de a deveni insuportabilă pentru 
mine, dar mi-am dat seama că tu poţi să-ţi 
închipui că am spus asta ca să-ţi atrag atenţia 
asupra mea. 

- O! Ai visat-o pe Zenovia? De necrezut! 
Cum ai visat-o? Spune-mi că am să-ţi spun şi eu 
ceva.  

Deodată ai devenit  cel de la începutul 
întâlnirii noastre. Mă priveai cu adevărat 
interes şi eu mă uitam la buzele tale, iar dorinţa 
de a te săruta mă aprinsese din nou. M-am 
ridicat ca să vin lângă tine şi poate iar ne 
sărutam, dar a intrat mama cu omleta în tigaie 
aburindă, urmată de Vetuţa ce aducea toate 
celelalte pe tava mare. 

- Până mâncaţi am să vă spun, domnule 
Toader, ce cred eu că e mai interesant în 
povestea asta a Zenoviei pentru că nu ştiu de ce 
a crezut Relu că n-am să vă vorbesc nimic 
despre ea. A început mama cum a pus tigaia pe 
suportul de pe masă.    
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- Bună ghimineaţa! Să spuneţi, doamnă, şi 
ce o întrebat Gruiţă, a intervenit Vetuţa 
fâstâcindu-se pentru că tu o ajutai să pună pe 
masă ce a adus şi nu era obişnuită cu asta la alţi 
musafiri ai noştri. Eu stăteam ca o nesimţită, 
trebuie să recunosc, dar mama nu m-a iertat 
trimiţându-mă după cafea.  

- Dar cine bea cafea? am întrebat 
necuviincios. Vreau, mamă, să aud ce povesteşti 
despre Zenovia.  

- Domnul Toader bea cafea. Am aflat de la 
Relu că obişnuieşte să bea totdeauna când se 
trezeşte dimineaţa. Cafeaua e făcută. Du-te şi 
adu-o, adu şi două ceşti. Am să beau şi eu că n-
am mai avut de mult această ocaziune, vreau 
să-i ţin companie la cafea. 

- Căfeaua o mai ţin pe plită să fie caldă şi las 
c-o aduc eu, doamnă. Dumişoară, nu trăbă să vă 
ostăniţi, Domn Toader, nu trăbă să vă grăbiţ 
pre tare că Gruiţă o zâs că vine mintenaşi, dar 
nu vine numa dup-o jumătate de ceas, că eu îl 
ştiu.  

- Ei, spune tu atunci şi ce-o întrebat Gruiţă, 
a spus surâzând mama văzând-o cât a devenit 
de sfătoasă. 

- Apăi, ştiţi, Gruiţă o trecut adineauri pe aici 
să întrebe dacă, domn Toader vrea să meargă 
cu ei cu căruţa sau vrea să ia calul ăl sur ca să 
meargă călare.   

Uite aşa nana, draga de ea, ne-a liniştit pe 
toţi.  

 - Merg cu ei astăzi, pentru început, apoi mi-
ar face plăcere să merg călare. Calul ăla sur e 
bun de călărie? te-ai adresat tu Vetuţei care te 
privea cu admiraţie şi s-a grăbit să-şi răspundă. 

- E ăl mai bun din sat, domn Toader. Cum vă 
place să călăriţi o să fiţi tare mulţămit de un 
asemenea cal. 

- Dar de unde ştii, nană dragă, că-mi place 
să călăresc? ai întrebat-o pe Vetuţa care nu-şi 
mai dezlipea privirea de pe tine.  

- Vedeţi câte ştim despre dumneavoastră, 
domnule Toader?  Dar nu ştim chiar tot. Nu 
ştim dacă nu cumva aţi cunoscut-o pe soacra 
mea sau numai aţi auzit poveşti despre ea. Vă 
întrebam adineauri de unde pleacă interesul 
acesta pentru ea.  

