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Silviu Guga 

  
Fală locală şi mândrie naţională 

                           În memoria lui Romul Munteanu 
 
       Un critic astăzi uitat, G. Ibrăileanu, aprecia, referindu-se 
la „bătaia” literaturii noastre „în poarta” literaturii universale, 
că numai prin naţional ajungi la universal. Mai întâi aşadar, 

trebuie să ajungi de interes naţional şi până aici drumul e 
lung. Nu tot ce se creează are valoare recunoscută pe plan 
naţional şi nu mă gândesc la ceea 
ce are valoare, dar nu e 
recunoscută, cândva această 
valoare se va impune. Adesea 
aceste valori se „recrutează” din 
valori provinciale, locale.  Mutatis 
mutandis  ca să ajungi să ai faimă 
naţională trebuie să ajungi să ai 
faimă locală şi asta se numeşte fală.  

Şi acest drum de la fala locală la 
mândria naţională e lung. Ce mi se 
pare interesant e că aceste drumuri 
de la local la naţional şi de aici la 
universal  se derulează uneori 

invers. Mulţi conaţionali de ai noştri 
au trebuit să fie recunoscuţi în lume, 
ca numai apoi să fie recunoscuţi în 
ţară şi, tot aşa, mulţi au fost 
recunoscuţi pe plan naţional ca apoi 
să-i recunoască şi concetăţenii/ 
consătenii lor.  Dovadă stau, printre 
altele, numeroasele distincţii şi titluri 
de cetăţean de onoare acordat post 
mortem de către primăriile şi diverse 
consilii şi comisii ale locurilor de 
naştere ale distinselor personalităţi. 
       Toate acestea mi-au trecut prin 
minte după moartea lui Romul 
Munteanu. Acest om de litere, 
prestigios profesor, editor şi scriitor, 
plecat de pe uliţele Călanului Mic a 
ajuns de mare notorietate, dar prea 
puţină lume de prin partea locului ştia ce contribuţie imensă 
a avut în literatura şi cultura română. Titlurile din bibliografia 
lui, dar şi coordonarea Editurii Univers aproape două decenii 
- când era necesar să fim puşi în contact cu scriitori şi opere 
de  valoare din lumea întreagă – sunt atuurile  faimei sale.   
       Începuturile „vieţii mele literare” au primit încurajarea 
acestui om pe care multă vreme l-am judecat greşit. Au fost 
vremuri tulburi pentru familia mea şi părinţii au vrut ca 
destinul meu să nu sufere şi să ajung mai bine decât ei, tata 
fiind preot şi mama învăţătoare, dar scoasă din învăţământ. 
Visul lor era să mă vadă profesor şi m-au dat după 
absolvirea şcolii primare din satul Băţălar, era în 1954, la 
şcoală la Deva (Liceul „Decebal”, denumit atunci Şcoala 
medie de băieţi şi în anul următor Şcoala medie mixtă nr.1)  
În şcoală nu mă simţeam persecutat, dar intrarea in UTC era 
mereu amânată. Profesia tatălui meu şi poziţia de chiaburi a 
bunicilor erau „stânjenitoare”, aşa cum îmi spusese, când a 
considerat că încep să înţeleg în ce lume mă aflu, un 
profesor care mă simpatiza.  Bunicul, Dumnezeu să-l ierte şi 
să-l odihnească, era un om îndărătnic şi nu înţelegea că 
trebuie să se înscrie la „colectiv”  ( Gospodăria Agricolă de 
Producţie). Nu ştiu de ce avea el convingerea că şi 
comuniştii se duc, ca şi alţii, nu pot rămâne cu anii.  In 1961, 
anul morţii lui Blaga, când eu intram în ultima clasa de liceul 
(a XI-a), chiar dacă înjura americanii că n-au mai venit, 
convingerea despre instabilitatea comuniştilor nu i se 

ştirbise. A acceptat însă să se înscrie; parcă îl aud: „De 
dragul tău, fac una nefăcută,  mă înscriu, că nu vreau să nu 
ajungi profesor”. În ultima lună de şcoală mă fac şi utecist, 
dar  lucrurile erau mult mai încurcate şi am văzut asta la 
recrutare când mi s-a spus răspicat că am dosarul „pătat” şi 
tovarăşii erau convinşi că voi merge „cătană la...munci” ( 
erau unităţi militare unde erau selectaţi cei cu un asemenea 
dosar). Trebuia să intru la facultate, dar şi aici se ţinea cont 
de dosar.  
     Părinţii mei au primit o sugestie de la un văr al lui Romul 
Munteanu, trebuia găsită „o pilă”, cuvântul l-am învăţat  mai 
târziu. „Pila” indicată era chiar Romul Munteanu, prezentat 
ca decan al Facultăţii de Limbă şi Literatura Română( era, de 

fapt, doar prodecan, dar pe 
atunci habar nu aveam de 
funcţiile astea) de la 
Universitatea C.I. Parhon 
din Bucureşti şi având relaţii 
până sus, la ministrul 
învăţământului. El putea să 
şteargă din dosar ce trebuia 
şters. În vara anului 1962, 
după ce luasem „examenul 
de maturitate”( aşa se 
numea în acei ani 
bacalaureatul), ai mei se 
gândeau să mă ducă la 
Bucureşti să mă „arate” lui 
Romul Munteanu. Eu eram 
emoţionat nu pentru 
întâlnirea cu el, ci pentru 
întâlnirea cu Bucureştiul  
unde nu mai fusesem şi 
ştiam că un unchi de-al meu 
se rătăcise prin Capitală şi i 
se furaseră şi banii. Cât 
despre confruntarea cu 
profesorul nu aveam teamă, 
citeam carte după carte, 
citisem şi prima lui carte 
„Contribuţia Şcolii ardelene 
la culturalizarea maselor” 
semnată Romulus 
Munteanu, apărută tocmai 
în acea vară, aveam curajul 

să discut cu el pe orice temă de interes cultural şi literar.  Mă 
pregăteam la gramatică  cu un student din Strei care era la 
facultatea Universităţii bucureştene, îmi formulam în gând 
întrebările pe care doream să i le pun, i-aş fi spus, ca să fac 
impresie, că şi eu scriu.   
      Întâlnirea cu Romul Munteanu n-a avut loc la Bucureşti, 
aşa cum îmi imaginam, ci la Deva. Bunicul aflase, nu mai 
ştiu prin ce împrejurare, că Romoluţ a lu` Ciobu, cantorul de 
la Călanul Mic, pe care-l cunoştea, nu era altul decât tatăl 
„directorului de facultate”, cum zicea el, de la Bucureşti, şi 
acesta e acasă. A doua zi tata pune caii la căruţă şi mă ia, 
împreună cu mama, care cususe o rochiţă pentru Anica, 
fetiţa profesorului despre care aflaserăm că stă la bunici, 
luăm şi o sticlă cu ţuică bună de Vălcele şi ajunşi la Călanul 
Mic, tragem la familia Toltean. La casa Muntenilor ne 
conduce doamna Toltean, suntem bine primiţi, dar profesorul 
era la Deva, vine cu un tren de seara, dar a doua zi pleacă 
iar la Deva şi ne hotărâm să-l întâlnim acolo. Nanei Maria, 
mama profesorului, care mă simpatiza vizibil, îi spuneam ce 
importantă carte a scris feciorul ei. Nu mai reţin ce am spus 
în acel „comentariu”, făcut la gândul că îi va fi transmis fiului 
şi voi face impresie bună, dar ţin minte cuvintele nanei: 
„Copilul meu a ajuns fala Călanului”. Nu i-a fost uşor să 
ajungă aici, că a fost nevoie să înveţe mult şi-n Germania s-a 
dus să înveţe. Eram încredinţat că aşa e,  convingerea 
aceasta  am avut-o şi a doua zi când, cu ajutorul  
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profesorului şi avocatului Aron Todoroni, l-am întâlnit la 
Deva. Convorbirea cu el a fost mai simplă decât mă 
aşteptam, pentru că nu mi-a verificat cunoştinţele, am vorbit 
despre „viaţa literară” din Deva, despre  „opera” mea. I-am 
mărturisit ceea ce părinţilor nu le-am spus, că nu vreau să 
merg la Bucureşti ca să mă fac profesor, ci scriitor, poet, 
prozator, critic literar, orice. Când m-am lăudat că 
debutasem în revista „Tribuna”, a spus că mă invidiază şi mi 
s-a părut atunci că îşi bate joc de mine. De la Deva am venit 
cu trenul împreună şi numai atunci m-a întrebat ce-mi place 
să citesc şi a rămas surprins de lectura mea „bogată”, mi-a 
recomandat ca să ajung şi eu scriitor să nu mă las influenţat 
de nici un scriitor.  Înainte de toate însă trebuie să merg la 
cursurile de pregătire pentru admitere pe care le organizează 
facultatea.  I-am urmat sfatul si m-am dus, la acele cursuri 
unde m-am împrietenit cu Marin Mincu, învăţam împreună 
intr-o cameră de cămin la Grozăveşti. Pe  profesor l-am 
văzut o singură data în holul facultăţii de pe strada Edgar 
Quinet, deşi sunt sigur că mă văzuse, nu m-a recunoscut 
sau n-a vrut să mă recunoască, dar îl înţelesesem, era 
însoţit de Tudor Vianu şi multă lume îl saluta politicos, atunci 
mi-am dat seama că nu e doar „fala Călanului”, ci şi a 
Bucureştiului. Aveam adresa lui şi trebuia să-l caut la hotelul 
Negoiu, conform înţelegerii la coborârea în halta Călanul 
Mic, înainte de primul examen, dar nu l-am mai căutat. Îmi 
pierise curajul de a aborda o personalitate ce depăşea  „fala 
Călanului”. Am căzut la admitere, notele obţinute mi s-au 
părut mici, la probele orale mi s-a părut că  profesorii nici nu 
mă ascultau şi nota era invariabil 7, la scris un 
supraveghetor, când se predau lucrările, pe câteva le-a bifat 
cu creionul la un colţ, mi-a bifat-o şi pe a mea.  Am bănuit că 
e un semn ca să fiu favorizat, dar la afişarea rezultatelor mi-
am dat seama că am fost defavorizat. Desigur, nu ştiu dacă 
mă puteam eu autoevalua corect pe atunci.   
       N-am făcut contestaţie că eram convins că nu are rost, 
dar toate acestea i le-am spus profesorului câţiva ani mai 
târziu, când eram student la Filologia din Timişoara. Mi-a 
reproşat că nu i-am spus „la timp”, că poate „se îndreptau 
lucrurile”. Regreta că a uitat de mine,  dar m-a îndemnat să 
nu renunţ la scris. Îmi spunea toate astea cu o sinceritate 
care m-a făcut să-l iert şi am continuat să citesc tot ce 
publica.  
        Ajuns profesor la Călan şi coordonând cenaclul literar 
„Radu Stanca”, am avut ambiţia să invit ca membrii de 
onoare personalităţi literare recunoscute. Au acceptat să 
vină în cenaclul nostru Stefan Augustin Doinas, Mircea 
Ivănescu, Eugen Todoran, Ion  Mircea, Vasile Andru, Mircea 
Braga, Ştefan Popescu, Radu Ciobanu, Anghel 
Dumbrăveanu, Titu Popescu, Luminiţa Petru, alţii au 
acceptat, ca Ion Negoiţescu sau Cornel Regman, dar n-au 
reuşit să vină. Romul Munteanu n-a acceptat. Am stat de 
vorba cu el la Sibiu cu ocazia „colocviilor revistei 
Transilvania” şi am vrut să-l  „înduplec” amintind de vorbele 

mamei sale ca e fala Călanului. S-a amuzat grozav, dar nu l-
am convins şi mi-a explicat, aproape şcolăreşte, că o faimă 
locală, dacă nu ajunge şi naţională, n-are nici o valoare. Se 
considera, la sfârşitul anilor 70, că el n-a ajuns să aibă „fală 
naţională” şi m-a întrebat cu ce se poate făli Călanul. I-am 
răspuns că se făleşte cu biserica din Streisângiorgiu, cu 
fonta care a ajuns, prelucrată la Petroşani, materialul 
Coloanei Infinitului a lui Brâncuşi la Târgu Jiu şi cu Romul 

Munteanu.  A râs cu poftă, dar eu eram dezamăgit. Mi se 
părea că modestia lui e falsă şi pleacă de la ruperea 
afectivităţii faţă de locurile natale. Îl consideram printre cei 
care ajunşi a fi o mândrie naţională, nu le mai pasă de unde 
au plecat.   
        Cât de nedrept l-am judecat pe Romul Munteanu mi-am 
dat seama când i-am citit cartea sa de memorii O viaţă 
trăită, o viaţă visată, din care nu citez decât o singură frază 

emoţionantă: „Eşecul meu dureros rezultă din imposibilitatea 

replierii în vatra originală, singurul loc prielnic unde aş mai fi 
putut vorbi cu umbrele îndepărtate ale bunicilor şi părinţilor”.          
         De la fală locală la mândrie naţională drumul e greu, 
dar invers e şi mai greu.    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Călanul din alte vremuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Eugen SIMION  
   
 

"EURILE" LUI GEORGES 
SIMENON(II) 
 

      (INSEMNARI DESPRE SCRIERILE INTIME) 

     Dictările nu au o structură precisă. De aceea sînt 
greu de fixat într-o specie bine determinată. Sînt nişte 
jurnale publice (din moment ce sînt destinate tiparului), 
care evadează în timp şi nu respectă clauzele 
diaristicii. Timpul naraţiunii nu-i aici, în totalitate, 
prezentul, nici trecutul. Le amestecă imprevizibil, sare 
de la una la alta, de la sine (istoria intimitătii) la lumea 
din afară (le dehors), înaintează în zig-zag, pornind de 
la descripţia unei dimineţi însorite pentru ca, două 
fragmente mai încolo, să ajungă la o istorie din 
copilărie. Imprevizibilul George Simenon! Face 
mărturisiri şocante, e mereu împotriva curentului 
general, fuge de analiza psihologică şi, în genere, de 
concepte, nu are prea multă şcoală, dar ştie să vadă şi 
să judece viaţa. O naraţiune în linie dreaptă, zice 
cineva, iată ce-a învăţat şi ce ştie să scrie Simenon. Şi 
naraţiunea îl serveşte bine. Chiar şi naraţiunea 
confesivă, unde convenţiile literare sînt lăsate la uşa 
de la intrare... Se profilează, la urmă, un personaj 
memorabil. Un scriitor care nu complică lucrurile, 
spune pe faţă ceea ce crede, în fine, un om format la 
ceea ce se numea, cu o formulă desuetă azi, şcoala 
vieţii. Dacă nu şi-a pierdut o credinţă, aceasta este 
credinţa în viaţă, va mărturisi el ceva mai tîrziu (23 
octombrie 1976). Cînd jurnaliştii îl întreabă dacă are 
sau nu un hobby, răspunde invariabil: l’homme. Asta 
vrea să spună, bineînţeles, cunoaşterea omului. A 
trecut prin mai multe medii umane şi a fost mereu 
curios să afle ceva despre părinţii, copilăria, prietenii, 
iubirile şi eşecurile unui individ (7 noiembrie 1976). A 
frecventat localurile de noapte, bordelurile... 
    Ce ne spun memoriile, jurnalele dictate ale lui 
Simenon? Că prozatorul iubeşte mult viaţa, sub toate 
formele, că nu este un dezesperat şi nici un om 
insensibil (ceea ce se vede limpede în scrierile sale 
intime). Cînd scrie, nu se gîndeste la sine (autor), nici 
la instrumentele scriiturii. Nu se gîndeste decît la 
istoria pe care o povesteste. Păcat grav pentru 
flaubertieni, cei care cultivă aventura scriiturii, nu 
scriitura aventurii (dilemă cunoscută). Memorialistul 
cunoaşte mecanismele memoriei, de aceea se lasă în 
voia ei. Altfel zis: scrie ceea ce memoria îi oferă. Spre 
bătrîneţe, se consideră din ce în ce mai putin scriitor, 
abia se ia în seamă ca romancier (distictie curioasă, ca 
şi cînd romancierul n-ar fi scriitor!) şi nu ştie unde să 
se situeze în domeniul scriiturii (De la cave au grenier, 
p. 37). Nu-i plac abstracţiunile. „J’ai vécu dans le 
concret, sans souci de la métaphysique ou de la 
philosophie” – declară el. Propoziţie imprudentă pentru 

un scriitor contemporan cu Sartre şi Camus. Simenon 
este un ţăran cu picioarele pe pămînt. Lasă 
subconştientul să-şi facă treaba, nu se simte în nici un 
fel responsabil faţă de literatura sa (op. cit., p. 37). 
Propoziţii, iarăşi, scandaloase. După ce le lansează, 
diaristul (memorialistul) pleacă la plimbare cu Theresa, 
confidentul şi secretarul său. Cînd se întoarce, trece la 
alt subiect. Se gîndeşte, de pildă, la iubire. După 60 de 
ani, dragostea îi pare, pur si simplu, o boală. o „boală 
vindecabilă”. Prilej de a vorbi despre Theresa, care are 
49 de ani, în timp ce el, diaristul, are 73... Nu este 
complexat. Are pentru secretara şi partenera lui un 
sentiment minunat (termenul există în naraţiune) care 
nu-i nici acela de iubire-pasiune, nici de iubire-
intelectuală. Ceva mai profund şi mai durabil. Curios! 
Simenon, care n-a fost deloc milos cu femeile care au 
trecut prin viaţa lui, este acum (în faza dictărilor) un 
îndrăgostit tandru. Nu iubeşte nici el căsătoria ca 
institutie, deşi a avut mai multe neveste şi patru copii. 
Crede că le mariage va fi înmormîntat într-o zi. Speră 
să fie o înmormîntare frumoasă, „delirant de gaieté”. 
Fericit, lansează la sfîrşitul capitolului lozinca: „Le 
mariage est mort. Vive l’amour! Vive le couple”. Pare, 
în alţi termeni, un strigăt de luptă gidian... Îl reia, în alt 
moment al confesiunii (22 noiembrie 1975), în termeni 
mai limpezi: „Je hais le mariage”. 
    Cîteva amănunte de existenţă: scriitorul ajuns la 73 
de ani are aproape 300 de pipe, pe care le cunoaşte 
ca pe nişte prieteni apropiaţi. Întrebat ce profesiune 
are, răspunde: „Pére de famille”. Răspuns ce 
contrazice observaţia de dinainte privitoare la 
căsătorie, dar, la nevoie, se poate admite că familia 
poate exista şi în afara căsătoriei. Autorul celor 200 de 
cărţi nu se consideră un geniu. O modestie rară în 
lumea scriitoricească. Este, acum, în faza memoriilor, 
fericit si se teme pentru fericirea sa. „Mon Dieu, que la 
vie est belle” – scrie el. Şi se roagă pentru bucuria lui 
(19 octombrie 1975). Se gîndeşte, bineînţeles, la 
moarte, dar nu face din această temă preocupare. 
Savurează tihna şi laudă în continuare dragostea fără 
pasiune şi fără complicaţii intelectuale. Morala? Da, 
există, dar memorialistul nu-i acordă prea multe pagini 
de reflecţie. Ideologia? Subscrie la una singură: 
anarhia. Vrea să fie sau ar fi vrut să fie un anarhist 
liber, un anarhist individual, fără doctrină (26 octombrie 
1975). Nu renegă convingerile din tinereţe. Salută 
transformarea moralei burgheze. Priveste cu 
îngăduinţă morala noii generaţii... Nu-l scandalizează o 
scenă de striptis... 
     Însemnările ulterioare (La main dans la main) aduc 
amănunte mai crude despre slăbiciunile bătrîneţii, 
totuşi diaristul/memorialistul nu-şi pierde liniştea şi 
sentimentul bucuriei amoroase (sentimentul dominant 
al Dictărilor mele). Într-o zi cade şi stă preţ de trei ore 
în comă. Cînd îşi revine, notează fără panică sau, mai 
bine zis, dictează fără veritabilă disperare. Se 
multumeste să spună că nimic nu-i mai rău pentru un 
om, deci şi pentru sine, decît incertitudinea. Nu-i puţin, 
după ce-ai trecut printr-o comă?... 
* 
    Am un sentiment curios, după ce citesc aceste 
detalii în dictările lui Simenon: sentimentul că, trecute 
prin filtrul altei scriituri (scriitura secretarei, în cazul de 
faţă: scriitura Theresei!) cruzimile confesiunii se 
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estompează. Narată oral de cineva şi scrisă de 
altcineva, experienţa pierderii, temporale, a cunoştinţei 
pierde caracterul ei dramatic. Devine, fatal, o istorie 
tristă, dar nu o experienţă înspăimîntătoare pentru 
diarist. Impresia este întărită şi de alte istorii din 
discursul confesiv al lui Simenon. Îi lipseşte, repet, 
nota tragică, profundă, autentică. Totul pare, de la un 
punct, o istorie crepusculară menită, cum am precizat 
mai înainte, să elibereze sub această formă fiinţa 
diaristului de neliniştile ei... Autorul nu ascunde faptul 
că, îndată ce termină de dictat, se simte mai bine, 
eliberat de greutatea care-l apasă... 
    Nu lipsesc din jurnal banalităţile cotidiene pe care le 
aflăm în mai toate jurnalele intime: „azi a plouat în 
două rînduri, cerul este gri, am făcut o mică plimbare, 
am primit o scrisoare de la un cititor care îmi 
semnalează faptul că unele cuvinte se repetă, Theresa 
mi-a cumpărat două pipe, arta epistolară a dispărut, va 
dispărea, probabil, şi arta conversaţiei” (ceea ce este 
exact), „adolescenţa este o vîrstă ingrată, deseori 
penibilă” (ceea ce, iarăşi, este adevărat), «la mére» 
era de o nervozitate maladivă (ceea ce deja ştim), în 
fine, „literatura îl interesează din ce în ce mai puţin”... 
Autorul a mai spus de cîteva ori acest lucru. Dictările 
lui, lipsite de o puternică substanţă existenţială, devin 
inconsistente, previzibile, neinteresante în acest plan. 
Cîte o remarcă, din loc în loc, le mai salvează. Poate si 
reveria unei iubiri tihnite, crepusculare, alături de o 
femeie ceva mai tînără care, între altele, preia şi 
responsabilitatea scriiturii în acest discurs confesiv 
unde timpurile si planurile se amestecă fără a exprima 
ceva relevant în ordinea existenţială şi intelectuală. Să 
fie de vină vîrsta? Nu este o regulă că bătrîneţea nu 
are ce spune în diaristică. Dovadă jurnalul lui Tolstoi, 
care, la vîrsta lui Simenon, înregistrează fapte de 
existenţă de cea mai mare importanţă. Alt exemplu 
este longevivul Ernst Jünger. Jurnalul lui este, pînă la 
ultimul rînd, substanţial. 
* 
    Simenon nu rămîne dator, totuşi, cititorilor săi pînă 
la sfîrşit. Un fapt tragic în biografia lui îl scoate din 
tihna (infecundă literar) în care se instalase: 
sinuciderea fiicei sale, Marie-Jo (1978). Toată reveria 
crepusculară se spulberă. Ciudat, în loc să-i paralizeze 
forţele interioare, tragedia le reactivează. Georges 
Simenon, care renunţase să mai scrie, redactează în 
1980 Mémoires intimes, apărute în 1981. Este o carte 
amplă, plină, memorabilă. Autorul concentrează aici, si 
dă altă expresivitate la ceea ce risipise, neglijent si 
inconsistent, în dictările sale. În genul memorialistic din 
epocă această confesiune, încărcată şi variată ca arca 
lui Noe, poate fi socotită un punct de reper. Simenon 
mai dă o lovitură, cum se zice în limbaj gazetăresc, o 
ultimă mare lovitură din cariera lui (un cuvînt care nu-i 
place). Memoriile intime nu diferă, ca formulă epică, de 
scrierile anterioare. Este o lungă scrisoare (aproape de 
o mie de pagini), împărtită în LXXIII capitole si urmată 
de cîteva fragmente din Mes Dictées din mai 1978, 
atunci cînd tatăl află de moartea fiicei sale. În fine, 
Memoriile intime cuprind, în final, si Le livre de Marie-
Jo, în care sînt adunate scrisorile, versurile, scenariile, 
însemnările acestei tinere care n-a mai avut puterea 
să trăiască... 

    În ansamblu, Memoriile reprezintă un document 
excepţional de existenţă şi, totodată, o scriere 
confesivă care prin autenticitatea, gradul ei de 
expresivitate (involuntară) şi, aş zice, originalitatea 
construcţiei capătă valoare literară în ciuda 
convingerilor autorului care, am văzut, nu acordă prea 
mare însemnătate acestui gen de literatură. Este o 
carte de iubire şi suferinţă paternă. Un părinte, care se 
întîmplă să fie scriitor şi care contemplă liniştit ultimii 
ani ai existenţei sale, pierde fiinţa cea mai dragă de pe  
lume şi, atunci, se apucă să-i scrie ca si cum ar fi vie si 
ar putea să primească mesajul lui... Proiectul din 1941 
(adresat fiului său, Marc) este, astfel, reluat, amplificat 
şi dus la capăt. Simenon pare a găsi, aici, stilul potrivit, 
direct, plin de cruzime şi adevăr şi, prin toate acestea, 
foarte pregnant. Istoriile, deja prezentate în scrierile 
intime anterioare, capătă aici relevanţă. Mama 
Henriette, tatăl Désiré, el însuşi (naratorul), femeile pe 
care le-a iubit, cei patru copii ai săi, toţi şi toate intră 
într-un voluminos roman de familie şi, totodată, un 
roman de atmosferă. Romanul indirect începe normal, 
în stilul Balzac, cu prezentarea mediului: cartierul 
sărac al unui oras belgian (Liége, desigur), lumea 
„oamenilor mici”, mărunţi funcţionari corecţi, punctuali, 
apoi muncitorii, micii negustori, femeile şi copiii 
cartierului... Este lumea în care creşte Georges 
Simenon şi pe care o prezintă de atîtea ori în romanele 
sale zise serioase. O evocă, acum, direct şi în culori 
adesea crude, fără un scenariu previzibil. În orice caz, 
discursul memorialistic nu urmează o cronologie 
strictă. Sare de la o epocă la alta, de la o temă la alta, 
în veritabil stil simenonian... 
    Stilul are, cum am avertizat deja, îndrăznelile, 
cruzimile sale. Autorul vorbeşte, de pildă, cu mare 
fervoare, despre infidelitătile lui conjugale şi, în 
general, despre aventurile lui (numeroase) în acest 
domeniu de regulă secret. Fapt, iarăşi, ciudat: 
sinceritatea lui Simenon este acceptabilă; confesiunea 
lui, plină de fapte de spaimă pentru morala comună 
(trădări, acuplări cu secretarele chiar sub acoperişul 
conjugal, fugi erotice, despărţiri, infinite combinaţii 
amoroase etc.), nu scandalizează aşa cum 
scandalizează vulgaritatea amănuntelor de acelaşi gen 
date, în jurnalele lor, de  Anaďs Nin, Simone de 
Beauvoir sau de Drieu la Rochelle. „Scandalizează” 
nu-i un termen potrivit pentru morala scriitorului de la 
sfîrşitul secolului al XX-lea. L-am folosit pentru a 
marca faptul că, într-adevăr, „imoralităţile”, libertăţile 
sentimentale povestite de Simenon în scrierile intime 
sînt primite, la lectură, cu îngăduinţă, chiar cu 
simpatie, pentru că, e limpede, memorialistul nu ţine 
să confirme, cum fac multi diaristi din secolul al XX-
lea, psihanaliza. Nici chiar să provoace morala publică. 
Este un stil de exigenţă, un anarhism suportabil. 
Ce este inedit şi, oarecum, şocant în naraţiunea lui 
Simenon este că el nu se fereşte de copiii săi cînd 
vorbeşte de eşecurile, impudorile, infidelităţile sale. 
Aplică, îmi dau seama, o pedagogie evitată de cei care 
se confesează. O pedagogie dură, greu de acceptat 
de „le petit homme”, „le petit monsieur”, personajul 
preferat al prozatorului belgian. Modelul Rousseau (cel 
care nu se sfia să povestească în Confesiuni 
intimităţile lui cu Doamna Warens şi, mai tîrziu, 
betesugurile) sau, mai recent, la începutul diaristicii 



 

 
moderne, modelul Gide (care nu-si ascunde 
homosexualitatea) ar putea fi invocate la acest punct 
sensibil. În genere, secolul al XX-lea a renunţat, sub 
influenta psihanalizei, la tabuuri. Şi Simenon, fără a fi 
un fanatic al psihanalizei (l-a citit, totuşi, pe Freud, 
deducem din însemnările sale), este un adversar decis 
al interdicţiilor. Diaristii, memorialiştii moderni se aşază 
singuri pe divanul psihanalizei. Nu este cazul lui 
Simenon. Cazul lui (şi farmecul sincerităţii sale) este 
că se oferă cititorilor şi, înaintea tuturor, copiilor săi 
aşa cum este. Nu ca model de existenţă, ci ca un om 
viu, complex, plin de slăbiciuni omeneşti... O 
pedagogie care zdrobeşte cîteva mituri literare: mitul 
copilăriei paradisiace, mitul mamei divine, mitul 
băiatului bun, mitul tatălui de familie incoruptibil, mitul 
omului religios, mitul conjugalităţii sacre şi, mai ales, 
mitul scriitorului obsedat de le moi profond si de 
convenţiile literaturii. Chiar mitul scriitorului distins, 
elitist, pretenţios, instituţionalizat este luat în răspăr de 
prozatorul născut într-un cartier sărac din Liége si fără 
înalte studii... 
    Nu se ruşinează să scrie despre ceea ce alţi 
memorialişti, ajunşi la vîrsta senectuţii şi consacraţi în 
disciplina lor, se sfiesc să vorbească. Despre scenele 
de sexism colectiv, de pildă, sau despre teama 
prozatorului, la bătrîneţe, că în timpul actului sexual s-
ar putea scăpa pe el (Simenon notează asemenea 
detalii)... Biografia, astfel construită, nu are nimic 
mitologic în ea. Nici nu respectă canoanele genului. 
Memorialistul, am remarcat deja, nu-si iubeşte 
copilăria. Contestă aprig căsătoria, deci familia în sens 
religios şi instituţional. Pleacă de acasă la 19 ani şi, 
după ce este o vreme comis-voiajor într-o librărie, 
devine reporter. La 17 ani o cunoaste pe Tigy şi cînd, 
la 18 ani, este luat în armată, îi scrie zilnic o scrisoare. 
Află de moartea tatălui său, la Anvers, în timp ce făcea 
dragoste cu o verişoară de nu ştim ce grad într-un 
hotel de passe sau după aceea... De la Liége pleacă la 
Paris, devine „pére de famille” (profesiune pe care, s-a 
văzut, o menţionează şi în Dictări)... Aventura începe 
sau continuă: Belgia, Franta, 10 ani în America, 
primele 50 de cărţi, naşterea fiului Marc, viaţa cu Tigy, 
apoi cu D., alţi trei copii, încă o sută şi ceva de 
romane... 
    Literatura nu este tema memorialistului Georges 
Simenon. Nici viaţa literară. Nici chiar, trebuie să 
spunem, Istoria (cu majusculă). Acestea nu sînt 
punctele lui de referinţă în carte. În Mémoires intimes 
este vorba aproape în exclusivitate de viaţa 
sentimentală, de locuinţele, de femeile, complicaţiile şi 
complicităţile lui sexuale, de copiii şi de călătoriile sale. 
Georges Simenon nu are, cum se zice, stare, sau nu 
stă locului, numai scrisul este la el statornic, singura 
religie. Oriunde ar fi, are cu el maşina de scris. Un 
veritabil roman. O nesfîrşită aventură care, în mod 
normal, ar trebui să cuprindă şi istoria celor 200 de 
cărţi. Ei bine, tocmai această istorie lipseşte în 
Mémoires intimes. Memorialistul scrie în fiecare zi, 
scoate roman după roman, dar despre facilităţile şi 
chinurile scrisului nu-i place să vorbească. Despre alte 
lucruri, da, povesteşte cu lux de amănunte. Joacă golf, 
volei, face canotaj, schimbă des femeile, pe una dintre 
ele (Boule) o poartă după el pretutindeni spre 
disperarea soţiilor, în fine, se încurcă mai mereu cu 

tinerele secretare... D., una dintre soţii, intră într-un joc 
primejdios, îi indică ea însăşi bărbatului pe cine să 
atace şi păcatul se săvîrşeşte aproape sub ochii săi. 
Altădată merg împreună la bordel. O pasiune morbidă 
care se termină într-un acces de demenţă sălbatică. 
Simenon este şi el de părere că le moi est haďssable, 
dar trebuie să precizez că îl cultivă, totuşi, cu 
abnegaţie. Altfel nu ar mai da atîtea detalii despre el 
însuşi, în ipostazele cele mai delicate. Tigy, Denise, 
din nou mama-Henriette şi Désiré-tatăl, contabil într-o 
companie de asigurări, apoi Marc, Johnny, Marie-Jo si 
Pierre – copiii săi, locuinţele pe care le schimbă des, 
din America în Franţa, apoi în Elveţia la Echandens şi, 
ceva mai tîrziu, la Epalinges (1964), în fine, apariţia 
Thérései şi retragerea la Lausanne, intră alături de alte 
istorii şi alte personaje, în această fascinantă naraţiune 
confesivă, pe care n-o poţi citi decît cu creionul în 
mînă... Personajul central este, bineînţeles, naratorul 
Simenon. Nu putem spune: adevăratul, realul Simenon 
şi nu putem şti nici dacă ceea ce povesteşte el despre 
sine şi despre alţii este în întregime adevărat. Am 
convenit de mult că orice scriitură (inclusiv cea intimă, 
strict secretă) deplasează liniile realului, fabrică voit 
sau nu fantasme şi, din însumarea acestor fantasme, 
iese la urmă un veritabil personaj. Simenon, eroul lui 
Georges Simenon din Mémoires intimes, este oricum 
un personaj fabulos. Îndrăzneţ ca un erou gidian, dar 
nu obsedat de la mise en abîme şi, în genere, de 
probleme teoretice, doritor de bunuri lumeşti şi 
nepăsător faţă de morala publică, bun pére de famille, 
dar rău soţ prin nestatornicia lui, spirit voiajor, muncitor 
ca un bivol în sfera literaturii şi, totodată, mefient faţă 
de fumurile elitiste ale lumii literare... 
    Acest personaj a traversat secolul şi a lăsat în urma 
lui două sute de cărţi care, multă vreme, au fost 
socotite de speţă minoră. Azi ne dăm seama că, în 
fapt, Georges Simenon este un mare creator şi că 
scrierile lui intime (cu precădere Mémoires intimes) 
sînt, în genul lor, exemplare prin originalitatea, 
atipicitatea lor. S-ar putea ca în viitor, cînd Maigret se 
va retrage definitiv la pensie, iar admiratorii lui îl vor 
uita, scrierile confesive ale lui Georges Simenon să 
ducă mai departe, ca si în cazul lui Gide, renumele 
marelui său talent. 
 
* vezi Ficţiunea jurnalului intim (1-III, 2001) şi Genurile 
biograficului (2002). 
** în studiul citat mai înainte: Ficţiunea jurnalului intim. 
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Dragoş Vişan            
 
Pledoarie pentru un nou subgen 
literar: cel personal 
 

În ultimele zeci de ani, 
sau mai degrabă în ultimele două 
decenii a apărut o modă, o tendinţă evidentă a 
degustătorilor de arome tari literare. E vorba de 
preferinţa juvenilă, indiciu însă şi al maturităţii artistice, 
pentru un subgen literar, nu pseudoliterar, diferit de 
memorialistică, pe care nu ştim cum să-l denumim. Eu 
l-aş denumi, cu scuzele de rigoare că n-am făcut-o 
până acum, „subgenul personal” al literaturii actuale. 
 Nu vreau să dau de înţeles că ar mai exista şi 
alte subgenuri, că vreau să distrug din start clasicul 
triumvirat al Liricului, Epicului şi Dramaticului, de la 
Aristotel, Horaţiu şi Pseudo-Longinus încoace. Într-o 
„Poetica” de Aristotel ori „Ars poetica” de Nicolas 
Boileau nu s-ar fi găsit niciodată loc pentru tot ceea ce 
ţinea de memorialistică, de pamflet ori „genul” 
epistolar. Apariţia blogurilor şi a site-urilor literare a 
făcut să se extindă foarte mult, în ultimele două 
decenii, această reorientare a receptării înspre zone 
din ce în ce mai intime ori tot mai obscure, clandestine, 
subconştiente şi inconştiente pe care le poate căpăta 
discursul unui om ce se pretinde cât de cât scriitor. 
 Valoarea unui text beletristic trebuie depistată, 
din start, fără a se încerca includerea sa, la modul 
automat, folosind patul lui Procust, în cadrul unui gen 
literar consacrat. Un nou text, supus evaluării 
publicului, poate fi unul literar sau poate dezamăgi 
complet, iar atunci e respins din literatură, prin voinţa 
mai multor evaluatori. Problema spinoasă este că nu 
se poate decreta decât în mod relativ dacă respectă 
cerinţele ca el să fie perceput ca literatură propriu-zisă 
ori roman poliţist, S.F., carte de aventură, literatură 
pentru copii, scenariu de film, calambur, literatură 
didactică, eseistică strict filosofică, strict psihologică, 
strict religioasă, strict istorică, strict ştiinţifică etc. 
Anumite valenţe estetice, depistabile în orice parte 
compoziţională a textului pot să-l facă recomandabil şi 
pentru încadrarea în literatură. Sub pălăria acestei 
doamne, sub borul pălăriei de mexican sau mexicancă 
a literaturii pot încăpea multe capete creative, dacă ele 
comunică şi emoţii ori imagini artistice. 
 Dacă această domnişoară sau doamnă 
literatură de azi are un comportament mai adecvat ori 
total inadecvat vizavi de toţi cunoscuţii ori străinii cu 
care intră ea în contact, este iarăşi o problemă care 
trebuie supusă atenţiei noastre. Se spune despre ea 
fie că e de modă mai veche, că se poartă rigid, că se 
îmbracă mereu retro – iar unele alendeloane, 
balonzaidere, deux-pieces-uri au intrat de mult în 
dizgraţie. Alteori, când apare pe stradă cu burta goală, 
strasuri peste tot, ori chiar în halatele de baie strigăm 
cu toţii în cor: manea, remix, pastişă proastă, plagiat, 
text de propagandă, text ideologizant! 
 Aşadar, duduii literaturi i se recomandă nu 
neapărat piese de colecţie, articole vestimentare Dolce 
& Gabbana. Nu mai există astăzi capodopere 
incontestabile, haine artistice de-o valoare istorică. Dar 

o pregătire prealabilă a cunoaşterii stilurilor şi 
curentelor din toată istoria ori neamul său genealogic 
de mătuşi, bunici, străbunici literate este obligatorie. 
Nu trebuie ca scrierile actuale să se ancoreze doar la 
ţărmul cu epave al ultimei tendinţe artistice, al ultimului 
val de scriitori, devenind imitaţii. 
 Subgenul personal al literaturii actuale 
înseamnă pruncul artistic născut ca să sugă de la mai 
multe „meale”, cum spun fraţii noştri sud-dunăreni, 
aromânii din Dobrogea şi din Nordul Greciei. 
 El nu are nici măcar pretenţia de-a fi luat în 
seamă. Mai mult doarme, gângureşte, decât să se 
agite inutil, pentru a fi băgat în seamă. Pe Facebook, 
pe bloguri, pe site-uri personale ori de grup apar 
anumite gânduri, trăiri, însemnări cu statut privat ce se 
pot transforma, numai dacă doreşte autorul şi 
îndeplinesc criteriile estetice, în adevărate pagini de 
literatură. 
 De exemplu, jurnalul lui Liviu Ioan Stoiciu este 
o zi, iar în alta nu e literatură. Doamna sa nu-l 
vizitează ceas de ceas. Scrie ultimele ştiri culturale, 
dând citate, apoi le comentează precum un simplu 
receptor. Dar se aventurează şi în fascinantul univers 
fictiv, de ordin liric, epic, eseistic. Interactivitatea 
subgenului personal sporeşte întotdeauna şansele ca 
textele să fie îmbunătăţite, pentru că, nu-i aşa, tot ce-i 
destinat literaturii, chiar şi un rebut la un moment dat, 
poate fi perfectibil dacă i se află hiba, defectul major şi 
se îndreaptă forma sau conţinutul. 
 Şi pentru că tot a venit vorba despre hibă, toţi 
avem ca scriitori amatori hibele scrisului nostru. Dacă 
este să dăm o definiţie subgenului personal, cea mai 
nimerită ar fi următoarea: subgenul literar personal 
este o scriere, aparţinând marginal literaturii propriu-
zise, care prezintă o hibă pentru care el preferă să fie 
păstrat în anonimat chiar de către autor. 