Ce mult m-am bucurat că mama a redeschis 
discuţia despre Zenovia, căci pe mine nu mă 
interesa pe atunci plăcerea ta de a călări. Faptul 
că mama ţi-a vorbit mai mult în glumă nu 
ascundea curiozitatea ei. Tu mâncai liniştit şi 

părea că nu te sinchiseşti de noi. Tăcerea ta a 
incitat-o, iar pe mine mă neliniştea. O, dar era o 
nelinişte plăcută! Dacă îi vei spune că mă 
iubeşti pentru că seamăn cu Zenovia, dacă-i 
mărturiseşti toată discuţia noastră şi faptul că 
ne-am sărutat cum ne-am văzut de dimineaţă. 
Asemenea gânduri îmi treceau în vălmăşeală 
prin cap, dar nu mă temeam de reacţia mamei. 
Nana Vetuţa a ieşit fâstâcindu-se iar crezând că 
poate tu nu vorbeşti în prezenţa ei şi nici nu 
vrei să-i spui să plece cum i-ar fi spus alţi 
musafiri. 

- Poate aţi venit la noi la îndemnul ei. Relu 
însă niciodată nu m-a făcut să înţeleg asta, dar 
poate, cine ştie, a reînceput mama ca într-o 
doară.   

- Nu, nu! N-am venit la îndemnul ei pentru 
că n-am cunoscut-o, ai catadicsit tu să spui, în 
sfârşit. E drept, Relu mi-a vorbit în câteva 
rânduri despre ea. Ştiu că ea a dat banii pentru 
lucrarea ce-o încep azi, ai mai adăugat după ce 
ţi-ai mai pus o bucată de zămătişe în farfurie. 

-  Să nu credeţi că nu-i port recunoştinţă. A 
lăsat mulţi bani pentru noi, a scris unor oameni 
de vază, cărora le-a dat bani, să ne aibă de grijă. 
Desigur o mustra conştiinţa că a lăsat pe fiul ei 
şi-a plecat în lume.   

Poveştile astea le ştiam foarte bine, aşteptai 
şi tu altceva să spună şi păreai dezamăgit aşa că 
am plecat să aduc eu cafeaua. Când am revenit 
cu tava de cafea şi cu tot dichisul pregătit de 
Vetuţa, mama începuse să spună lucruri 
interesante. 

- Se adunaseră mulţi oameni în faţa bisericii 
şi printre ei era şi Zenovia, am auzit-o pe mama 
spunând. 

- Te rog, mamă, spune de la început. Am 
adus cafeaua şi n-am auzit. Te rog, mamă, 
repetă ce-ai spus despre Zenovia, aproape că o 
imploram. 

Ai văzut şi tu ce surprinsă a fost cum m-a 
privit parcă nu înţelegea ce-i spun, iar 
intervenţia ta m-a surprins şi pe mine. 

- Trebuie, doamnă, să vă spunem că azi 
noapte amândoi am visat-o pe Zenovia, de aici 
poate interesul acesta pentru această femeie la 
amândoi. 

De acum nu mă mai interesa ce spune 
mama, nu-mi venea să cred lucrul ăsta şi tu mi-
ai ghicit gândul şi imediat ai mărturisit că 
această coincidenţă ţi se pare ciudată şi că  ai 

49



                                                                   Proză                                    
 

vrut să mă întrebi cum am visat-o eu pe 
Zenovia şi să-mi povesteşti şi visul tău.       

Mama se uita de-a dreptul speriată la noi, 
întorcea capul când la unul când la altul şi ştiu, 
acestea erau gesturi necontrolate ale ei şi nu 
era aşa decât în preajma unor mari emoţii. Au 
trecut clipe bune ca să-şi revină şi ştiu că ar fi 
dorit să ne întrebe ce am visat, dar şi-a stăpânit 
curiozitatea.  

- Se poate întâmpla, se poate ca doi oameni 
să viseze acelaşi vis într-o noapte sau, mă rog, 
să viseze pe aceeaşi persoană. Cuvintele îmi 
trădau doar în parte emoţia şi a continuat ca 
să-şi revină de tot.  