 
Trebuie să fie remarcat acest fapt: nu 

receptorul sau criticul hotărăşte dacă un text artistic, 
îndeplinind cerinţele esteticului, se încadrează 
subgenului personal, ci autorul decide întotdeauna 
dacă e bine să-l plaseze aici. 

S-a pus problema dispariţiei graniţei între 
genuri şi specii literare. Douămiiştii, iar înaintea lor 
chiar nouăzeciştii şi optzeciştii au pledat şi încă mai 
pledează pentru omorârea genurilor, pentru 
încrucişarea lor, care ar duce la beneficii uriaşe 
literaturii, lăsată în acest fel să curgă natural. Doamna 
curtată de toţi poeţii (scriitorii) n-ar mai apărea atunci 
în costum sport, militar (pozând ca proză), nici în 
rochie elegantă de seară, blănuri (cu aere superioare 
de poezie), nici în costum clasic ori de arlechin (genul 
dramatic), ci ar schimba toaletele, iar această 
interşanjabilă dexteritate a sa ar fi percepută ca o 
eliberare de orice restricţii, convenienţe structurale, 
narative, lirice. 

Nu trebuie să cădem în această extremă, 
pentru că oamenii vor scrie întotdeauna ba poezie, ba 
teatru, ba proză, ba eseuri, ba ceva memorialistic, 
diaristic. Bineînţeles că ideea este foarte novatoare, 
însă douămiiştii o cam iau drept literă de lege pentru 
scriitura biografică sută la sută, „2000+(+)”. 
 Mai enervanţi pot să fie scriitorii care nu admit 
decât separarea strictă pe genuri şi specii. De parcă 

opinii critice 



 

 
Dumnezeu a făcut singur toate tiparele posibile ale 
scrisului, toate matriţele, toate paradigmele şi le-a dat, 
în momente de graţie absolută, să fie popularizate prin 
secolul XIX sau XX unor celebri scriitori ori teoreticieni 
literari. Nu trebuie să privim, dragi confraţi literaţi, 
aceste genuri şi specii la modul creaţionist, ci în acest 
caz putem fi „darwinişti” (numai în acest caz, metaforic 
vorbind!), pentru că graţia divină se întâlneşte cu 
interesul uman, cu o contribuţie proprie ce poate să 
decidă amestecarea speciilor între ele, amestecul între 
genuri, inventarea unor noi formule de comunicare 
artistică. 
 Hibele pe care le poate dovedi un text novator 
pot însemna oricând viitoare calităţi pentru lansarea 
unei specii inedite din cadrul subgenului personal. 
Hibridizarea artistică poate cunoaşte în noul deceniu 
care abia a început de o lună şi jumătate, din anul 
2011, o ascensiune deosebită, care să facă repede din 
ultimul venit în literatura universală, acest subgen 
personal, o a patra dimensiune de ordin estetico-
literar, indiferent c-ar avea tangenţe cu genurile liric, 
epic şi dramatic, în forma lor clasică. 
 Atipică, această literatură deseori făcută de 
internauţi, de internetmaniaci, de oameni-laptopuri, 
care se adună, se confruntă, ajung la anumite 
preferinţe ori dezaprobări, se perfecţionează continuu 
fără a mai publica pe material celulozic, pune accent 
deosebit pe subgenul personal, de parcă acesta ar fi 
însăşi cartea de vizită, autoprezentarea autorilor. 
Subgenul personal este atât de diversificat, atât de 
necercetat şi virgin, pentru că el poate să cuprindă în 
cadrul său şi tot ceea ce provine din lirică, epică, 
dramaturgie, eseistică, publicistică (editoriale, 
dezbateri, conferinţe etc.), dar şi toate celelalte tipuri 
discursive, mai puţin acelea care pot fi dovedite în 
public drept imitaţii grosolane, fără indicarea sursei de 
inspiraţie. Subgenul personal este subgenul noii 
generaţii literare, este subgenul Noului decenism, al 
douămiizeciştilor care au învăţat din lecţia şi greşelile 
douămiiştilor destul de mult ca să dea un impuls 
decisiv doamnei noastre literaturi în drumul ei spre 
universalizarea mult aşteptată. 
 
Criteriile estetice prin care pot fi alese textele noului 
subgen personal ţin şi de aprecierea fiecărui scriitor în 
parte, dacă ar vrea ca noua creaţie personală să 
treacă bariera dintre literatura oficială şi cea neoficială, 
dintre ceea ce este deja impus pe o scară diacronică şi 
ceea ce vrea să inoveze într-o sincronizare cu noile 
tendinţe din literatura străină. 
 
Subgenul personal poate coexista cu genurile şi 
speciile clasice ale literaturii. Poate deveni, post 
factum, o a patra dimensiune sau punctul de referinţă 
strict confidenţial pentru structurarea ideii ce se 
îmbracă într-o haină originală. Dacă douămiiştii au 
mizat, fără să fie bine orientaţi teoretic şi critic de 
cineva, de aspectul strict biografic şi de acela al 
recalcitranţei faţă de tot ce fusese anterior, acum se 
deschide calea unui „transmodernism”, unei transferări 
modeste, nu idolatre, a ştafetei pierdute de douămiişti, 
de nouăzecişti şi de optzecişti. Conceptul 
„postmodernism” trebuie înlăturat definitiv din limbajul 
specializat al criticilor, teoreticienilor şi istoricilor 

literari, după cum s-a dat tonul încă de-acum un 
deceniu, din păcate numai în unele publicaţii literare, 
nu în toate. Conceptul „transmodernism” vehiculat tot 
mai deseori în ultimii şapte ani, îi aparţine lui Theodor 
Codreanu (v. „Transmodernismul”, Junimea, 2006) şi 
are o arie de cuprindere mult mai diversificată. 
Avantajul faţă de „postmodernism” ar fi acela că nimic 
nu poate fi perceput numai a posteriori, pentru că 
omului îi e specifică şi puterea să judece aprioric 
realităţile ori datele fenomenelor. Un fenomen literar 
care apare la un moment dat, de exemplu biografismul 
douămiiştilor, nu poate ţine de un fictiv 
„postmodernism”, pentru că biografismul este totuşi un 
stadiu evolutiv – prin ceea ce are mai reprezentativ de 
propus şi de performat artistic – nu epigonic faţă de 
literatura optzecistă, cum i s-a reproşat în multe 
rânduri, de multe ori chiar la obiect, pentru că 
majoritatea optzeciştilor nu s-au dezbărat de clişeele 
ori scoriile ce-i situează chiar printre imitatorii 
complexaţi ai optzeciştilor. 
 Ar fi inutil să reluăm discuţia de ce nu există şi 
nu a existat vreodată pe Glob, ci doar la noi, referirea 
la o posibilă literatură „postmodernistă”. Singurul critic 
literar român care s-a opus radical schimbării 
canonului literar de către pretinşii fruntaşi ai 
optzeciştilor (precum Mircea Cărtărescu, Gheorghe 
Crăciun, Constantin Abăluţă şi Alexandru Muşina) a 
fost Marin Mincu. În goana apărării a ceea ce se mai 
putea apăra ca literatura a începutului de mileniu, 
criticul Marin Mincu nu a reuşit să propulseze noua 
orientare a douămiiştilor, astfel încât aceasta să 
devină curent, mişcare, cu program estetic bine 
stabilit. Mincu a ştiut doar să modereze cenaclul 
„Euridice”, publicarea multor volume ale douămiiştilor 
(dar şi ale nouăzeciştilor, optzeciştilor „textualişti” la 
editura sa, Pontica), fără să schiţeze programul 
acestei manifestări a nematurizatei pe-atunci generaţii 
2000, decât în linii care ţin de individualitatea 
discursurilor lirice, rareori epice.  
 Pentru a ajunge cât mai repede la diferenţierea 
clară a ceea ce poate fi socotit douămiist, nouăzecist, 
optzecist de subgenul personal care va fi abordat de-
acum înainte, din anul 2011, ar trebui să ţinem cont de 
anumite trăsături ale Noului decenism, sau ale 
„douămiizecismului” – după cum i-a zis L.I. Stoiciu în 
„Cartea zădărniciei (convorbiri)”, mai precis în lunga 
parte ce constituie un interviu. 

Aceste trăsături ale subgenului personal vor 
face obiectul  părţii a doua din acest studiu. 

Noul decenism a început. Porţile subgenului 
personal sunt deschise. Ceea ce s-a încercat din anul 
2001, şi nu a reuşit până în prezent, trebuie reluat, 
pentru că edificiul literar românesc trebuie să fie odată 
unul desăvârşit şi consacrat. 

Din anul 2000 încoace, de la "Dulcea mea 
Doamnă, Eminul meu iubit", însă implicit şi de aproape 
un secol şi jumătate încoace, nu doar din 2000 când a 
fost publicate din aceste 93 de scrisori, cumulate celor 
18 mai vechi eminesciene, acest roman epistolar de 
iubire merită mai mult atenţia criticilor. De fapt e roman 
cu doi autori. Şi nu poate fi inclus genului epic, ci unui 
subgen literar personal, despre care nu s-a vorbit până 
acum. Scrisoarea de pe data de 10 aprilie 1882, 
adresată de Mihai Eminescu Veronicăi Micle este cel 



 

 
mai solid argument al faptului că legenda Luceafărului 
la care lucra din 1880 nu era decât un text nefinisat 
apotropaic, dedicat chiar ei, pentru a nu dispera şi a 
crede atât în puterea dragostei telurice din viaţă, cât şi 
în aceea a dragostei eternizate a lor. În prima parte a 
„Luceafărului” este vorba de ipostaza geniului distant, 
al iubitului celest, iar în a doua parte tot eul auctorial 
se prezintă sub chipul lui Cătălin, prezentând în esenţă 
cum a curtat-o pe respectabila doamnă Veronica 
Micle, până ce aceasta a rămas văduvă şi avea mari 
probleme de a intra legal în posesia moştenirii de la 
Ştefan Micle. Dacă nu ar fi fost publicate ultimele 
scrisori eminesciene n-am fi dedus această legătură 
epică a „Luceafărului” cu epistolele literare ce 
alcătuiesc primul roman autenticist din literatura 
noastră, înaintea celor semnate peste decenii de către 
Garabet Ibrăileanu, Camil Petrescu, Anton Holban, 
Mircea Eliade sau Mihail Sebastian. Privite sub acest 
aspect, proza, corespondenţa literară, poemele 
„Luceafărul” şi majoritatea postumelor sale fac parte 
volens nolens dintr-un subgen literar personal. Socot 
că la noi n-a existat decât arareori interesul pentru tot 
acest subgen personal al literaturii, pentru dovedirea 
structurilor de adâncime ale operelor, legate de viaţa 
imediată a autorilor. În Americi, Extremul Orient, 
Europa şi chiar în Australia preocupări ale criticilor 
pentru evidenţierea a ceva similar există, stau şi la 
dispoziţia cititorilor de astăzi, ba chiar şi a scenariştilor 
de filme, a realizatorilor documentarelor. Noi stăm să 
aruncăm cu toate lăturile în scriitorii noştri de mare 
valoare, mai ales în cei interbelici, să inventăm „-isme” 
când descifrarea unui subgen personal în literatură, a 
interiorităţii sinelui celui care scrie pentru sine este 
chiar o necesitate, piesa lipsă din interpretarea unei 
zone mai intime a beletristicii moderne. Scrierile 
tinerilor de după anul 2010 pot fi sau pot să nu fie 
deloc exemple ale genului literar personal, pe care o 
să-l susţin, sus şi tare, nu doar de faţadă, pentru a fi 
omologat ca o alternativă neoficială faţă de literatura 
prea oficializată. În subgenul personal al noii literaturi 
tonul protestatar poate fi aproape agresiv, însă poate 
să şi lipsească. A nu fi tipărit pe hârtie nu înseamnă că 
nu scrii valoros. A fi în reviste şi nu în cărţi nu-i o 
pierdere. A fi păstrat la sertar, apoi descoperit, cum a 
făcut-o post mortem Adrian Marino şi a stârnit 
controverse (fiind brusc urât de mulţi), nu înseamnă că 
vrei să intri pe uşa de serviciu, cu forţa, în literatură ca 
prozator. M.H. Siminoescu vrea să intre şi ca poet prin 
„Versete” pe uşa din faţă, Tudor Cristea şi alţii vor face 
protocolul, se va mai scrie şi despre „Versete”, dar 
întrebarea ar fi dacă el a intrat de fapt vreodată în 
rândurile poeţilor din Parnasul României sau are 
această hachiţă la senectute. 

Vom argumenta cu exemple din scrierile unor 
poeţi, prozatori, eseişti, dramaturgi moderni români 
sau ai celor din alte literaturi că subgenul personal, de 
dincolo de cele trei genuri consacrate – liric, epic şi 
dramatic – există şi devine în prezent tot mai 
acaparator, mai ales prin absorbirea în el a ceva 
inacceptabil de-a fi mărturisit fără nici o disimulare. 
Principala calitate a autorilor ce se vor înscrie şi pe 
viitor acestui subgen literar personal ar fi discreţia, iar 
criteriul de-a li se omologa din punct de vedere critic 
scrierile în acest subgen este dovedirea faptului că 

forma literară este o carcasă perfectă, o casetă 
perfecţionată ce ascunde mesajul transmis direct de la 
persoană la altă persoană, de la un autor către un 
cititor foarte avizat, printr-un spectaculos joc de idei şi 
intuiţii, printr-un proteic experiment al încercării oricărei 
specii din cadrul genurilor literare ori al altor 
compartimente ale literaturii (eseistica, memorialistica, 
aforistica etc.), aflate chiar la graniţă cu alte domenii 
ale cunoaşterii umane. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lucrare realizată de Camelia Iuliana Radu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dan Dănilă 

 
 
 
 
 
Amintiri 

 
Nu mai pot să stau opac amintirilor, 
simt refluxul lor tandru, prelung 
ca o tainică febră venită din tropice. 
Poate vârsta aceasta îşi face de cap – 
dacă aş ţine un jurnal l-aş răsfoi iar şi iar, 
aş căuta minciunile cele mai frumoase. 
Putem să tăcem aşa, împreună. Sau 
întreabă-mă pentru ce privesc înapoi, 
de ce aştept mereu prima ninsoare: 
e creştineşte să înduri încă o dată 
aceleaşi dureri fantomă? Să reînveţi  
treptat silabele transei, bolborosind  
între somn şi trezie? Acum scriu 
cu ceaţa umbrei pe beznă, lunatic: 
numai celebrii dresori ai viselor 
ştiu despre ce vorbesc, numai vedenia 
orbului ar putea fi mai adevărată. 
 
 
 Animalele nopţii 

 
Beţivul trist, insomniacul şi poetul, 
fauna pitorească a nopţii. Şi în scorburi 
de curcubeu s-ar ascunde, s-ar pierde  
în labirintul alambicat al lumii, uriaşă gară. 
Poetul şi-ar vinde ultimii lauri la colţ,  
dar demult nu mai vrea să vadă cu ochii 
ceea ce nu pricepe cu sângele. Demult. 
Discipolii s-ar îmbăta cu fraze cubice: 
jos scrutătorii apartinici şi pleşuvi,  
vivat verbul care despică oceanul. Dar 
există cuvinte de spus doar în penumbră, 
de exemplu siliciu, osie şi o secretă lumină  
verzuie de peşteră ca în pântecul licuricilor.  
Absintul preţios din lupanarele cu păianjeni  
unde respiri prin tuburi de argint. Afară  
porumbelul e doar un vis aproape clandestin  
printre marile carnivore. Uneori noaptea  
e o pelerină atârnată în aer cu buzunarele  
doldora pe care totuşi o regăseşti. 
 
 
 
Aer 
 

Suflet zdrobit în cioburi de oglinzi 
aşează-te iar în vitraliul cel mai vechi 
străbătând şi ultimele unghiuri secrete. 
Calcă atent printre săbiile ruginite,  
desenează cu creionul tău de argint 
ieşirea unică din labirintul nemilos. 
Eşti aproape respiraţie, aproape un 
vis întrupat, cum aveau numai anticii. 
Ridică-te printre coloanele aliniate, 
numai tu mai ştii drumeagul urcător 
pe care ne ţineam de mâini uneori 

încă iubindu-ne, încă adolescenţi.  
La întoarcere acelaşi ritual: ne rugam  
lângă stela aproape ştearsă după care 
o acopeream iar cu flori de grădină. 
Apoi cina şi odată cu ea o mare tristeţe,  
într-o cu totul altă lumină. Fără foame 
eram complet imponderabili de trudă. 
Degustările, un fel de priveghi. Ora 
aceea când trupul îşi mai caută umbra. 
 
 
Fericirea 

 
Cam demult n-am mai dansat tango, 
fredonat, visat în culori, jubilat, prea 
puţin atenţi la inundaţiile de sânge  
dinspre capătul sternului şi celelalte  
afaceri interne. Ceilalţi vor crede poate 
că nu mai ştim să ne ascultăm, nici să  
îndurăm îndurarea. Că am uitat urma  
mângâierii, un rid pe frunte când lumina  
e piezişă. Sau piatra de încercarea aurului  
care se şterge imediat cu apă regală. O 
sete fierbinte de a fi ascultaţi. Dacă am fi  
doar umbrele răsfrânte care şi-au lăsat  
calea ştiută, ce am mai căuta aici sub toate  
straturile acestea de uitare nevinovată? 
Cu fiecare zi reîncepe obsesia, odiseea: 
într-un perete scobit s-a descoperit ieri 
un testament în alexandrine care lăsa  
urmaşilor doar maxime, sfaturi şi regrete.  
Nici urmă de castel, argintărie sau porţelan  
de saxa. Doar o puternică influenţă a lui  
homer şi un uşor parfum de violete. 
 
 
Elegie 

 
Câtă singurătate printre oameni, aer deja respirat, 
spaţii fără ascunzişuri. Numită impropriu aşa, nu 
altfel, necunoscută ca muza unei arte noi. Neştiind 
cât timp vom mai fi în trup, în trufia cărnii, avem 
amânare să credem orice, măşti slujind alte cauze, 
voci în falset. Mici planete ne prind în orbitele lor, 
ne împrumută lumină. O, dar cu ce preţ, de febră  
ne scormonim rănile şi dăm de pietrele plate iar  
sub ele de fauna tenebrelor. Cenuşă sau împăcare,  
totuna, inventăm lucruri noi şi le dăm nume după 
chipul şi asemănarea lor, le scăpăm din mână şi se  
sparg. Zâmbim stânjeniţi, asemenea clopotarului 
surd în faţa grămezii de cioburi. Peste tot grămezi, 
depozite, straturi peste straturi. Aşa uită istoria, 
cu colb întărit, cărbune afânat şi balegi uscate. 
Fiecare e un arheolog al propriilor amintiri, duce 
cu el lopăţele şi site, lupe şi carneţele unsuroase. 
Unii se regăsesc şi atunci parcă se redeschid. Dar 
natura şchiopătează tot mai rău iar noi o urmăm  
pas cu pas, cu pungi goale şi cele mai bune intenţii.  
Vom iubi şi ne vom mântui, iar singurătatea va fi  
doar o panteră bătrână, uitată după gratii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poezii 



 

 
Dan Tudor Calotescu 

      

A împlinit 135 de ani  

Şi e tânăr!  
Atât de tânăr încât inima lui e un cap de copil visând 
nemurirea.  
Brâncuşi e seva neamului, pasărea măiastră ce a dus 
infinitul mioritic în tridimensional.  
Mâinile lui  
zidesc lutul dumnezeiesc  
dau formă iubirii  
nasc sărutul dintre cer şi pământ  
ridică monument îmbrăţişării lor  
arc de triumf clipei atingerii umede  
sărutul   
intersectie între divin şi uman  
ochii lui  
nemărginirea zborului ascunsă în lut  
recunoştinţa adusă scurgerii timpului  
clepsidra clipei infinite  
tăcerea de taină  
rotundul naşterii universului  
oul creaţiei  
rugăciunea adresată cerului   
căutarea înaltului   
răvăşirea cunoaşterii  
durerea dulce a sacrificiului de sine  
Brâncuşi  
căuta să ne aducă divinul modelându-l  
mângâind perfecţiunea  
dăruindu-ne minunea,uimirea,dragostea!  
Brâncuşi e în inima mea şi sper 

măcar o clipă 

să-i auziţi bătaia! 

 

Infidelo!  

Dezgrop riduri  
nu sap adânc  
pe oglindă  
doar un anotimp  
cât o ploaie  
de vară...  
perversă viaţă  
eşti o femeie  
frumoasă  
cu dorinţe flămânde  
te posed cu sălbăticie  
mă arunci   
în extaz  
până la sânge  
te mângâi uşor  
primesc muşcături  
otrăvite...  
of, viaţă  
cum să te iubesc  
fără să-ţi devin sclav  
cum să te păstrez  
doar pentru mine  
infidelo?! 

 Imigrant  
  

Emigrez din mine  
să pot pluti  
ca un puf  
purtat de gând  
în alt timp  
imigrant într-o lume  
zidită din fărâme  
de vis  
oglindă concavă  
căuş de lumină  
fântână...  
  
graniţa dintre azi  
şi totdeauna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrare realizată de Camelia Iuliana Radu 

 

 

 

 

                                               

 
 



 

 
George Chiriac 

 
 

prima sosire la bellu 

 
în septembrie 2008 am trecut vis-à-vis de acest loc al 
dorinţelor, acolo unde era să ne izbească tramvaiul şi bătrînii 
vindeau vechituri pe macadam. chiar de pe atunci ştiam de 
katalina boschott, cea care nu-şi deschide umbrela cînd 
plouă. şi nu am înţeles niciodată de ce jack se sprijinea de 
poarta cimitirului, dădea deznădăjduit din cap. aici iei biletul 
numai dus. şi un sac de dormit. la bellu sînt oameni pe care 
nu i-am cunoscut niciodată, dar ei ne privesc ca pe nişte 
musafiri. 

 
visam să merg departe de cimitirul bellu dar  

metroul a oprit la eroii revoluţiei 

bocancii mei de cărămidă 
refuzau să se oprească 

 
ascultă de oamenii care ridică 

pliculeţele de ceai de pe alei 
nu vei şti niciodată în care noapte 

ei vor ieşi să scrie mesaje pe cruci 
cei care se pupă sînt nişte pupe 

 
leneveam amîndoi pe băncuţa de lemn 

fragilă şi plină de licheni verzui 
ea are o cutie muzicală o înveleşte  

în puloverul negru ca şi cum cineva ar vrea 
să i-o fure frica se resoarbe 

înăuntru ca un cîine  
adormit în mijlocul frunzelor 

 
fereşte-te frica vine frica revine în cutiile negre cu  

repeziciune  
 
 

nopţi purtate în paturi suprapuse 

 
în noaptea de noiembrie. în vechea cantină. încă se mai aud 
rîsetele studenţilor de la medicină. se lasă ceaţa ca o rochie 
invizibilă. pisicile negre o privesc prin geam. ea urcă cu 
picioarele goale scara patului suprapus. pisicile urcă scara 
de incendiu. încă se mai aud zbieretele fetiţei ucise cu 
furculiţa. în vechea cantină. în noaptea de noiembrie. cînd ea 
ţipă în somn. şi pisicile în călduri se ating sub maşini.  
 

cine se plimbă pe gheaţă 

 
sînt un radio cu sonorul dat foarte tare 

noaptea îţi citesc din sylvia plath 
şi corpul tău se evaporă 

 
ţii minte visul acela cînd patinam pe rîul îngheţat 

(cred că gheaţa avea vreo 10 cm 
dar nu era foarte frig)  

trînteam  
sticle de jägermeister pe gheaţă – totul părea de-

adevăratelea 
 

o cameră de luat vederi era  
montată în loc de ochi/ nimeni nu face nicio mişcare 

 
locuim într-un vapor pe acest rîu turiştii vin şi ne 

fotografiază ei 
cred că am fugit în europa făcînd autostopul dar nu 

 
în cana cu ceai e o pojghiţă de gheaţă o pipă de os 

ridicăm pliculeţe binefăcătoare 
păianjenul pustnic se ascunde la colţ 

m-am gîndit  
ea mestecă cutii muzicale 

sunetul ieşit îmi va gîdila urechile  
voi zîmbi – pentru că aşa îşi doreşte ea 

 
de la rîu pînă-n pub 
de la pub pînă-n rîu 

îmi zici bancul acela deştept 
care e asemănarea între kurt cobain şi michelangelo? 

amîndoi au pictat tavanul folosindu-şi creierul, zic 
deocamdată e frig păsări rele bocăne în cuşti 

te simt ca pe un sac de box 
se scurg lichide cărora nu le ştiu denumirea 

jos s-a format o pată de petrol – o ocolesc în gînd mă 
distanţez  

ca un cîine care pleacă cu spatele 
 

sînt un radio cu sonorul dat foarte tare 
noaptea îţi citesc din sylvia plath 

şi corpul tău se evaporă 
 

trick `r treat 

 
tocmai m-am mutat într-o piscină goală aici e puţină apă 

cîteva frunze o veveriţă descompusă  
tu pluteşti cu faţa în jos  

 
cineva filmează totul  

îmi muşc buzele  
ceaiul din acest pub poate încălzi orice 
stau acoperit cu toate pernele din casă 

zdrobit cumva 
printre mese goale unde  

oameni goi rîd şi se hlizesc 
trec  

 
e ca şi cum cineva ar turna ingenios  

ceai ţinînd cana în podea  
şi ceainicul în tavan cana poate fi  

plină dacă vrei –  
am haine care miros a vanilie 

sînt răspîndit în tot pubul  
 

tu ai fost aici şi ai văzut 
o fetiţă împarte 

pliculeţe de ceai cu vanilie te  
faci că nu o vezi tu eşti moartă 

nu te mai ridici  
 

azi-noapte de Halloween sufletele celor morţi 
se plimbau printre cei vii  

îi trăgeau de mîneci trick or treat 
trick or treat treat or trick treat or trick 

şi sylvia plath mă trăgea de mînecă 
mă striga daddy eu nu eram daddy 

îmi dădea o lopată şi  
mă punea să o dezgrop 

o sapă lată două sape late şapte sape late 
şi alte şapte sape late o sapă lată două sape late 

şapte sape late şi alte şapte o sapă lată două  
sape late şapte sape late şi alte şapte sape  

late o sapă lată două sape late 
şapte sape late şi alte şapte 

 
George Chiriac 
poeme din volumul “frica circulă prin subteran”, în curs de 
apariţie la “Casa de pariuri literare”. 



 

 
 

Paul Gorban 

 

 

 

 

 

biserica de pe bloc 

 
în biserica de pe bloc 
bate un aer de toamnă dezbrăcată 
şi icoanele se izbesc de lampa de neon 
în care gâzele şi-au ridicat piramide mortuare 
în care lumina bate din aripi 
asemenea fluturilor ce şi-au găsit liniştea 
pe buze de femeie 
a mai trecut un an 
de când răsare zilnic soarele de sub pământ 
a mai trecut un an 
de când mă scutur de cântece şi încerc să fiu om 
ba chiar a mai trecut un an 
de când nu mai ştiu de unde începe primăvara 
la miezul nopţii sub fereastra mea 
de la etajul şase cântă luna 
odată cu rugăciunile din Cetăţuia 
o aud cum aduce cuvinte 
purtate de păsările care au atins 
săptămâni întregi apa 
la miezul nopţii aud cum în gara Nicolina 
coboară din corpuri ce plimbă pe linii viaţă 
ţipetele sufletelor scoase din fântâni 
ţipetele sufletului meu 

prins în becul de neon o icoană de pe bloc 

 

biletul etern 

 
am găsit-o pe Karma stând în tren 
alături de alte corpuri cu suflet 
i-am spus că spiritul meu se bucură 
că nu circulă singur pe liniile de metal învelite cu pietre 
i-am mai spus că mi-aş lăsa oricând în orice haltă 
corpul scenografic atunci ea şi-a ridicat privirea 
din biletul etern al şarpelui 
şi a început să mestece fân 
mirosul de iarbă uscată aluneca 
un alt glob pământesc în nările mele 
am muşcat cu fetele din compartiment 
vârstele apelor care au mărşăluit o clipă 
în jurul nostru şi am aruncat 
pietrele în infern pe care bisericile 
le-au pictat pe urmă pe ziduri 
de atunci aerul îşi dezlănţuie 
zonele mlăştinoase şi rămâne înfipt 

în creierul meu ca un fragment de metal 

 

pasărea 

 
în faţa mea o inimă caraghioasă 
se strecoară într-o pasăre 
bătrânii chicotesc ca nişte păpuşi 
doar unul se uită atent la pasăre 
stă nemişcat vreo două ore 
şi strigă: sunt tot eu! 
doar că am început 
să încolţesc într-un înger. 
scot mâinile din buzunare 
arunc ochii prin trotuar 
şi iau pânza acasă. 
cine nu are un înger... 

să-şi cumpere. 

liniştea umbrelor 

 
nu fi supărat pe pământul care-ţi mănâncă 
umbrele. ţi le va da înapoi. aşa cum drumul 
întoarce copilului bicicleta de lemn 
şi figurile de cretă. aşa cum pruncul întoarce 
mamei datoria faţă de moarte. nu fi supărat 
pe muierile rele. nimeni nu le ia în seamă 
cu adevărat. nici donquijotiştii care 
sub poalele lor ca pomii se-nghesuie la fruct, 
nici florile cuminţi atârnate la balcoanele blocurilor 
ce stau ca nişte becuri de veghe şi nici 
anticarii cu păsări şi îngeri de-argint 
nu le bagă în seamă adevărul. nu fi supărat 
pe pământul care-ţi mănâncă umbrele. ţi le 
va da iarba înapoi. şi atunci, toţi cei flămânzi 

vor veni să mănânce liniştea duhului tău. 

nuntă pe râpa galbenă 

 
într-una din zilele gonflabile ale verii trecute 
am găsit pe lângă Râpa Galbenă nişte păsări 
care îşi făcuseră cuib pe un felinar. se uitau 
exact în ochii unui cal care păştea printre pietrele 
râpei. îi măsurau de la înălţime botul pufos 
ca grâul verde ieşit primăvara din catacombe. 
îşi imaginau cuiburi turn făcute din coama 
lui albă de parcă în acel cal s-ar fi ascuns o întreagă 
colonie de gâze minunate ale sufletului. chipul meu 
se izbea puternic de mobilierul soarelui când 
am auzit cum pântecul de flori al unei mirese 
a căzut ca o săgeată la botul calului. atunci păsările 
au început să-mi zâmbească amabil şi au coborât 
la nunta oraşului întins sub corpul meu gol. 
oamenii locului spun acum că felinarul stă aprins 
noapte şi zi peste cămaşa galbenă a unui mire 
dat dispărut. mi se pare că noapte de noapte 
un înger de inox vine călare în respiraţia mea 
şi-mi aduce lângă inimă florile unor păsări hidoase 
 
 
 
poeme din vol. Submarinul Karmei -  Princeps Edit, Iaşi 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Andrei Velea, „Poeme într-o ghindă” 
 
poemul într-o ghindă 
 
* 
pietrele pavajului s-au depărtat brusc... 
 
nici versurile poeţilor nu mai stau 
împreună, 
ci se-nşiră, fără prejudecăţi, din instinct 
spaţial, 
între altar şi bodegă 
 
eu te aştept într-o ghindă: 
aici mi-am bătut credinţele în cuie 
să nu îmbrăţişeze idoli de tablă, 
aici arunc metaforele la pământ 
să-mi dovedesc că mai funcţionează gravitaţia, 
aici scriu un singur poem, 
de fiecare dată altfel, 
să mă asigur că încă exist 
 
nu pierde vremea cu false politeţuri, 
nu ciocăni, ci intră hotărât, 
cât nu te-a risipit furtuna: 
putem savura un pahar vin roşu împreună, 
cu aromă proaspătă, iscoditoare, de fecioară, 
putem împleti filozofii despre cosmos sau fiinţă, 
mai talentaţi ca două dantelărese, 
până dimineaţa, 
când toate se vor fi aşezat afară, 
ca zaţul pe fundul ceştii de cafea, 
ca praful pe asfalt, după o răpăiala scurtă de vară 
 
ne vom trezi într-o staţie de autobuz 
fără nicio şosea împrejur 
 
voi apuca spre unde-arată zarurile, 
iar tu-ncotro bate vântul 
 
eco-poem 
 
* 
pasăre mare, albă, graţioasă, 
pe-un cuib pătrat, de ciment, cu pumnale în loc de ouă 
 
fire de trestie lungi, ca degetele naiului, 
sparte cu excavatorul 
 
ascunşi sub cupola unui ghiocel, 
un pluton de soldaţi plănuieşte atacul 
 
nuci detonate, amplificatoare montate greierilor, 
libelule stropite cu cherosen 
 
munţi etichetaţi, vânduţi la kilogram sau la bucată, 
lacuri în sticle de plastic 
 
mi-am lăsat sufletul într-un peisaj virgin, 
dar l-au închis nişte turişti într-o fotografie 
 
fabrica de absolut 
 
* 
loc rotund ca o monedă, în centrul oraşului, 
unde-ntâlnesc un hrist răstignit, 
claxonat din mai multe părţi deodată 
pentru că ocupă un loc de parcare 
 
zece maidanezi muşcă din scândura subţire, 
cu iz de muguri proaspeţi, 

cât pe ce să-l dărâme 
 
dau să-i alung, 
însă mi se strigă apăsat de la balcoane: 
“lasă-i mă, ce ai cu ei?!? 
câinii nu latră niciodată fără motiv!” 
 
câţiva locatari, intrigaţi, în pijamale, 
bântuie ca nişte stafii prin faţa blocului: 
”e vina primăriei, ei l-au abandonat aici! 
nici bine n-a apărut şi ne-a băgat în sperieţi copiii!” 
 
hristul bâiguie nişte cuvinte încâlcite, 
de parc-ar deschide 
prea multe perechi de buze deodată 
 
pe la colţurile gurii i se preling 
firişoare lungi de lumină 
 
spre seară aud că s-au făcut disponibilizări 
la o fabrică din oraş. 
în disperare de cauză, 
un muncitor s-a răstignit într-o parcare 
 
 
nu din vina mea 
 
* 
toate întrebările la care nu am răspuns 
îmi aţin calea 
 
încerc să le ocolesc pe autostrăzi suspendate, 
imbraţişând viziuni sau zei diferiţi, 
dar nu ţine: 
întrebările la care nu am răspuns 
şi-au dat azi întâlnire 
şi demonstrează în calea sufletului meu, 
ca sindicatele în faţa guvernului 
pentru majorări de salarii 
 
cât de straniu e să fii abil ca un politician 
faţă de tine însuţi 
şi cât de actual: să-ţi furi căciula singur, 
jurându-te pe biblie că n-ai face-o, 
să-ţi strecori câteva bancnote în buzunar, 
bucurându-te ce noroc ai… 
 
însă degeaba: 
întrebările la care nu am răspuns 
s-au inţeles într-un complot indextructibil 
şi mi-au pus piedică. 
ah, dacă nu întrebam nimic, 
dacă nu aşteptam nimic, 
dacă visam vid 
sau simţeam doar gust de talc pe buze… 
dacă aveam numai sânge în inimă 
şi doar materie cenuşie 
sub desuurile meningelor… 
 
aşa c-o să întârzii iar – 
întrebările la care nu am răspuns imi aţin calea; 
la ştiri nimic despre vreo grevă a transporturilor în comun 
sau vreun ambuteiaj, ceva 
 
iubita nu mă va scuza, 
clar! 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Camelia Iuliana Radu  
 
Oman 

 
Mă înfăşor în mătasea fiecărei zile 
până voi deveni sâmbure 
timpului tău 
 
te adun fir cu fir 
zvon  
clipire  
lacrimă 
aştept devenire 
amăruie cântare 
între buzele nopţii 
 
când braţele drumului 
mă vor strânge 
să îmi rupă trupul 
voi încolţi umbrind viitorul 
cu cerul tău. 
 
Şal cu model omanez 

 
Port pe umeri şalul de mătase 
brodat cu soare pe o faţă 
şi lună, pe alta. 
Sub arabescul ţesăturii  
mâinile devin inspirate, 
adună mângâieri în fructe dulci,  
merindea zilei. 
 
Când îl întorc  
scriu pe cer poeme 
te chem 
sub acoperişul unui sărut 
cuvintele încolţesc galaxii. 
 
Mâine voi răsuci şalul, 
împodobindu-mi fruntea 
să audă trecutul, 
mireasma înţelepţilor. 
 
 
 
 
Iarna cuvintelor 
 

Între noi erau gratiile. Auzeam clar: 
Pentru că nu te laşi pradă! 
Pentru că nu este asmuţită viaţa din tine! 
Pentru că nu eşti vânatul râvnit! 
sub copacul albastru 
mama apărea doar în vis 
broda faţa de masă pentru sărbătoare 
dintre ramuri 
cădeau flori sidefii 
cufundându-se adânc în pânza albă 
 
nu am înţeles 
şi am trimis bărbatul din umbră  
să le hrănească 
l-au privit cu ochi orbi 
în smaraldul tocit 
runele muriseră 
halca de carne a rămas neatinsă 
bărbatul s-a topit în mine 
între noi erau gratiile  
Pentru că nu te laşi pradă! 

Pentru că nu eşti vânatul râvnit! 
unde era cuşca, înăuntru sau în afară? 
între noi erau gratiile  
Lasă-te, hai, hai  
Fii  
uşoară stea în noianul de vise 
fulg efemer  
unic în memoria vieţii! 
Lasă-te pradă, hai… 
mama întindea faţa de masă peste lume 
prin broderia spartă 
firele de iarbă gungureau şi 
beau laptele treziei. 
 
Fulgi de nea sidefii ţes oraşul răvăşit de tăcere 
din grădina albită panterele negre mă privesc. 
Am deschis poarta… 
 
Portret de grup cu poeţi 
 

Nu mai suntem cuminţi 
nu mai putem. 
Ne-am contaminat unii de la alţii 
în azilul acesta virtual,  
albăstriu salon de asteptare. 
 
Ne zbenguim sub privirile normale  
ale cetăţenilor oneşti,  
alergăm după zmeiele noastre de hârtie,  
pictate  
cu degete tremurate de emoţie 
confecţionate 
din inimile deschise 
ca nişte pagini proaspăt tipărite. 
 
Scrise cu sângele nostru 
alunecat din intâmplare 
printre silabe. 
 
Luna în vie 
 

Cu degete îngheţate am furat ultimul strugure 
din via vecinului.  
Sărisem pârleazul, să ajung la râu. 
dar am uitat... 
 
Printre frunzele umezite de brumă 
sfâşia tăcerea albastră 
un ciorchine. 
Cu degete îngheţate l-am rupt,  
era ultimul,  
uitat,  
rătăcit.  
 
Dincolo de râu 
pădurea se făcea tot mai înaltă 
întunericul foşnitor 
tot mai adânc.  
Mirosea a tămâie,  
a neştiut, a iarnă, 
iar luna 
Imi împodobea fruntea 
cu lacrimi de ceară 
topită pe obraz. 
                                   
                                      poezii 2011 
 
 
 

 

 



 

 
Melania Cuc 
 
Credeam că am văzut tot 

 
Foşnesc bancnotele între degetele mele 
Ca un şerperiş cu puiet flămânzind.  
În cazul în speţă 
Avocaţii de pace nu mai au flerul scontat, 
 Rugăciunile nu au nume luate din cer 
Aşa cum nici pruncul 
Nu mai are viitorul promis de statistici. 
Lacrima de glicerină preagrasă 
Spală scutecul din bumbac deşirat… 
 
Credeam că am văzut  tot angrenajul 
Maşinii care mi se pregăteşte  
Cu emailuri strălucitoare  
Trase sistematic peste pielea reptilei bolnave. 
Altă capcană pentru lupii cei tineri 
Stă prinsă-n pioneze 
Pe sub ciorchini  reclame. 
Aerul sfârâie în călimară golită 
Şi jurnalul de zi pierde una cîte una 
Paginile 
Pe care îngenunchez  
Cu sticlă de vin vechi 
Şi Graalul promis. 
 
Deşert 
 

Pentru ca să nu se strice  
Veşmântul scump şi la modă  
În sezonul acesta, 
Ţin cont de posibilitatea  
De-a trece alte cămile slabe 
Prin toarta acului pierdut pe 
 Drumul  mătăsii. 
Din radiou ies şoapte desperecheate: 
 -Va fi furtună în pomul cunoaşterii şi 
Curge-va Lethea peste viii şi morţii planetei! 
Anunţă meteorologii. 
 
Limite nu mai există 
La petrecerea în care 
Cântăm fals, tropotim pe podele 
Apoi... bem delevarul ca pe o otravă rară. 
E promorocă pe oasele 
Sfinţilor care încă mai rabdă 
Să treacă peste ele şenile şi 
Paşii fetei morgane. 
 