- Şi eu am visat-o pe Zenovia de câteva ori. 
Era rândul meu să arăt că-mi pot stăpâni 

curiozitatea şi tăceam că orice s-ar fi spus era, 
de acum, interesant. Preferam să ne povestim 
mai întâi visele, dar mama, poate ca să 
dovedească cât de repede poate scăpa de o 
emoţie, a revenit calmă la povestea întreruptă. 

- Am visat-o şi când mai trăia soţul... şi el a 
visat-o deşi nu ne gândeam prea mult la ea, dar 
începusem să povestesc despre ce cred eu că e 
contradictoriu, da, ce e paradoxal, cum se mai 
spune, la această femeie.  Poate nu numai la ea 
că în toată lumea asta iubirea stă lângă ură şi 
ura lângă iubire. S-a oprit, a sorbit din cafeaua 
încă fierbinte şi era cât pe aici s-o întreb ce vrea 
să spună, dar tu o aprobai. 

- Da, da, aşa e. Parcă te aud şi acum.    
- Dă-i domnului Toader să-şi ia zahar sau 

miere dacă vrea cafeaua mai dulce! Povestesc, 
dragă, o întâmplare din tinereţea bunicii tale, 
mi s-a adresat mie, tu poate ai auzit povestea, 
nana Rafila o ştie bine.  

 - A, a! am făcut eu. Nana Rafila a fost 
prietena bunicii, e cea mai înţeleaptă femeie 
din sat, dar mie prea multe nu mi-a povestit.  

 - Aşa e, mă aprobă mama, a fost prietena ei 
din tinereţe. Lumea spune că ele erau cele mai 
frumoase din sat. Rafila era mai scundă, dar 
mereu zâmbitoare,  Zenovia era înaltă, zvealtă, 
dar mai gravă, avea o figură aproape solemnă. 
Când am cunoscut-o tot frumoasă era, nu părea 
prea mult îmbătrânită în comparaţie cu mama 
sau cu Rafila care erau de aceeaşi vârstă. Avea  
faţă severă şi o privire pătrunzătoare, îţi 
impunea respect cu toate că se purta prietenos 
şi nu-şi manifesta autoritatea. Ce am să va 
povestesc s-a întâmplat când ea era foarte 

tânără, în celălalt veac, avea vârsta  de acum a 
fiicei mele.  

S-a oprit şi m-a privit cum îţi puneam zahăr 
în cafea fără să te întreb cât vrei şi tu mi-ai 
prins mâna ca să mă opreşti cu un gest atât de 
delicat încât m-a făcut să roşesc puţin de 
emoţie pentru că eram sigură că mama înţelege 
gestul ca semn al apropierii noastre. 

Tu o îndemnai din priviri ca şi cum i-ai 
spune să nu ne ia în seamă pe noi şi să continue 
povestea. 

- Şi cum vă spuneam, domnule Toader, în 
sat venise acel nepot al grofului, al tatălui 
grofului care s-a retras  acum câţiva ani în 
Ungaria.     

- Mihaly, i-ai amintit că-ţi spusese deja.   
- Da, Mihaly, şi trec peste amănunte, spune 

mama simţind că ai vrut s-o faci să povestească 
mai repede. Acest Mihaly se îndrăgostise de 
Zenovia şi ca un tânăr înflăcărat de iubire a 
vrut să arate ce curaj poate să aibă şi ce lucruri 
extraordinare poate să facă şi n-a găsit altceva 
mai bun decât să se urce pe turla bisericii. S-a 
legat într-un ştreang,  prins de o coamă a turlei, 
şi s-a cocoţat sus până la cruce. 

Tu ai ridicat din sprâncene, mama ţi-a 
observat şi ea uimirea. Şi eu eram surprinsă, 
aşa ceva nu-mi povestise nana Rafila şi mi-am 
amintit imediat că citisem, când am stat la 
mătuşa Emma, la Viena, în  Ősterreichische 
Nationalbibliothek, „Cartea despre inima 
înflăcărată de iubire” a lui René de Anjou. 