Nuntaşi 
 

Întâmplările se desfac din coajă 
Precum stânjeneii  
Plantaţi pe linia orizontului descrescător. 
În nume propriu 
Dau alerta maximă 
Şi ...vin contrabandiştii de aur 
Cu podimul de premiere la subsioară. 
Nu dau replică 
În ziarele cu fiare ucise în lupta inegală ! 
În perechi perfect comestibile 
Peştii cinei de taină fac volute 
Prin burta corăbiei militare. 
Tragem linii frânte 
În creta asfaltului. 
Desenăm din memorie 
Nunta universală şi... 
Alaiul ăsta ne urmăreşte pas cu pas, 
Inimă lângă inimă, 

Prin toată palestra grecească. 
Şi ...plouă! 
Plouă cu alţi nou-născuţi 
Dincolo de ferestrele 
Cu storurile trase direct din coperta de carte. 
Adevărul se scrie ca şi singur 
Pe străzi fără ziduri, 
Pe lutul reavăn 
Ca o cămaşă de femeie lehuză. 
Povestea mea evoluează fără cuvinte 
Fără imagini. 
Vânătorul tremură asudat şi cu 
Piedica trasă la armă. 
Unde au plecat toţi pescarii de oameni ? 
 
Apărare 
 

 Un cuţit de bucătărie ascuţit  
Pe muchile amândouă, 
Aşa ca un exerciţiu de loialitate 
Ori sabia regelui aşezat in jilţul  
De la masa cea verde... 
Trupul lui este numai un  semn   
Din cap până-n picioare îmbrăcat  
În veşminte din fier tras prin zale. 
Este restrişte în ochiul care citeşte  
Evenimentul secolului. 
Învăţam  cum să supravieţuim fără carne  
În iarna viitoare. 
Cuşca  bestiei a rămas goală 
Iar arena-i tixită 
Cu flori din hârtie velină. 
Ne târâm cu miriapodul ce amuşină  
La marginea stelei . 
Lampa cu gaz e stinsă pe masă. 
Sforăie şi bufonul de sub masa ospăţului… 
Da’ ce ştiu eu  
Despre  camelot-ul în care  
Iarba sparge piatra şi 
Leul îşi face veacurile 
În semul heraldic ? 
 
 
Vremuri 
 

Avem acelaşi semn 
La  mână  
Şi picior. 
Peste cartea sfântă  
S-au uscat trandafirii sălbatici. 
Ceaiul este alb. 
Sarea se extrage din Marea Roşie... 
Şi eu am dreptul   
De o mie de ori să plec 
Şi să revin 
In această mişcare universală! 
Un alt muşchi de vită nesupusă 
Va  intra în maşinărie. 
Dinţii din orologiu ne cheamă 
La liturghia din  turn. 
La ce bun ? 
Încă o ediţie de noapte  
Iese goală-goluţă 
Pe strada cu platani înfloriţi 
Şi vagabonzi de conştiinţă.  
În vitrină, 
În planul secund, 
Vântul răceşte şampania scumpă 
În cupa de scrum. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eugen EVU 
 

    Poet, prozator şi publicist, redactorul şef şi fondatorul 
revistei de literatură "Nova Provincia Corvina",  (care 
aniversează 15 ani de la apariţie), membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, unul dintre cei mai reprezentativi şi 
interesanţi scriitori, Eugen Evu este un mentor spiritual al 
multor poeţi. 

 
 
Prenupţială  
 

nu închide ochii când m-aplec spre tine 
las să-şi oglindească fiinţa nevăzutul 
sferica lumină ce şi-a stins sărutul 
sieşi reflectată-n aura-i divină 
nu închide ochii să se facă seară 
fii privighetoarea trilului sublim 
suntem cei din veacuri şi de ne dorim 
datu-ne-a vedere noaptea din afară 
nu închide ochii când ne înnoim 
dimpreuna firii-n visul de-adâncime 
scutură de sâmburi ramura-n treime 
fructul muşcăturii celuilalt tărâm  
 

Eufonii cu oglinzi  

Oglinzi, eufonii ce violente 
Oarbe oglinzi, îmbrăţişări demente, 
Din care cu nadirul morţii lente 
Te mint din joc trădat să mă cuprinzi 
Dar orizontu- ngenunchiază  grinzi  
Şi înspinate acalmii sub crug 
pe care viespii-n sborul centrifug 
îl sting sub feromonii pe-al amintirii 
                  -amar sălbatic, hieratic rug…  
Oglinzi prin care-n poezie fug…  
 
 
Acelaşi, altul 

 
Acelaşi altul e omul dintotdeauna 
Murind deoarece înţelege 
Şi esenţial nu modifică 
Nu modifică sinele 
Ci identitatea oscilând ambiguă 
 
Feminitatea orizontalei 
Experimentul ce se ratează 
Şi din eroare îşi adoră geniul 
Îl devoră. 
 
Reminscenţe de zeitate 
Treime de zeu 
Se mistifică 
Uită 

Şi astfel lumea lui 
Curge ca ardere 
Învie din moartea-i. 
 
Straniu este doar acest zel 
De a ajunge în raiul 
Manualelor şcolare 
Şi o emoţionantă 
Ştire a zilei 
Un necrolog auriu 
Sidefiul unui diafan 
Ca stare transcedentală 
a moluştei aorta- 
pulsaţia inimii 
cu şansa micului soare 
al perlei. 
Ca lacrima zeiţei, 
Maria. 
 
 
Atitudinea trandafir 

 
În iubirile incompatibile 
Zadarnica strategie  
Neuro- vegetativă 
Conţine latent 
Riscul anorgasmiei. 
 
Poezia e hermafrodită.  
 
Lacrima amintirii unei femei 
Care a imitat în zadar  
Trandafirii sălbatici 
Înspinându-se. 
-Au rupt-o până şi orbii. 
 
Dar între două gemete 
Sfericitatea unui orgasm 
Cine dracu’ să o scaneze 
Luând prin surprindere 
Printre spini 
Fructul interzis 
Al cunoaşterii de sine 
Prin celălalt ? 
 
Artele sunt hermafrodite. 
 
 
Culcuşul 

 
Fă-mi aşternutul inocentei pagini 
Aici, în carte să ne drăgostim 
O pajiste râzând printre paragini 
De cimitir ce rabdă să mai fim 
 
Din plăsmuiri ce zburdă-n zori ca iezii 
Gemene suflete-n suspin se-nfrupte 
Milenii ard în clipele genezii 
Şi tu cu ochii-nchişi de-aceste lupte 
 
Din carnea şi din duhul ce descinde 
Vei fi biruitoarea unei farse 
O, fără de cuvânt cum ne surprinde 
Al morţii-dimpreună – prin oglinde,- 
Nor de splendoare, viaţa ce ne arse. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Claudia Minela Petre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mă strâng pantofii, domnule! 

 
de câte ori mă întâlnesc cu el, totul se duce dracului- 
sutienul îmi chinuie sânii, părul stă în toate direcţiile 
şi incredibil, 
mă strâng pantofii, domnule! 
 
ne-am propus să ieşim la o pizza.  
oglinda se strâmbă la mine, 
stai liniştită, nu te mai agita! parcă îmi spune. 
nu pot, am emoţii pentru că...Uff! 
mă strâng pantofii, domnule! 
zâmbesc când observ că sunt în picioarele goale. 
 
evadăm din poluarea oraşului la munte,  
ha, am încălţat adidaşii, ce bine mă simt!... 
doar că seara, când am rămas pentru prima dată numai noi 
doi şi muzica lui papetti... 
el a simţit că sunt agitată 
 
să nu-mi spui că te strâng pantofii, domnule! 
zâmbeşte amuzat sărutându-mi glezna. 
 
andrei, de ce nu pot fi şi eu o femeie normală, 
care să simtă fluturaşi în stomac? 
eu simt, că mă strâng pantofii, domnule! 
 
în noaptea asta scăpăm de ei, iubito, 
promit! 
 
 
 
degeaba, doctore! 

 
nu mă face să-ţi spun unde mă doare de sfaturile tale 
să nu bei să nu fumezi să nu mănânci gras 
să te culci devreme să faci dragoste cu pipeta 
mă laşi? 
 
acum am chef să mor 
 
vreau să alunec pe ghenă 
e atât de bine să nu-ţi pese 
e atât de bine să nu mai simţi decât vântul fluierând ca un 
clopot bătrân şi ştirb 
zdrenţuit de rugină  
 
nu vreau să lupt 
sfârşitul e aproape 
îl simt 
ca pe golanul ce te pândeste să-ţi fure portofelul 
e în cârdăşie cu timpul 
şi se grăbeşte să mă predea pământului 
 
viaţa merită trăită atât cât eşti în putere 
este toreadorul care te provoacă  
eşti taurul care luptă 

când nu mai poţi  
la abator cu tine 
 
de ce trebuie să mă târăsc precum tăcerea în gânduri 
chinuite  
de ce trebuie să mă hrănesc cu medicamente şi amintiri 
de ce  
să umplem bisericile cu umbra celor ce-au fost 
sperând la viaţa veşnică 
 
las-o moale doctore 
că mi se rupe de sfaturile tale 
 
acum 
am chef 
să mor. 
 
 
Ea există 
 

Bunico 
mi-ai lipsit atât de mult 
 
tăcea 
îmi mângâia creştetul cu mâinile-i mici şi aspre 
ca în copilărie când adormeam amândouă 
la umbra corcoduşului pitic 
 
ţi-aduci aminte când mama mă certa 
că alegeam caimacul din lapte 
iar tu îl luai furioasă şi-l azvârleai la mâţe 
 
 
zâmbea trist 
avea ochii atât de vii şi calzi 
atât de blânzi 
ca-n serile când ne spunea basme 
şi lemnele se certau între ele în sobă 
 
în camera din faţă, de la drum, 
exista o măsuţă rotundă pentru noi copiii 
îmi plăcea cum răsturnai mămăliga pe ea 
şi cum o tăiai cu aţa 
precum dimineţile nopţile de vară 
iar resturile din ceaun le dădeai porumbeilor 
care-ţi gângureau pe prispă 
,,sunt îngerii cerului, Dumnezeu i-a trimis, mămăiţă, 
să vadă ce facem” 
 
deschid ochii leneş 
un porumbel mă priveşte stând pe pervaz 
zâmbesc 
,,sunt îngerii cerului...mămăiţă’’ 
 
zboară 
 
bunico!... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Raluca Neagu  

 
Dorinţe 

 
deci bătrâne 
pentru că nu pot aştepta 
buzunare enorme pline ochi 
sau coroana de lauri 
te rog 
să îi pui mamei în geantă zilnic un zâmbet 
din partea mea 
mămăiţa să stea liniştită 
nu ne-am supărat chiar dacă s-a mutat acolo sus 
fără să lase vreo adresă 
pe tata sprijină-l atunci 
când îi fuge pământul de sub picioare 
eu nu pot fi mereu acolo 
Lui să îi strecori un praf de încredere 
în bocanci atunci când se micşorează 
în faţa oamenilor 
Ei să îi oferi o oglindă în care să se vadă 

prin ochii noştri 
celei mici leagă-i zmeie de glezne 
iar pentru toţi ceilalţi pe care nu îi cunosc încă 
fă-i să renască  
odată cu primăvara asta 
poate într-o zi vor învăţa 
vom învăţa să trăim 
dincolo de ziduri.  

 
Vreau 

 
+pentru că nimic nu poate întoarce timpul din drum+ 
 
 
să vorbească toate 
cuvintele din lume să se arunce 
peste buzele tale 
peste amprenta lor violet 
dar azi 
liniştea ta îmbracă în gol 
se mulează pe zidurile casei 
întotdeauna cu spatele la soare 
să-ţi fie umbră mămăiţă 
 
ne lovim de bocceluţa în care strângeai seara 
într-o cruce perfectă toate rugăciunile pentru El 
o mutăm 
cu ochii închişi 
 
multe lucruri nu aş vrea să mai văd mămăiţă 
Tatăl nostru spus în disperare mâna ta neputincioasă în aer 
cum se aglomera camera şi nimeni nu respira 
inima ta calmă tăcută Iisusul din perete cu capul în piept 
strigătul mamei 
 
ştii o să te caut ca pe o treaptă lipsă în întuneric 
de fiecare dată când mă întorc acasă 
şi urc scara spre trecutul 
unde amintirile 
se ţes 
cu aţă albă 
şi lacrimi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ionuţ Petraru  
 

Rândul trei cu ieşire la visul ăla pe care nu l-am prins 
niciodată 

 

uneori sunt liceanul blur 
aşezat precum ceaţa printre oameni 
ca firul de fum/ mă simt acasă în orice plămân 
microbul de ieri boala de mâine 
cu ochii aplecaţi spre sânul morţii 
înţarc toate poftele 
 
călcat în fiecare zi de un alt tren 
mă caut printre şine printre pietre negre 
şi nici un călător nu îmi dă dreptul să plec 
singură somnambula de la ora 3 p.m. mă ştie 
în fiecare zi e ca un depou de ură adună trenurile 
le umple cu dor apoi deraiază într-un delir matinal 
şi eu o ştiu...şi ea mă vede ca prin visul unui prunc orfan 
 
am atâtea coridoare prin inimă 
atâtea săli şi bănci încât aş putea educa sentimente 
pentru toate femeile/ tu m-ai lăsat cum ai lăsat şi liceul 
pustiu fără suflet de copil cu trepte tocite care îşi ţipă 
poveştile le scurg peste balustrade le scriu pe table 
dar nimeni nici măcar moş dobrin nu mai trăieşte nici măcar 
eu nu mai cunosc drumul ăla spre fericire 
 
şi trăiesc îmbrăcat în coli albe 
cu versuri abstracte când prea lungi când prea scurte 
niciodate egale cu mine le încâlcesc 
cum făceam cu părul tău bălai dimineaţa  
şi mă gândesc cât de goală trebuie să fie banca noastră 
 
rândul trei cu ieşire la visul ăla pe care nu l-am prins niciodată 

 
 
Ia uite dragă luna a luat-o razna 
 

pe blocul ˝dă-te˝ mai încolo că mă sufoci 
ciorile joacă popa prostu` pe pachete de carne 
înnebunitor filmul ăsta în care noaptea se vede atât de bine 
creionată pe lângă aripi şi strigăte bolnave de oameni 
extrem de simplu leşinaţi pe la balcoane cu biberoane de 
insomnii 
atârnate la gât în vene pe cearcăne  
 
linia de telefon e ocupată 
o bufniţă face jogging la fir deschis între doi stâlpi 
baba de la patru aruncă blesteme cea de la trei se simte 
şi îi întoarce bucuroasă vorba la o ceartă târzie între două 
etaje 
o scară cu doişpe trepte doi păianjeni sătui de viaţă se 
spânzură 
cât de romantic/ bu-hu-hu...bu-hu-hu 
 
câteva morminte mai încolo de noi 
crucea mea joacă table cu piatra funerară a lu` ion 
e tare simpatic în cimitir lumânările s-au strâns într-un colţ 
şi e o beznă numai bună să vezi ciorile de pe bloc cum se bat 
şi-njură popii/ ce-o fi având cu preasfinţiţii 
 
aaa uitasem cimitirul e între dă şi te 
exact pe cratimă aşa s-a nimerit / ciorile au tăcut 
îşi strâng tacticoase penele înşirate peste tot din care 
fac perne şi se aşează toate turceşte la cafea şi bârfă 
 
ia uite dragă luna a luat-o razna 
fustă neagră cu picăţele asortate pe galaxii 
cine s-o mai înţeleagă biata de ea... 

 



 

 
Emilia Zainel 
 
 
 
oh, ce dumnezeu nou! 

 
 
ne rupem lumea de pe noi 
şi alergăm cu muzica păgână pe tălpi 
liniştea îşi întinde braţele în pomii iernii 
formaţi din trupurile noastre 
 
cuvintele au început să râdă. lovesc pieptul meu 
apoi pe al tău  
ca-ntr-un joc primitv şi haotic 
pământul nu curge niciodată 
fluid şi albastru 
 
iubitule când am mai văzut răsăritul din apă 
şi când s-au mai deschis 
frunzele toamnei în ropote şoapte 
fugim dincolo de începuturi 
 
să înţelegem de ce buzele lumii 
se încrestează în inele 
dacă oamenii ar vedea prin irişii noştri 
oh, ce dumnezeu nou! 
 
anotimp 

 
 
se întunecă în spaţiul vieţii 
evantaie colorează stângăcia palmelor 
tremurând orice mare din scoarţa sa 
ca un viscol ce trage crimele mâinilor  
în dungi rotunjite 
 
numai abstractul. tăcut ca şi cum paşii de pe podium 
îţi taie calea, devenind gură 
oraşul bea dimineţile  
cu respiraţia sugrumând un strigăt. 
se simte viaţa ca o fotografie fără personaje.  
 
imaginează-ţi o bilă de carne. propria-ţi carne 
sfărâmată între pereţi tot mai strâmţi 
oameni măcelăriţi se strecoară printre aripi 
spre un iad geamăn  
muzica toamnei desenează un alt oraş 
de mucegai 
aşteptând iarna să-i cureţe suferinţa 
 
o lumea a lui Dorian Gray 
 

 
recele îmi intră în vene un şarpe veninos 
îmi frământ degetele, pleoapele ca-ntr-o muzică veche 
adio amurg scrâncind, adio paşi verzi îngesuiţi în sticle 
adio eu 
 
e o lumea zburătoare ce poartă aripi bolnave 
făcând cercuri pline de sânge în mijloc prieteni credincioşi 
numai sunt eu într-o carne ci eu într-o pată de aer colorat 
aşteptând să cadă bolovanii scăpării de la oamenii pe care i-
am iubit 
printre gratiile băuturii, ţigărilor, tălpilor buboase 
 
picturile îmbătrânesc precum Dorian Gray 
suferinţe curg ca o lavă pe marginile ramei sfrijite, de-un 
stacojiu antic 
ţi-e milă de ele 
faţa mea e-o prăpatie cu dinţi graşi de lupi trişti 

nimeni nu vorbeşte binele e-un păcat în lumea decojită de 
carne 
fără sentimente, fără glas 
 
miraj 

 
 
vorbim de speranţă la capete  
muştele moarte 
drumul se zbate prin ape. oamenii merg pe umeri 
spre un soare stins 
 
un cerc de păsări obeze urlă  
noaptea se plimbă de mână cu lupii 
unde oamenii îşi duc decepţiile la gură 
iar băutura seamănă cu filme pornografice 
ajungând să te îmbraci în pijamale cu dungi 
 
moda oraşului te face să cutreieri lumea 
până ce antica romă curge pe 
zidurile din gări 
unde stau scrise cuvintele filozofilor 
 
zăpezile par mai vii în filme 
un fel de speranţă 
neretuşată 
 
 
 
 
unsprezece 

 
 
fericirea-i un loc prea aglomerat de mine  
mă sugrumă bleu un curcubeu al iadului 
dedesubt cerul călcat în picioarele fără vorbe 
formând o poezie îmbrăcată prost ca un simţ plin de bere 
 
prezenţa mea e umbră incoloră mirosind a stele 
doar frunzele mai vorbesc într-un deget 
de miere zaharisită unde o muscă a scăpat cu viaţă căzând 
 
încerc să mă iau şi să mă împuţinez 
împuţinez vidul de aerul nemeritat 
unde adorm ciocâriile 
 
 
şapte 
 
 

timp nu mai e 
caut finalul în timpanul porumbeilor 
bărbaţii au uitat să mai sculpteze în piele. 
cred în mine, îşi pun speranţa în flacăra lumânărilor 
 
rănile mele sunt fructe coapte adormind 
gura mea s-a ascuns în scoici. naşte alte trupuri, din mine 
alte credinţe învolburate 
 
nu mai am timp să dau drumul startului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Constantin Stancu                                 

 

 
                                NEGATIV DE SÂNGE 

 
  Imagini rotitoare – negativ de sânge, 

fotografii de carne risipite în baruri de   
noapte, 

  în săli de bal, 
  printre hierodule şi scribi... 
 
  Fotografii rupte din coapsa ta, 
  imagini care dor, 
  ca bolile vechi, moştenite de la sclavii 
  ce ridicau piramide, 
  sau puneau pietrele la picioarele podului, 
  acolo unde fluviul intra-n cuvinte... 
 
 
 
 
  POARTA DE PIATRĂ 

 
 
 
  Stăteam la poarta de piatră, 
  aşteptam sosirea arhitectului 
  care urma sa gândească cetatea din care 
  tocmai ieşeam... 
 
  ...Nu-l invidia pe cetăţeanul puternic, 
  el îşi uita prin colţurile cetăţii arhetipurile.. 
 
                ...N-o pizmui pe cea frumoasă, 
  curând va avea un chip de sticlă, 
  fragil, nu va rezista frigului, tristeţii... 
 
                ... Nu-l invidia pe cel norocos, 
  el doarme pe un număr, 
  se-nsoară cu cifra opt, cu cifra cinci, 
  el nu-şi poate închipui clipa de la miezul  
  nopţii 
  când greierii ies din urechea de piatră 
  a statuii, 
  când fluturii se aşează lângă phalus-ul de  
  piatră 
  înainte de a începe ritualul, 
  înainte ca fecioarele să facă primul pas, 
  fecioarele naive care nu au fost niciodată 
  în India şi nu au murit niciodată de ciuma... 
 
               ... Stăteam la poarta de piatră ... 
 
 

         …memoria verde a scaunului 

 
 
                             Într-o zi de joi am căzut de pe scaunul 
  cel de toate zilele 
  în mijlocul săptămânii, în mijlocul lumii... 
 
  de atunci scaunul are insomnii 
  îmi pomeneşte numele, 
  de atunci scaunul a înmugurit, 
  îşi arata frunzele, 
 
  memoria cea verde... 
 
 
 
 

  ORAŞ MIGRATOR CU VRABIE NAIVĂ 

 
 
 
  Vrabia priveşte din marginea balconului  
  oraşul, 
  priveşte cu aripile: 
  zăpada ar putea rodi seminţe, 
  frigul ar putea fi de sticlă, 
  copacul ar curge, casele ar migra, 
  ar putea avea aripi, 
                şoselele ar putea intra in cuibul de vrabie, 
  pe la amiază... 
 
  Vrabia priveşte oraşul cu aripile: 
  poliţiştii ar putea cultiva floarea soarelui 
  pe zăpezi... 
 

 ... Dar vrabia e prea singură, 
 nu poate schimba oamenii, oraşul, 
veacul, 
 iarna se-ntunecă de vreme,  

 
  oraşul îşi pierde forma, 

se naşte fosforul cântător deasupra 
zăpezilor... 

 
 
 
  KOGAIONON 

 
  Aceasta este jertfa, animalul cu pieptul 
  deschis ca o icoana... 
 
               ... Smulge-i inima, arunc-o-n zăpadă, 
  inima se topeşte, 
  o pată roşie atinge piatra de jertfă, 
  piatra îngenunchiată... 
 
  Sub coaja minerală a pietrei- 
  floarea de colţ, uşoară, de cristal... 
 
 
   COPACUL 

 
 
  Copacul, da, copacul, 
                             numele său neştiut, rădăcini, trunchi,  
  frunze, fructul, 
   umbra, 
 
  lumina intre ramuri- un creier uriaş... 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



 

 

 

Raluca Blezniuc 

Naivitate paralizantă  

 

Eu...te voi salva de moartea lor prin mine  
  
Aitmatov, Steinhardt, Koestler…şi mă săruţi dându-mi jos 
perfuziile  
  
Iadul e un tobogan plin de Rai  
E capătul opus al realităţii irealului  
Proiectele tenebroase se ating lasciv  
Şi-mi zâmbesc,rolurile s-au schimbat  
Tu eşti pacientul în patul monologului  
Încă îţi aud ţipătul asurzitor  
Măicuţele se roagă pentru tine  
  
Mă dor degetele îngrozitor, nu te mai văd  
Sunt Nimicul care vibrează la durerile tale  
Sunt azilul de bătrâni în care nu se primesc vizitatori  
Sunt cea care-ţi paralizează creierul prin naivitate  
  
Şi totuşi...  
Piratul aerului meu şi-a luat ieri ultimul sedativ  
  
Iţi vorbesc bitonal şi accept loviturile care mă ridică sus  
Ştii doar că sunt tandră şi plină de cruzime în acelaşi timp  
Ka-ul, trupul astral, mă promite azi Universului  
  
Mi-am dorit mereu ca doctorii să nu mă mai dezbrace  
20 de secunde aud cum inima nu-mi mai bate  
40 de secunde adorm şi sunt trează în lumea noastră  
Tuşesc şi aud cuvinte grele  
“Lirica ca şi Poezia ta nu valorează nimic”  
Un tub de pastile cad la picioarele tale  
Lacrimile îţi curg, lângă patul meu ceri iertarea  
  
O viaţă…de când mi-a murit primul ochi  
“îţi voi da sens şi o limbă nouă, Lume”  
În aceeaşi seară s-a născut copilul nostru  
L-am botezat “Poezia”, accidentul luminii  
  
Secole pentru iubit, despre iubire, lângă iubiţi  
Singura cunoscută într-o lume necunoscută mie  
Fântâna pustie s-a trezit cu mine in pat  
Copii bolnavi mă îmbrăţişau, era ziua mea  
Vlad are autism şi mi-a dăruit o bisericuţă  
Pe o foaie mi-a desenat-o ore în şir cu linia  
Am vrut autograf, el mi-a scris Te Iubesc  
  
Mamă, dacă nu voi fi niciodată mamă?  

Transpirată, tremur de sete  
Alt coşmar pe lângă atâtea  
Chem poliţia, dar nimeni nu mă aude în deşert  
E o iluzie nenorocită a singurătăţii mele  
  
În gara de nord s-au întâlnit iar cei 3 pedofili  
Clădiri ce se dărâmă la tot pasul     

 
Unde eşti ?  
voiau să cumpere copiii orfani  
Vocea mea nu mai are sunet  
Atunci fetiţe de 12 ani s-au scurs din mine  
si am înjunghiat fatalitatea  
trecătorii treceau indiferenţi  
ca pe lângă un abator cu pereţi de sticlă  
Sângele regretului îmi curgea din buze  
  
Mi-e dor…să fiu tânără iar  
  
am învăţat să trăiesc printre oameni  
Pentru fiecare pas în vechea viaţă  
un pictor amanetează o parte din suflet  
şi apoi mă ţine închisă într-un tablou  
  
Haosul e un criminal, nu mai există Incredere  
La fiecare 30 de secunde Lumea se opreşte  
şi totuşi...  
Tu eşti ipohondru  
Eu sunt incompletă  
  
Vreau să cuceresc Grecia antică prin Holderlin  
Stiu că te voi întâlni acolo printre dansatoare  
Fichte dispare împreună cu ultimul manuscris  
  
Intenţionat m-ai lăsat să fiu manipulată  
Am fost victima ideală, crezând totul  
  
În naivitatea secundă a lui Noica  
Cel mai fidel vis a mutilat sufletul  
Camelii roşii pe trupul de mătase  
  
Indexul operelor postume  
Lecturi maieutice din Noi  
  
Am crezut că ştiu cine sunt...  
Privirea cade pe scaunul cu rotile 

Ai cerşit suficientă  milă 

Am gustat din neantul tău  
Azi îmi ştiu valoarea  
Pot să indur, pentru că...  
  
Nici boala, nici tu  
Nu mai există nimic Rău  
Doar speranţă  
Din sânul meu de jad  
Îmi aud din nou respiraţia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Valeriu Marius Ciungan 
 
 
FRUMOASĂ APĂ CURGĂTOARE 
 

 
spune de-am iubit 
frumoasă piatră de sub râul rece 
deasupra muntelui de calcar alb, tăcut, 
şi nedesăvârşit 
 
spune de iubeşti 
frumos 
frumoasă apă curgătoare 
frumoasa piatră ce-o rostogoleşti 
 
spune de-oi iubi 
lumina ce frumos se alungi 
frumos pe luciul pietrei ce din râu ieşea 
cădea o stea 
pe luciul pietrei ce din râu ieşea 
şi alta mai frumoasă răsărea 
cădea o stea 
şi încă una 
după ea 
şi încă una 
după ea... 
 
spune! 
de ce nu spui nimic ? 
 
OAMENI ÎN PARDESIE 

 
 
mă uitam în ochii tăi: 
treceau oameni în pardesie bej, 
cu mâinile în buzunare,   
îngânduraţi, 
cu şliţurile înnegrite, lucioase, 
cu părul lins, dat pe spate, 
şi fruntea boemă 
 
treceau autobuzele prăfuite ale uzinei mecanice 
cu muncitori aliniaţi, tăcuţi, 
cu miros de şpan, 
cu transpiraţia aia metalică 
imprimată pentru totdeauna 
în salopete  
 
 
treceau copii cu paltoane scurte, ingrate, 
şi ghiozdane de carton mari cât sufletul lor, 
lovind cu sete, cu ghetele de-acum un an, pietrele vinovate, 
jucând un fotbal dureros 
 
treceau oameni în pardesie bej 
iar eu mă uitam în ochii tăi : 
Doamne, cât eşti de frumoasă ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihaela Roxana Boboc  

Ora aceasta  

Ora aceasta se zbate la capătul zilei 
nu mă întreba de ce aleg norii 
să se înghesuie  
în mănunchiul de raze 
ca şi când după umbră n-ar urma nimic. 
 
Pete albastre se aruncă  
dincolo de dealul îngenunchiat 
ar fi fost de ajuns 
să mă chemi mai departe de conturul 
violet răsărind din pâlcul de papură 
firav se-anunţă ceasul 
lovindu-şi tăcerile 
departe.  
 
 

 
 

Bătrânul acela avea ochii tăi  

Doar ploaia răpăie ascuns,  
aici e locul unde nu se întâmplă nimic - 
între noi e aceeaşi tăcere  
ca între doi bătrâni  
foşnindu-şi poalele  
lângă gardul propriei neputinţe. 
 
Când vine viaţa lângă tine s-o culegi de pe ciorchine, 
pârguite par zilele dinaintea privirii tale 
o să tai felia aceasta în formă de semilună 
şi-o să-ţi bandajezi cu ea rănile 
nu contează cât durează 
până la asfinţit 
doar plopii îţi numără din doi în doi 
regretele  
e câmpul în amurg şi se întind pasteluri 
peste cerul zvântat de ploaie 
şi miroase puternic a flori de câmp 
şi-a acuarelă...  
 
Bătrânul acela avea ochii tăi,  
ca şi cum ai fi lipit abţibilduri pe geam 
sperând să opreşti lumina 
să-şi vâre razele pe sub piele 
 
opreşte-ţi tremurul buzelor 
şi nu mă întreba de ce 
în cupa mâinii tale stângi 
e mereu primăvară. 
 

http://www.poezie.ro/index.php/author/30963/Mihaela_Roxana_Boboc


 

 
 

 
Carmen Sofianu 
 
  
 
 
 
 
Sinceritate 

  
Nu ştiu cum se face, 
dar, 
drumul meu către casă 
trece mereu pe la tine. 
Te găsesc gânditor si, 
de cele mai multe ori,  
rămân nebagată în seamă 
un timp. 
Astăzi m-ai surprins 
cu trei buchete de ghiocei 
aşezate în fereastră. 
" Nu sunt pentru tine.", mi-ai spus. 
" Erau de fapt.", ai continuat. 
"Dar a trebuit sa-i ofer altei femei", ai adăugat. 
Am privit primavara din geamul tău. 
Astepta să fie eliberată 
de mana celei care o primise 
în dar. 
  
  
Iubire virtuală 

  
Ne mergea din ce în ce mai rău împreună. 
Copleşiţi de rutină,  
abia de mai vorbeam între noi. 
Tandreţea devenise 
 un cuvant arhaic 
si orice altă femeie 
ar fi urcat pe un piedestal. 
Am început să umblu 
la culoarea părului meu, 
punând apoi la bătaie,  
tot arsenalul seducţiei feminine. 
Am sfârşit prin a cădea în ridicol, 
în proprii-mi ochi, 
pentru că ai tai  
priveau alături. 
Şi atunci, într-o bună zi 
am intrat în spaţiul tău virtual, 
unde m-ai cunoscut drept o alta. 
Am devenit din nou 
cei mai buni prieteni. 
Ne desparte doar 
Uşa de la dormitor. 
  
 
 
Inimi frânte 

  
  
O inima nu se frânge 
decat din iubire. 
Iubirea nu e măcinată 
decat de îndoială. 
Îndoiala apare 
când începi să aduni frustrări. 
Frustrarile vin 
când renunţi la tine. 
La tine nu renunţi 
decât din iubire. 

Fiecare iubire poartă cu ea 
o inima frantă. 
O recunoşti după felul  
în care ştie să se dăruiască. 
  
  
 
Alb imaculat 

  
  
Trandafirii tăi, albi, 
au înflorit , cum nu au facut-o 
niciodată trandafirii 
celui mai devotat amant. 
Mi-au vegheat  
Zilele şi nopţile, 
întinzându-se leneş în vază 
 până la ultima petală. 
Câtă sinceritate şi câtă poftă de viaţă! 
Ar trebui să împrumutăm imacularea 
din frumuseţea florilor, 

ce trăiesc atât de puţin. 

  
  
Lecţia răbdării 

  
  
Lucrurile se întamplă atunci 
când le vine sorocul. 
Nu trebuie să le grăbim, 
ci doar să le trăim cu răbdare. 
Altfel riscăm să devenim orbi 
la frumuseţea lumii întregi. 
Şi e atât de păcat! 
Trecem o singură dată prin ea. 
 
  
  
Certitudine 
  

  
Daca poţi să te mulţumeşti 
cu frânturi, 
cu rămăşiţele ospăţului, 
cu puterea imaginaţiei 
şi permanenta incertitudine 
a zilei de mâine... 
Dacă poti să aştepţi 
Să-ţi vină rândul 
la puţina tandreţe, 
pe care să nu o risipeşti 
dintr-odată... 
Să te înveleşti cu o jumătate, 
iar cealaltă să o păstrezi 
pentru zilele când nu sunteţi amândoi. 
Dacă poţi să-ţi stăpâneşti 
lacrima să nu cadă, 
când vorbele-ţi sunt respinse, 
şi gesturile, şi tu, de asemeni, 
iar asupra-ţi coboară 
aspre cuvinte rostite 
de vocea care, 
cântă ritmul inimii tale... 
Dacă poti să faci toate astea 
Înseamnă cu certitudine că iubeşti. 
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Boris Marian 
 
 
 

Andalusia              
 
 Mă aflu pe ţărmul andaluz, 
 undeva între Malaga şi Gibraltar, 
 marea loveşte ritmic în  creierul meu  
 obişnuit cu ţipetele balcanice. 
 Pisici sălbăticite, care se hrănesc  
 direct din natură, prinzând peşti  
cu ghearele lor de oţel,  
 se preling printre vilele  luxoase,  
 privesc cu tupeu trecătorii, 
 fără să se ferească,  
miorlăind ameninţător. 
 Este luna decembrie, 
 nimeni nu face baie,  
cu un vas de croazieră 
 ajungi la Tanger, 
 portul piraţilor . 
Negrii vând la Malaga 
 genţi din piele 
 de nu ştiu ce animal, 
în portul Marbella se vând  
iahturi scumpe, 
 cu dormitoare şi sufragerii, 
 bucătării, săli de  joc, 
 pescari  amatori  stau zile întregi 
   şi nu prind nimic, 
 în timp ce peşti de lungimea unui cot 
 se zbenguie chiar la ţărm, 
 hrăniţi, probabil, cu toate resturile 
 de la restaurantele japoneze, chinezeşti, tailandeze, 
 turişti de  prin  ţările europene  
 discută în limbi greu de descifrat. 
 Iar marea  se insinuează 
 ziua şi noaptea, 
 ba liniştită ca un lac tremurând,  
ba  ameninţătoare şi  ispitind 
 pe cei slabi cu nervii să se scufunde  
 pentru totdeauna în undele grele  
de timp şi albastru. 
 Nicăieri luxul liniştit 
 nu se îmbină cu o sălbăticie bănuită, 
 ascunsă în zarea nesfârşită a Mediteranei. 
                                        

           
 Vedere din Andaluzia 
 
 
 
 
 
 

Am râs la moartea mea 
 
 
Eu între două lumi râdeam, chemam 
Ascunse nume, moartea mea, Madame,  
Pe Tora, Septuaginta și Coran 
Puneam un semn, dar ce mai însemnam? 
Nu-i moartea nici pedeapsă și nici dar,  
Ce am iubit n-a fost un mit khazar,  
În fața morții suntem toți de-un neam,  
Am râs la moartea mea,  de nu plângeam,  
Cum  plâng la moartea fiecărui om,  
Cum plânge Unicul, Eternul nostru Domn. 
 
 
A muri nu este o tragedie 
                                  
Boul Apis era la mare cinste. 
 De atunci, bietul animal 
 a decăzut în drepturi. 
 I s-a promis că  va veni cineva 
 să-i spargă dinții. 
Altcineva l-a amenințat 
 că va fi chemat la tribunal  
 să i se pună sechestru pe coarne. 
Iarba a fost de mult cosită  
și nimeni  nu-i permite 
 să mai pască oriunde s-ar afla. 
 Atunci s-a apucat să picteze.  
Picta numai vaci.  
De toate vârstele.  
Seara plângea într-un colț 
- avea el un cântec , o, gri frumos.                                        

 
 
A muri nu este o tragedie 
.  Este o Lege. 
Orizontul pulsa 
 ca inima unui nebun. 
 Un câine tremură sub scară, ud. 
 Înaintea ninsorii, 
 trece întotdeauna un prinţ nevăzut. 
 Nu-mi plac bocancii   vânătorilor, 
 nici bucuria  glonţului ajuns la ţintă.  
Acest iepure nu trebuie ucis. 
 Un steag negru se înalţă din lanul de grâu. 
 Stele negre se rup una de alta. 
 În mijlocul pieţii golite, un jilţ, 
 în el un judecător, 
 în faţa lui o   biată oaie  jupuită de vie.  
 Judecătorul trage din trabuc. 
 Apare botul unui  cal,  
calul nechează, judecătorul se sperie. 
 Piaţa este din nou goală. 
 
Reproșul este forma cea mai ușoară 
 de a ghilotina un om. 
 Începi cu neîncrederea,  
îi pui așa, fără efort,  
capul pe dispozitiv,  
dai drumul la gigantica lamă și pac. 
.. Iartă-l, Doamne, că acuș vine la Tine.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
Maria Sava 
 
                Procesul 
 

    Era una din zilele în care se simţea un soi de nelinişte 
plutind în aer. Presimţirea mea avea să se confirme  spre 
seară, când am primit un telefon de la Milia, nepoata 
Marlenei. O adusese după divorţ să-i ţină de urât şi n-o mai 
lăsase să plece înapoi acasă. Fata mă ruga să fac tot 
posibilul să vin s-o văd pe Marlen. Se întâmplase ceva cu ea 
şi căzuse într-o muţenie absolută - aşezându-se-n pat cu 
faţa la perete, refuza să vadă pe oricine. La început, Milia 
crezuse că doarme, dar când a văzut că stă cu ochii ţintă-n 
perete fără să scoată o vorbă, şi-a dat seama că e depăşită 
de situaţie. Ştiam că trebuia să aibă ultima înfăţişare la 
procesul cu Dinu, proces pentru încredinţarea lui Andrei. 
Trecuse aproape un an de când fosta soacră i-l luase de la 
grădiniţă, minţind că a trimis-o Marlen şi, de atunci, între ea 
şi băieţelul de 4 ani se rupsese orice legătură. La început a 
crezut că vor doar s-o enerveze şi că într-o bună zi i-l vor 
abandona în uşă, cum mai făcuseră şi altă dată, când Andrei 
îi scosese pur şi simplu din casă cu urletele lui. 
    Pe urmă, dacă a văzut că trecuse deja o lună, s-a dus 
Marlen la miliţianul care răspundea de sector. Ştia că era 
bun amic cu Dinu şi deseori făceau câte-o beţie, de pleca 
Tache sectoristul cu vestonul desfăcut, cu cravata 
spânzurată într-o parte şi cu cascheta dată pe ceafă, de 
ziceai că-i proaspăt ieşit dintr-o încăierare. N-avea încredere 
în el, dar se gândise că are şi el copii şi dacă-l ameninţă 
puţin cu o reclamaţie la superiori, o va ajuta. S-a înşelat. 
Tache nu dădea doi bani pe Dinu. În schimb se temea de 
moarte de „coana mare”, cum îi zicea el lui madam Zina, 
mama lui Dinu. Îl scuturase bine de câteva ori şi-i băgase 
frica-n oase. Când se-ntâlnea cu Dinu la el acasă, se asigura 
că nu-i prin preajmă „coana mare”. Mai ales că, ultima dată 
când îi surprinsese pe amândoi în faţa unei sticle de vodcă, îi 
ascunsese pantofii, de-a plecat Tache în şosete acasă. Pe 
urmă, când l-a prins treaz, i-a tras un perdaf zdravăn - după 
care l-a avertizat: „Ai grijă, dacă vine sclifosita de Marlen la 
tine, ştii ce ai de făcut.” 
     Aşa că, Tache sectoristul i-a spus clar Marlenei: „Ce? 
Vrei să mă omoare „coana mare”? N-ai decât, du-te şi dă-i în 
judecată să-ţi dea copilul.” „Păi, copilul mi-a fost încredinţat 
la divorţ”, a încercat Marlen să-l convingă. „Nu ştiu, nu mă 
interesează. Aşa spune legea. N-ai decât să mergi la 
Procuratură”. 
    Din acel moment Marlen a înţeles că lucrurile nu sunt 
chiar atât de simple precum crezuse. Că de fapt Andrei 
fusese luat de fosta soacră pentru totdeauna, nu pentru o zi, 
două. Într-adevăr, ăsta fusese şi gândul coanei Zina. 
Împuşca doi iepuri dintr-o lovitură. Oricât îl bombănea ea pe 
Dinu, şi-ar fi dorit să-l vadă însurat şi la casa lui, însă pensia 
alimentară cu siguranţă ar fi alungat o partidă mai bună. Şi-n 
al doilea rând încă mai credea în menirea ei de-a se sacrifica 
pentru binele umanităţii şi de a da societăţii un geniu. Cu 
Dinu o greşise – îi înşelase aşteptările de mamă, ce-şi 
sacrificase toată viaţa de dragul băiatului. Ar fi putut ajunge 
cineva, dacă nu s-ar fi dedicat trup şi suflet educaţiei lui 
Dinu, pe care visase să-l facă un mare pianist. Fusese un 
copil frumos şi avea ceva înclinaţie către muzică, aşa că 
Zina îl dusese la Palatul Copiilor încă de la 4 ani. Pe urmă l-a 
dat la Liceul de Artă din oraş. Pe la clasa a-8-a Dinu a 
descoperit ţigara, chiulul şi lichiorul. Aşa că a tot chiulit până 
ce conducerea liceului a hotărât să-l elimine din şcoala. 