- De pe turla bisericii, vă daţi seama ce 
privelişte  încântătoare putea să vadă, am fost 
şi eu în turnul bisericii  până la clopote, în 
copilărie şi m-am uitat pe fereastra cea mai 
susă, dar Mihaly nu se uita decât în jos peste 
mulţimea strânsă, ca s-o urmărească pe 
Zenovia. A zărit-o şi i-a făcut cu mâna, nimeni 
n-a priceput că ei i se adresează acea fluturare 
a mâinii atât de primejdioasă, poate nici 
Zenovia. S-a dezechilibrat şi era să cadă, 
singura dintre toţi privitorii, unii şi strigaseră 
„Pică!”, care şi-a făcut cruce şi s-a rugat în gând 
să nu cadă, a fost Zenovia. El de acolo de pe 
turla bisericii a văzut-o. A văzut-o cum şi-a 
făcut cruce şi şi-a strâns mâinile pentru 
rugăciune.  Şi-a stabilit repede echilibrul şi a 
mai fluturat încă o dată mâna spre ea 
întorcându-se mai mult spre dreapta, înspre 
făgădău unde era ea, a sărutat cruce din vârful 
bisericii şi abia apoi a privit în sus şi în 
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depărtări, a văzut priveliştea minunată oferită 
de înălţimea la care era. Toţi, aproape toţi 
credeau că e nebun, numai Zenovia nu zicea 
nimic, ea nu-l credea nebun, dar n-a mai 
aşteptat până să coboare, a luat-o încet spre 
casă fără s-o bage nimeni în seamă.  Mihaly,  
ajuns jos, a căutat-o printre oamenii care se 
fereau din calea lui şi n-a văzut-o şi i s-a părut 
că a avut vedenii din turla bisericii. Chiar aşa 
spunea ungureşte, că Rafila a înţeles bine, „Am 
avut nălucire, de-am văzut-o  pe fata lui 
Asztalos Ioska”. Bunicul soţului a fost tâmplar 
şi avea numele Iosif, dar toţi ungurii îi ziceau 
Ostoloş Ioşka.  Popa cel bătrân pe care l-am mai 
prins şi mama în viaţă, s-a dus la el şi i-a spus 
că nu-i frumos ce a făcut şi dacă nu săruta 
crucea de pe turlă, îl blestema.  Mihaly a căzut 
în genunchi în faţa preotului nostru şi l-a rugat 
să-l ierte. I-a mărturisit că a făcut-o de dragul 
Zenoviei şi  a văzut-o pe fată că şi-a făcut cruce 
chiar atunci când era să se prăbuşească, a 
înţeles că se roagă pentru el şi s-a simţit mai 
aproape de Dumnezeu, atât de bine i-a fost 
acolo cocoţat pe turla bisericii, aşa de frumos 
arată valea cu satul nostru, a vrut să-i spună 
Zenoviei toate astea, dar şi-a dat seama c-a fost 
doar o nălucire de-a lui, că ea nici nu venise să-l 
vadă.  Întâmplarea s-a petrecut  ziua-n amiaza 
mare. Lumea strânsă în faţa bisericii s-a uimit 
şi mai mult de faptul că un ungur a 
îngenuncheat în faţa popii, n-au priceput ce 
spune că vorbea ungureşte şi abia şoptit. 
Părintele tot ungureşte i-a spus că-l iartă şi 
dacă iubirea l-a făcut să se urce pe turla 
bisericii şi să se simtă mai aproape de 
Dumnezeu, va avea răsplata pe care o merită.  
Preotul avea să-şi amintească mai târziu cu 
oroare că i-a spus că nu ştia care va fi răsplata 
asta şi nu mai ştia ce să-i spună. I s-a părut şi 
lui că a văzut-o pe Zenovia, a căutat-o cu 
privirea, dar parcă intrase în pământ. A dat cu 
ochii de Vasile al lui Munteanu şi auzise prin 
sat că urmează să-i cunune pe Zenovia cu el. A 
fost  tulburat încât l-a ajutat pe Mihaly să se 
scuture de ţărână şi l-a binecuvântat. Lumea tot 
îl întreba „Ce a spus Mihaly, părinte? Ce o văzut 
el de pe turla bisericii?”  Preotul le-ar fi răspuns 
că nu poate să le spună ce e în rânduiala 
spovedaniei.  