După toată milogeala Zinei şi plasele îndesate cu Kent şi 
Whisky, tovarăşii profesori din consiliul de conducere al şcolii 
i-au dat transferul către un liceu agricol, dintr-un orăşel 
apropiat, unde nimănui nu i-a mai păsat dacă Dinu mai 
frecventa, atâta timp cât coana Zina cotiza lună de lună. 
Orice încercare de a-l aduce pe calea cea dreaptă se izbise 
de râsul batjocoritor cu care Dinu îşi întâmpina mama când îi 
vorbea despre talentul lui neutilizat. 
Lovitura de graţie i-a dat-o Dinu când a anunţat-o că se 
însoară cu Marlen. Iar după prima întâlnire, când i-a văzut 
burta care deja se rotunjise, coana Zina a plâns o 
săptămână încheiată. Ar fi putut să ajungă şi ea actriţă, 
doctoriţă, cineva care să fie respectată de tot târgul, nu să fi 
stat acasă să spele scutece. Şi Dinu, nerecunoscător ca de 
obicei, acum parcă-i făcuse-n ciudă când i-a adus fufa de la 
ţară, în prag. Şi mai era şi frumoasă pe deasupra! Primul ei 
gând fusese cum să facă să dispară Marlen din viaţa 
„copilului” ei. Până la urmă se resemnase. Dinu căzuse de 
tot în patima alcoolului, aşa că singura fiinţă de care se 
agăţase şi pe care credea din adâncul ei că trebuie s-o 
salveze era bietul Andrei. 
    La divorţ, încercase să-l convingă pe Dinu să nu-i lase 
băiatul „curvei de Marlen”. Era sigură că la frumuseţea ei, 
Marlen nu putea să fie o femeie cuminte. Mamă, nici atât. 
Ea, Zina, ştia cu ce sacrificiu se creşte un copil şi ce trebuie 
să-i oferi să-l faci să ajungă cineva. Că Dinu fusese un eşec, 
de vină erau derbedeii care îl corupseseră la şcoală, puşi de 
duşmanii ei, să-i distrugă „copilul”, şi „curva de Marlen”, care-
l agăţase de nas făcându-i un plod. Chiar dacă la început 
aproape că-l urâse pe Andrei, acum devenise unicul ţel 
pentru care trăia, aşa că s-a decis să-şi ia „copilul” acasă, 
adică pe Andrei, pe care deja-l considera copilul ei. 
     Văzând că n-o scoate la capăt cu sectoristul, Marlen s-a 
hotărât să se ducă la procuratură. Trebuia s-o ajute cineva 
să-şi recupereze copilul răpit de la grădiniţă. De la o zi la alta 
gândurile negre o copleşeau şi nu găsea nici o cale să iasă 
la lumină. Şi-a luat într-o zi inima-n dinţi şi s-a dus la 
Procuratură. Ofiţerul de la poartă a îndrumat-o pe Marlen 
către procurorul de serviciu din acea zi, o anume „tovarăşa 
Chelaru”. A bătut la uşa care-i fusese indicată şi s-a trezit 
faţă-n faţă c-o tânără cu ditamai burta. Părea să fie în ultima 
lună de sarcină, şi lui Marlen i s-a părut cumva ciudat că şi 
„tovaraşă procuror” va fi mamă. Cu atât mai bine, şi-a zis; 
până la urmă tot răul e spre bine şi o să mă înţeleagă.    
    Femeia din faţa ei părea să nu aibă mai mult de 30 de ani. 
După ce i-a povestit pe scurt care-i era oful, procuroarea s-a 
ridicat brusc în picioare, roşie la faţă şi-a întrebat-o scurt: „Şi-
acum ce vrei? E clar! Idiotul nu vrea să-ţi plătească pensie 
alimentară. Ca toţi idioţii din ţara asta! Ca idiotul care a fugit 
când a văzut că-mi creşte burta! Tu vrei dreptate? Unde 
crezi că te afli, în comuna primitivă? Trăim în epoca de aur, 
fetiţo! Trezeşte-te!” 
    Marlen se făcuse mică şi nu îndrăznea să scoată o vorbă. 
Femeia din faţa ei şi-a mai îndulcit puţin tonul şi i-a zis: „Uită-
te la mine. Am aproape 40 de ani şi n-am văzut un caz ca al 
tău să fie rezolvat fără să mituieşti acolo unde trebuie. După 
cum te văd, nu dispui tu de sumele care se vehiculează. 
Sau, poate mă înşel... Oricum, dacă ai bani şi nervi de oţel, 
dă-i în judecată să-ţi dea copilul înapoi. Dacă nu, vezi-ţi de 
treabă!” 
    „Păi, mi l-a încredinţat justiţia mie, la divorţ...” a apucat să 
îngaime Marlen. 
     „Tovarăşa procuror” a izbucnit într-un râs de i se sălta 
burta în sus. „Hai, că eşti simpatică. Uite, cum stă problema: 
trebuie să te judeci cu tâmpiţii, să câştigi, iar  ei să-ţi dea 
copilul de bunăvoie. Altfel... te judeci cu ei până la adânci 
bătrâneţe. Asta-i.” 
    Şi imediat a părăsit încăperea în vreme ce ofiţerul de 
serviciu deja o conducea pe Marlen spre ieşire. Atunci a 
înţeles clar că singura soluţie să-şi aducă copilul acasă era 
să-l dea pe Dinu în judecată, deşi Andrei era ţinut de fosta 

proză 



 

 
soacră. Pe drumul către casă, Marlen încerca să se 
dezmeticească: încă nu-i venea a crede că procuroarea îi 
vorbise atât de sincer şi de tăios. 
    Ne-am întâlnit întâmplător înainte cu vreo două săptămâni 
de-a porni procesul. Slăbise, ochii ei albaştri jucau continuu 
în lacrimi şi nici nu pronunţa bine numele lui Andrei că deja 
începea să plângă în hohote: „Mă arde pe dinăuntru, Maia. 
Se apropie anul de când nu mi-am văzut băiatul şi mamă-sa 
nici nu vrea s-audă. Cu Dinu nu se poate discuta - e tot 
timpul beat. Şi mă-sa-mi închide telefonul în nas, la uşă nu 
mă primeşte. Aproape că nici nu-l scot din casă. Ba, idiotul 
de Tache sectoristul m-a văzut într-o seară că aşteptam sub 
geamul ei, măcar să-l văd, şi-a venit şi m-a alungat, 
ameninţându-mă că-mi dă amendă. Am plecat, că nu vreau 
să fac scandal. Ar avea probe la dosar că sunt labilă psihic şi 
nu vreau. Şi bietul Andrei! Ce-o fi în sufleţelul lui să vadă că 
mama l-a abandonat la bunica. Cine ştie ce-i spune 
scorpia?” 
    Plângea şi încerca să înţeleagă de ce tocmai ei îi fusese 
dată această suferinţă. „Duşman de duşman să nu treacă 
prin ce trec eu!” Încercam să înţeleg ce simte, dar nu 
reuşeam. Probabil că numai trecând prin astfel de clipe poţi 
înţelege ce simte o mamă când este despărţită de propriul 
copil. Am întrebat-o doar dacă şi-a găsit avocat? „Ce 
avocat?”, aproape că a ţipat la mine. „Ce să demonstreze 
avocatul? Că eu am născut copilul? Că Andrei e carne din 
carnea mea? E aberant !” „Păi, poate te vor acuza de ceva şi 
vor câştiga copilul în instanţă.” „Taci, Maia, că spui prostii! 
Andrei e copilul meu şi nimeni pe lume nu-mi poate contesta 
un drept natural, acela pe care Dumnezeu mi l-a dat”. 
    Era clar, Marlen trăia pe altă lume şi nu pricepea că viaţa 
e dură şi cine are banul are ultimul cuvânt, indiferent de câte 
drepturi i-ar fi lăsat Dumnezeu. Mă durea s-o văd cum se 
chinuie şi–mi era cu atât mai greu, cu cât nu accepta să fie 
ajutată de cineva. Iar acum, Milia, aproape plângând, mă 
rugase să vin să văd ce-i cu Marlen. Încercase soră-sa, dar 
nici n-a vrut să stea de vorbă cu ea. Nu eram sigură că ar fi 
vrut să mă vadă tocmai pe mine. Milia apucase să-mi spună 
doar că Marlen pierduse procesul cu Dinu şi nici măcar nu 
reuşise să-l vadă pe Andrei. 
    Nici nu m-a băgat în seamă când am intrat. Ce-i puteam 
spune eu? Ce poţi să-i spui unei mame când îi este răpit 
puiul? Orice cuvânt ar fi fost de prisos, aşa că singurul lucru 
pe care l-am putut face a fost să tac şi să aştept. A trecut 
aproape o oră, eu privind pe geamul apartamentului, Marlen 
cu privirea-n perete, când şi când oftând din tot sufletul. Se 
întuneca şi am încercat să-i spun că voi reveni. Când s-a 
întors cu faţa la mine am văzut un chip îmbătrânit de 
suferinţă, albită toată pe la tâmple, cu privirea golită de viaţă. 
Cu un calm ce nu mi-l putusem imagina şi cu vocea răguşită, 
probabil de la prea mult plâns, Marlen mi-a spus ce se 
întâmplase cu procesul ei: „Am crezut până-n ultima clipă că 
nimeni nu-mi va contesta faptul că eu l-am născut pe Andrei. 
Faptul că-mi iubesc copilul mai mult decât orice pe lume. Că 
face parte din sufletul şi din carnea mea şi nici o justiţie de 
pe lumea asta nu–l va putea desprinde de mine. Recunosc, 
ai avut dreptate. Deşi Dinu a venit beat, deşi martorul pe 
care l-au adus la proces era la fel de beat, judecătoarea i-a 
dat câştig de cauză. Am avut penultimul termen în urmă cu 
două săptămâni. Şi pentru că intrau în vacanţă au fixat 
ultimul termen săptămâna trecută. Pe data de 23 m-am 
prezentat la tribunal. La sala unde era programat procesul se 
judecau alte cauze. Am urcat şi am coborât acele scări nici 
nu mai ştiu de câte ori. Am luat fiecare sală la rând. Până la 
urmă i s-a făcut milă unei avocate şi m-a trimis la registratură 
să văd ce-i consemnat în Registrul Civil. Tipa de la ghişeu a 
fost cât se poate de binevoitoare şi mi-a arătat unde să mă 
uit. Citeam şi nu-mi venea a crede: „Copil încredinţat tatălui 
prin neprezentarea mamei.” Mi-a venit pur şi simplu să urlu 
ca lupii. Nedreptate pe faţă! Mi-au furat copilul, pur şi simplu, 
Maia! Nişte criminali!” 

    Şi-a început să plângă molcom, ca un copil, lipsit de 
apărare. Acum înţelesesem. Judecătoarea primise mita de la 
coana Ziţa şi aranjase să i se ia copilul Marlenei. Nici nu ştiu 
cât ar fi ajutat-o şi un avocat. Era strigător la cer, dar cui să 
te plângi? Corupţia era un mod de viaţă, însemna 
normalitatea. Nici eu şi nici rudele ei n-am reuşit s-o 
desprindem pe Marlen de peretele de care-şi lipise privirea, 
aşa că a fost nevoie să chemăm salvarea în zilele 
următoare. Un an de zile s-au luptat doctorii de la spitalul de 
psihiatrie s-o readucă printre cei vii. Nici un medicament din 
lume nu i-a putut vindeca sufletul, rănit pentru totdeauna. Şi 
când te gândeşti câte suflete chinuite de la astfel de sentinţe 
cumpărate! Iată că omul s-a crezut mai presus de Dumnezeu 
în acest caz. 
 
 

                 
 
 

Sorin Teodoriu 
 
                            
Noaptea 
 
    Noapte de viscol şi ger, 
coşmar ce pare a nu se mai 
termina. Cu zăpadă îngheţată, se strecoară şi acoperă totul. 
Nicăieri un loc uscat, unde să-ţi încălzeşti picioarele. 
    Înaintez încet, nesigur, precum beţivii, orb şi rupt de spate, 
mereu împotriva curentului aşa cum am făcut toată viaţa şi 
numai încăpăţânarea mă împinge mereu în faţă, ca şi acum. 
Ar fi trebuit deja să ajung, satul se află la mai puţin de doi 
kilometri de gară, dar sigur am rătăcit drumul şi nu m-aş mira 
să apară o haită de lupi flămânzi. Cu toate că aici, la câmpie, 
nu auzisem întâmplări cu astfel de sălbăticiuni. 
    Merg încontinuu. Undeva, în faţă, simt mai mult decât 
zăresc lumină măruntă, cât o minge de aur. Anemică şi mică 
aidoma speranţei, o urmăresc cum apare şi dispare în viscol. 
Ştiu ce înseamnă, ea este salvarea de la îngheţ, în faţă se 
află cu siguranţă o casă, iar în această casă mă pot încălzi. 
Puţin, atât cât să-mi recapăt puterea să merg mai departe, 
să ajung... Şi iar mă arunc înainte, în vânt, cum fac vara în 
valurile uriaşe de la 2 Mai, iar lumina creşte mereu. 
    Văd umbra casei, pată întunecată, cocoşată, este mai 
mult o bojdeucă acoperită cu zăpadă, cu o singură fereastră 
luminată. Bat în geam, cu putere, să fie auzite loviturile de 
urletele vijeliei. Se deschide uşa, o bătrână îmi face semne 
să intru. Mă scutur de zăpadă, adică asta intenţionez să fac. 
Sunt prea obosit, scot doar paltonul şi îl întind aproape de 
sobă, pe o laviţă. Rămân lipit de căldură şi-mi ia timp să mă 
obişnuiesc cu lumina difuză din odaie.  
   Încăperea e mică, cât să încapă o masă, trei scaune, soba, 
patul, laviţa de care ţi-am spus şi un dulap cu haine. Pe 
masa din mijloc, într-un sicriu din lemn, stă întins un bătrân 
cu faţa smochinită şi galbenă. Ţine palmele lipite de piept de 
parcă ar încerca să-şi păstreze sufletul înăuntru.  
    Aleg scaunul cel mai apropiat de sobă, sunt obosit, ameţit 
de vânt. În dreapta mesei stă bătrâna. Cum să-ţi spun, arată 
ca o jumătate de lună, aşa cum şi-a strâns basmaua neagră 
peste cap şi peste faţă. Pe scaunul din stângă stă o fată ca 
un soare, cu părul blond şi ud lăsat să curgă peste umeri. 
Are hainele negre, urâte, tremură cu faţa spre podea sau 
poate plânge. 
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    Deodată am simţit că o cunosc. În clipa în care am văzut-
o, am simţit că o cunosc şi că o iubesc. Pe această fată 
blondă, scundă, cu haine ponosite am simţit c-o iubesc din 
tot sufletul. Mi se părea că am în faţă cea mai frumoasă 
femeie din lume, mai mult chiar, era întruparea visului din 
copilăria mea. Dacă n-aş fi fost atât de îngheţat, m-aş fi dus 
să o îmbrăţişez, să-i spun cuvinte nespuse, cuvinte păstrate 
în mine. 
    - Ia de acolo ceai fierbinte şi colac. Pentru sufletul 
mortului. 
   Vorbise bătrâna şi habar n-aveam de ce am rămas atât de 
surprins când am auzit vorbele ei. În casă se auzeau doar 
vijelia de afară şi lemnele trosnind în sobă, iar cuvintele ei au 
stricat armonia, au ieşit din gâtul babei hârâind ca un vis 
urât. 
    Şi atunci le-am privit pe amândouă din altă perspectivă, 
mi-am zis că la priveghi eu eram singura fiinţă vie, de o parte 
şi de cealaltă a mortului, stăteau cele două forţe: viaţa şi 
moartea, binele şi răul, urâtul şi frumosul. Poate încă luptau, 
fiecare vroia să tragă sufletul moşului de partea ei. 
   - Ia aici, spune iar baba şi sprijini cana cu ceai de mâinile 
mortului, ca de o masă. 
   Sorb ceaiul din zahăr ars şi privesc în continuare fata. Ea 
nu vorbeşte, nu o interesează ce se petrece în cameră, 
poate doarme ori este oloagă şi nu se poate mişca. 
    - Gheorghe îl cheamă. Toată viaţa a trăit ca un pusnic, în 
cocioaba asta, de la marginea satului. Şi tocmai acum şi-a 
găsit să-şi dea duhul, când nimeni nu-i poate săpa groapa. 
    Bătrâna vorbeşte ca pentru ea, încet şi hârâit. Se opreşte 
numai când vijelia urlă prea tare şi vrea să ridice acoperişul, 
să-l ia pe mort, să-l urce sus cu trup cu tot. 
    - N-a făcut rău nimănui, dar nici bine. Lasă că face acum, 
după ce-a murit. Mai înainte a salvat-o pe fata asta şi acum 
pe dumneata. Ai văzut lampa la fereastră, aşa-i? Eu am 
aranjat-o, pentru că aşa o punea Gheorghe, noapte de 
noapte o ţinea aprinsă la geam, numai Dumnezeu ştie ce era 
în mintea lui. 
    Termin ceaiul, mă ridic şi caut un loc pentru cană. Baba 
îmi face semn să i-o dau înapoi, tot peste mort. Mi-o umple 
iarăşi cu ceai, nu o refuz. 
   - Pe fata asta am găsit-o când veneam la priveghi. Era 
căzută în şanţ cu zăpadă în gură, am zis că-i moartă. Oricum 
era loc pentru amândoi, aşa c-am lungit-o pe masă, lângă 
Gheorghe, să nu-i fie urât când trece dincolo. Avea sicriul 
pregătit, că moşu’ îşi aranjase totul din vreme. Aşa a fost el 
mereu, ordonat, am întins-o pe fată lângă sicriu. Avea 
mâinile ţepene, era ţeapănă toată şi cădea de pe masă, de-
aia am pus-o în scaun. 