 Groful, unchiul lui Mihaly, auzind de cele 
întâmplate s-ar fi înfuriat tare, nu atât pentru 
urcarea nepotului pe turla bisericii, căci faptul 

îl vedea ca pe o încercare de a ponegri credinţa 
noastră, cât pentru faptul că a îngenuncheat în 
ţărâna din uliţă ca să-i ceară iertare preotului 
nostru. Dar Mihaly nu i-a dat socoteală, ba cică 
i-ar fi spus că trece la ortodocşi.  

 Zenovia a plecat acasă, nu stătea departe 
de biserică, dar a aflat apoi de la vecini şi 
întâmplarea cu îngenuncheatul. Rafila i-a 
confirmat-o şi i-a mai spus că Mihaly a căutat-o 
după ce s-a coborât şi a zis ceva despre ea 
părintelui.  N-a fost lângă ei să audă, iar cei care 
au fost aproape de ei n-au înţeles ungureşte. 
Deşi erau prietene şi discutaseră multe despre 
băieţii din sat, Rafila nu i-a spus ce bănuia, că 
Mihaly şi-a mărturisit iubirea, dar a întrebat-o, 
ca într-o doară, dacă Vasile ştie oare maghiara. 
Zenovia i-ar fi răspuns: „Ştie, nu ştie, eu cu el 
vreau să mă mărit, nu cu un străin, chiar dacă 
m-ar îmbrăcat în aur”, dar a început să plângă.  
„Nu ştiu dacă mă îmbracă în aur, dar de 
îndrăgit mă îndrăgeşte, ştiu bine şi cred că şi 
eu, da vezi, nu cad în genunchi în faţa popii să 
mă ierte de păcatul ce-l fac cu gândul”. Rafila nu 
s-a lăsat înduioşată. „Ce păcat? No, lasă-i în fras 
de bărbaţi!”  

Mama a început să zâmbească, dar tu erai 
cu sprâncenele încruntate. 

- Ei, daa! Dar unde-i paradoxul ? Ai vrut să 
te lămureşti. 

- Paradoxul? Tocmai după un scurt timp, 
nici poate o lună de zile, Zenovia vrea să-l ucidă 
pe Mihaly, de fapt ea credea că l-a ucis.  A 
încercat să-l ucidă pe cel pe care ştia că îl 
iubeşte, pentru că mărturisise prietenei sale,  
iar despre iubirea lui avea încredinţare. Mihaly 
n-a găsit, e foarte adevărat, o altă formă de a-şi 
arăta iubirea mai puţin... convingătoare. Am 
aflat că n-a fost un impulsiv, că făcea fapte de 
bravură, dar... A violat-o. 

Când mama încerca să-i facă un portret 
socrului ei vitreg a intrat Vetuţa precipitată că 
Văsâi şi Gruiţă  sosiseră şi te aşteaptă.  

 - O, Doamne, uite despre ce vorbim acum 
când se începe un lucru atât de însemnat 
pentru noi. Doamne ajută să-l duceţi la bun 
sfârşit. Zicând astea mama şi-a făcut cruce şi eu 
mi-am amintit ce spusese mai înainte, că 
Zenovia şi-a făcut cruce şi s-a rugat pentru 
Mihaly să nu cadă de pe turla bisericii. 

 -  Da, se începe azi un lucru foarte însemnat 
şi pentru mine, ai spus şi mie mi s-a oprit parcă 
inima în loc.   
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