    Şi iar tace. Se duce să mai arunce două lemne în sobă. 
Se mişcă fără zgomot, de parcă ar fi desculţă. Nu ştiu, 
picioarele nu i le pot vedea de ţolul de lână în care e 
acoperită. 
    Mă ridic de pe scaun şi vin lângă fată. 
    - Nu eşti moartă, îi şoptesc la ureche, te-am văzut mai 
devreme mişcând. Pe babă o poţi păcăli, pe mine nu. Te 
prefaci, ca să nu-ţi aflu numele. De fapt nu mă interesează 
cum te cheamă, o să-ţi spun Ana şi atât. Ştiu că mă auzi, 
Ană eu te iubesc mai mult ca orice pe lume. Mai mult ca pe 
viaţă, auzi tu? Pentru că te cunosc de mult, Ană. Te-am visat 
ani la rând, aşa mică, blondă cum eşti. Mă pândeai în fiecare 
noapte şi când simţeai că adorm, veneai să dansezi. Aveai 
mereu, aceeaşi rochie neagră cu tivul roşu, rochie largă, 
dansai şi te învârteai, iar rochia făcea valuri de negru şi roşu. 
Uneori mă trezeam fără să apuc sfârşitul, alteori aruncai de 
pe tine rochia, rămânea dedesubt un fel de mătase albă, 
pielea ta, dansai goală. Aşa făceai şi când mă trezeam, 
plângeam, pentru că nu ştiam dacă lucrurile astea or să mi 
se întâmple vreodată sau nu. 
    - Mai vrei ceai? hârâi bătrâna. 

   Clatin din cap. Nu, nu mai vreau. 

    - Degeaba îi vorbeşti, acum se află în lumea drepţilor. Nu 
te aude. Îl conduce pe Gheorghe, merg în rai sau în gheenă, 
doar Dumnezeu ştie ce loc merită fiecare. 

   Bătrâna tace. Încet îşi lasă capul în piept, se strânge în 
pledul ei de lână şi adoarme. Sau aşa pare, că doarme. 
   - Te iubesc, îi şoptesc din nou fetei, la drept vorbind eşti 
singura femeie pe care am iubit-o fără să o văd vreodată, 
fără să o simt. Te rog numai, Ană şi nu vreau să mă refuzi. 
Uite, îmi pun viaţa în joc, numai să te privesc încă o dată 
dansând. Acum şi aici, fără să visez. 
    Un hohot sinistru şi răguşit sparge tăcerea şi alungă 
şoaptele casei. Încurcat şi speriat, privesc împrejur pentru că 
râsul nu vine de la babă. Mă aşez înapoi pe scaun, râsul se 
înteţeşte, acoperă vijelia de afară, mişcă masa pe care stă 
sicriul. Ca la un semn, bătrâna se ridică şi loveşte cu ambele 
palme descărnate tăblia din lemn, dezleagă vraja iar fata cu 
părul blond se ridică încet. 
    Vine lângă mine, se apleacă şi îşi lipeşte ochii de ochii 
mei. Nu, nu m-am înşelat o secundă, ea este, fata din 
copilărie. Albastrul privirii ei este imposibil de confundat, îl 
ştiu de multă vreme. Îmi zâmbeşte şi începe să danseze. La 
început uşor, aşa cum făcea de fiecare dată, mişcări lente, 
unduitoare, cu braţele ridicate ca într-o rugăciune păgână. 
    Hainele groase îi cad primele, sub ele aceeaşi rochie pe 
care o ştiu, rochie largă, neagră cu falduri şi tivul roşu. În 
dansul ei, rochia se roteşte din ce în ce mai repede, capătă 
tot felul de forme. Blondul părului ei apare şi dispare în 
contrast cu negru-roşu-negrul marginilor, culorile se 
amestecă, alunecă una în cealaltă, se confundă. Dansul ca o 
coridă unde negrul caută roşul mătăsii, iar galbenul părului 
străluceşte ca sabia din mâna toreadorului. 
    Rochia alunecă, dispare, se iveşte carnea albă ca de 
mătase, femeia de lumină luptă cu întunericul camerei, cu 
bătrâna, cu tavanul înnegrit de fum, cu faţa galbenă a 
mortului. Ana dansează necontenit, din ce în ce mai repede. 
Se învârteşte, braţele i se unduiesc ca nişte valuri de lapte, 
îşi dezbracă pielea albă, petice zboară, acoperă ochii 
mortului, se lipesc de babă, de mine, rămâne doar roşul 
cărnii. Ochii albaştri i se rostogolesc sub masă, sânii elastici 
se desfac, şuviţele de păr blond sfârâie pe sobă, plutesc 
peste tot. 
    Nu se opreşte din dans. Carnea îi cade, rămân doar 
oasele lungi şi albe, prinse între ele prin nu ştiu ce minune, 
iar fata dansează mai departe fără să-i pese. 
    Dansează pentru că am rugat-o eu, cel care o iubeşte din 
copilărie, pentru că-mi apăruse în toate visele cu dansul ăsta 
nebun. 
   Ultima amintire a fost chipul bătrânei. Am văzut-o cum se 
apropie de mine, am simţit-o cum mă ridică aşa cum ridici un 
copil, cum mă aşează pe tăblia largă a mesei, lângă sicriul în 
care se odihnea Gheorghe, Dumnezeu să-l ierte, c-a trăit ca 
un pusnic şi n-a făcut în viaţa lui niciun rău, dar nici bine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Virgil Stan  

 
 

Călători clandestini 
 

       Lampa cu petrol atârnată de cuiul 
bătut în peretele casei lângă  capul 
patului în care dormeau părinţii, ardea 
cu flacără mică, afumând sticla. Eu în patul alăturat 
mă prefăceam că  dorm, să pot asculta discuţia lor.  
      Mi s-a părut că pun ceva la cale şi că se fereau de mine. 
Aşa credeam eu în mintea mea de copil. Nu aveam mai mult 
de nouă-zece ani în acea vreme. Ei şuşoteau că aşa erau 
învăţaţi ţăranii să vorbească când intrau în pat, pe şoptite. 
Vorbele lor le desluşeam destul de greu. Mi-am adus aminte, 
din cele auzite, că în timpul zilei când mă jucam cu cercul 
prin curte cu vecinul meu Petrică, mai mic cu un an decât 
mine, l-am văzut pe tata tot cărând în braţe saci din pânză 
de cânepă ţesută de mama la război, spre magazia unde 
ţineau bucatele (cerealele). Nu ştiam ce are de gând să facă 
şi nici nu am dat importanţă la ce făcea el prin magazie, fiind 
preocupat să nu-mi cadă cercul din sârmă, dacă nu ne 
chema să ţinem de gura sacului eu pe o parte, Petrică pe 
cealaltă, cât el turna cu baniţa în sac (o baniţă egal cu 12,5 
kilograme de cereale) grâul luat din hambar. A încărcat 
câţiva saci cu grâu şi alţi saci cu orz şi cu porumb şi i-a 
apropiat de uşa magaziei, după ce i-a legat la gură cu o 
sfoară groasă din câlţi de cânepă răsucită de bunica pe 
răsucitor. 
      Tata cultiva câţiva zeci de metri pătraţi cu cânepă şi alţii 
cu in pentru nevoile gospodăreşti. Când plantele ajungeau la 
maturitate le tăia cu secera, le lega în snopi şi apoi băga 
snopii în apa lacului din marginea comunei la topit, adică la 
putrezirea părţii lemnoase.  
      După  vreo două săptămâni aducea acasă snopii aflaţi  
în putrezire şi începea prelucrarea lor prin meliţare, adică  
prin trecerea printr-un dispozitiv format din două scânduri 
bătute la capetele a doi ţăruşi înfipţi adânc în pământ să nu 
se mişte, printre care intra o alta scândură care rupea 
tulpinile aşezate pe meliţă până partea lemnoasă se sfărâma 
şi se scutura, rămânând doar fibra. Atunci intra în acţiune 
bunica, mama tatălui, sau mama, care treceau fuiorul printr-
un alt dispozitiv format din multe cuie lungi şi ascuţite, bătute 
unul lângă celălalt la înălţime egală într-o bucată de dulap, 
care scămoşa fuiorul. 
       Am văzut mai târziu aşa ceva când am fost la un circ 
ambulant, dar dulapul era mai mare şi mai lung şi se aşeza 
un fachir cu spatele pe cuiele ascuţite.  
      Femeile spuneau că dărăcesc fuiorul. Urma torsul 
şi ţesutul la război iarna, când nu aveau prea multe activităţi 
prin curte. Din pânza din cânepă realizată, mama sau bunica 
coseau saci, iar din pânza din in făceau ştergare sau 
material pentru cămăşi obişnuite sau de noapte. Pe cele de 
noapte coseau cu fir de arnici diferite desene florale să fie 
cât mai frumoase, iar la gât ataşau şnururi cu ciucurei la 
capete. 
      Cum spuneam, mă prefăceam că dorm să văd ce pun la 
cale ăi bătrâni. Aşa le spuneam noi copii, cu toate că tata nu 
depăşea cincizeci de ani şi mama patruzeci şi cinci. 
      - La ce oră zici că pleci? Îl întrebă în  şoaptă mama pe 
tata stând în pat mai mult pe întuneric, pregătiţi pentru 
culcare, lampa fiind cum ziceam cu fitilul doar pâlpâind să nu 
se stingă. 
      - Păi zic pe la două să fiu plecat. Până ajung la 
Constanţa durează drumul vreo patru ore şi ceva cu căruţa. 
Sunt peste treizeci şi cinci de kilometri. 
      - Crezi că ai să reuşeşti să obţii un preţ  bun? Să nu baţi 
drumul de pomană. Avem nevoie de bani, dar nici pe 

degeaba să ne dăm agoniseala de un an nu putem. Ştii că a 
venit iar Ionel Beleaua - preceptorul, că nu am plătit dările la 
primărie. De fapt îl chema Ionel Şerban dar lumea îi spunea 
Beleaua că îl considera o mare belea pe capul omului cu 
adunatul dărilor către Stat, din ce în ce mai împovărătoare. 
      - Dă-l în ceara mă-sii că-i vom plăti. De-aia merg tocmai 
la Constanţa. Sper să vând ceva şi la un preţ mai bun. Poate 
merge mai bine ca la obor la Mangalia. Ai văzut şi tu. Ţiganii 
vor să-ţi ia munca mai pe degeaba dar vând tinichele lor cât 
nu face. Numai să te păcălească fi-le-ar mama lor a dracului 
de borâturi, spuse tata cu obidă. 
      În mintea mea s-a înfiripat imediat dorul de aventură. Ce-
ar fi să  merg şi eu la Constanţa? Nu am fost niciodată, aşa 
că am să mă strecor din pat fără să observe părinţii 
preocupaţi cu pregătirile plecării, mă voi îmbrăca şi ţuşti 
peste gard să mă atârn de inima căruţei în spate până voi 
ieşi din sat. 
      Odată  gata planul stabilit, imediat am adormit dar aveam 
un somn iepureşte, la primul zgomot să mă pot trezi. 
      Cum am simţit mişcare prin cameră şi pe ăi bătrâni 
părăsind odaia, cum şi eu o zbughii din pat. Am căutat 
repede în lada cu haine ceva mai acătării, hainele pe care le 
îmbrăcam de obicei când mergeam la biserică că de, 
ajungeam la oraş şi cu ele la subţioară, pe uşa din faţa casei 
m-am ascuns sub trandafiri. Aveam eu un loc unde mă 
piteam în Săptămâna Mare a Paştelui, să-mi mănânc ouăle 
vopsite de mama. Imediat cum umplea copaia pentru aluatul 
de pâine sau coşul din nuiele de alun, cu ouă de toate 
culorile, cum dădeam iama prin ele când nu era atentă la 
năzdrăvăniile mele. Doar nu era să aştept încă două - trei 
zile până venea Paştele. 
      Ieşit afară din casă, îmi zăream părinţii în lumina lunii 
cum în liniştea nopţii cărau sacii de la magazie la căruţă şi îi 
încărcau. Din când în când câte un câine buimac spărgea 
acea tăcere tainică a nopţii cu lătratul lui răguşit. Caii erau 
înhămaţi la căruţă şi fornăiau scoţând aburi pe nări. Cum m-
am îmbrăcat, m-am şi ascuns după cuptor să nu mă simtă 
părinţii şi imediat ce tata a ieşit pe poartă cu căruţa, iar 
mama a închis-o la loc intrând în casă, pe aci ţi-e drumul, 
ţuşti peste gardul de piatră şi direct pe lemnul din spatele 
căruţei care făceau legătura între roţile din faţă şi cele din 
spate. Zdruncinăturile pe glodul uliţei desfundate, nu prea îmi 
conveneau, dar nu aveam ce face dacă doream să văd 
oraşul. Din când în când din cauză că mă durea fundul de la 
lemnul noduros, mai mergeam pe jos când caii erau la pas. 
La un moment dat văd că se zăreşte o mogâldeaţă 
mişunând în urma noastră. Am bănuit că este un câine şi cât 
pe aci să sar în căruţă de frica câinelui şi să-mi deconspir 
prezenţa. Am văzut că mogâldeaţa se gudura la picioarele 
mele şi imediat am înţeles că de fapt era Braica, căţeaua 
familiei, care şi ea s-a luat după căruţă ca şi mine, fără 
acordul stăpânului. Circulam amândoi clandestin în spatele 
atelajului încărcat. 
      Peste puţin timp am depăşit perimetrul comunei şi cum 
am ieşit la drum de câmp, tata a dat bice cailor să meargă la 
trap. Drumul era uşor în pantă, cobora spre lacul de la 
marginea comunei, acolo unde topea tata cânepa şi inul. Eu 
mai departe mă ţineam cu mânuţele prinse de fundătoarea 
căruţei să nu cad de pe locul meu incomod. Braica şi ea 
alerga în spatele meu legănându-şi coada veselă nevoie 
mare. Ne apropiam de satul Moşneni, la şase kilometri de 
comuna noastră, când a ieşit luna dintre nori şi tata a 
observat că nu este singur pornit la drum, ci însoţit şi de 
căţeluşă. 
      A oprit căruţa, s-a dat jos şi cu biciul a încercat să alunge 
animalul, să-l întoarcă din drum, dar de unde. Căţeaua se 
îndepărta câţiva metri şi se oprea privindu-l cu ochii ei mari 
şi întrebători. Când tata se întorcea spre căruţă revenea şi 
ea în apropiere. Aşa m-a descoperit şi pe mine ascuns lângă 
cai, tremurând în frigul dimineţii răcoroase a sfârşitului de 
septembrie.  



 

 
      Numai o asemenea surpriză nu şi-ar fi dorit. Înapoi nu 
avea cum să  se mai întoarcă. Mi-a tras câteva la fund şi alte 
scatoalce după ceafă, plus înjurăturile de rigoare şi m-a luat 
de o mână şi de un picior şi m-a aruncat în căruţă peste sacii 
cu bucate. Atunci nu a mai spus nimic nici căţeluşei. A 
înţeles că de fapt căţeluşa, o maidaneză de talie mică, 
bălţată cu alb şi negru, cu urechile clăpăuge şi picioarele 
scurte, s-a luat mai mult după mine decât după atelaj. M-a 
acoperit cu o haină de a sa şi tot înjurând pe înfundate, a dat 
bice cailor plini de năduşeală din cauza greutăţii trase şi a 
efortului depus. 
      Ajunşi  la grădinile de la Zarguzon, în apropierea oraşului 
Techirghiol, tata a tras caii la fântâna cu cumpănă şi i-a 
adăpat, lăsându-i să se mai odihnească vreo jumătate de 
ceas. Tot mai erau vreo douăzeci de kilometri până la obor. 
      Dimineaţa, când zorile au început să mijească de ziuă, 
m-am trezit şi eu din somnul ce m-a furat în hurducăiala 
căruţei. La ferestrele caselor pe lângă care treceam, au 
început să se aprindă  becurile. Aici nu mai era ca la ţară, 
iluminarea cu lampa cu petrol şi fitil din bumbac. Prin curţi se 
auzeau câinii lătrând, simţind prezenţa căţelei noastre, care 
s-a vârât cu coada între picioare sub căruţă mergând în 
ritmul cailor. 
      Când am ajuns la Obor care se afla în centrul 
Constanţei, se luminase bine. Tata s-a orientat şi a tras 
atelajul pe o stradă unde mai erau şi alţi ţărani veniţi cu 
cereale sau alte produse agricole spre vânzare. A deshămat 
caii, i-a frecat bine cu un şomoiog de fân, i-a acoperit cu saci 
goi pentru a nu face aprindere la plămâni din cauză că erau 
uzi de transpiraţie şi apoi a pus zăblăul cu grăunţe în capătul 
oiştii să mănânce până v-a reuşi el să vândă ceva din sacii 
plini. 
      Din vârful căruţei unde eram eu cocoţat se vedeau 
tiribombe viu colorate aşteptând clienţii. Erau tot felul de 
corturi având pânza colorată în culori stridente, reprezentând 
scene de lupte tătăreşti, femei cu şerpi atârnaţi de gât şi 
multe desene de acest gen, unul mai grotesc decât altul. 
Undeva pe o construcţie metalică cilindrică înaltă de vreo 
cinci - şase metri şi cu o platformă în jurul ei la partea 
superioară, exista la intrare o reclamă mare pe care scria 
ZIDUL MORŢII având desenat un motociclist cum se urca pe 
pereţii metalici. 
      Dimineaţă răcoroasă dar cu cer senin la Constanţa, 
gălăgie, misiţi care tot cercetau preţul la cereale, gură cască 
şi multă lume cu sau fără treabă prin obor. Era duminică, zi 
de târg şi multă lume sosită din toată regiunea. Tata mi-a 
spus pe un ton fără echivoc. 
      - Tu-ţi ceara mă-tii, poate dispari de aici, să te mai caut şi 
prin furnicarul ăsta de lume. 
      Eu eram cu ochii numai pe tiribombe şi pe intrarea de la 
"Zidul morţii" unde se auzea o motocicletă turată de scotea 
un fum şi un zgomot de ziceai că nu-i numai una ci câteva. 
Curioşii după  ce plăteau biletul de 3 lei cât scria pe 
pancartă, se înghesuiau pe marginea zidului de tablă. 
Curiozitatea mea nu avea margini. Cum să fac să văd şi eu 
ce se întâmplă în interiorul cilindrului din tablă de aplaudau 
aşa de tare spectatorii? 
      Nu aveam curajul să-i spun tatălui că m-aş duce şi eu. 
Soarele era urcat la vreo doua suliţe cum o tot auzeam pe 
mama că zice când o întrebai cât este ora şi a început să 
dogorească. Fiind prea cald acum după frigul de dimineaţă, 
am luat un sac gol şi l-am întins lângă căţeluşă sub căruţă 
unde m-am cuibărit şi eu. La un moment dat am adormit. M-
a trezit tata care mă invita la masă. În afara pâinii şi a bucăţii 
de brânză de oaie din traistă, s-a dus şi a cumpărat şi zece 
mici de la un grătar, plus o halbă cu bere pentru el şi o cană 
cu bragă pentru mine. Gândeam eu că dacă tata face o 
asemenea risipă, înseamnă că a vândut ceva din cereale. 
Când m-am uitat în căruţă erau mai mult de jumătate dintre 
saci vânduţi. 

      Cum am fost martor la discuţia dintre părinţi cu o noapte 
în urmă, am îngăimat şi eu o întrebare nevinovată: 
      - Ai vândut bine tăticule? 
      - Cât să-i plătim lui Beleaua am luat, dar ne mai trebuiesc 
şi pentru alte cheltuieli. Poate vând şi restul. 
      - Tată, te rog, mă laşi şi pe mine să mă dau în tiribombă? 
Nu m-am mai dat de când se monta la Turtoi aproape de 
Paşte scrânciobul de-l învârtea cu calul şi dădeai un ou pe 
tură.  
       - Poate te rătăceşti şi nu mai ştii să vii înapoi. Şi aşa 
cred că o găsesc pe mă-ta moartă de inimă când o vedea 
că nici tu şi nici căţeaua nu sunteţi acasă. Sper 
să bănuiască că ai plecat după mine. 
      - Nu mă rătăcesc tăticule că se vede "Zidul morţii" şi ştiu 
unde este căruţa noastră.  
      - Bine, ia un leu şi ai grijă ce faci, poate cazi din el. 
      - Nu cad că m-am mai dat şi eram mai mic. 
      - Ai grijă că de nu, pun joarda pe curul tău de nu te mai 
scapă nimeni din mâna mea cât sunt de pornit pe tine. 
      Cum am primit leul, pe aci ţi-e drumul, direct la leagănele 
care se învârteau de zor. Norocul meu că preţul era doar 
cincizeci de bani, deci puteam să mă dau şi în barcă, un 
leagăn sub formă  de barcă agăţată de o bară metalică şi-ţi 
făceai singur avânt. 
      Cum am terminat cele două ture şi banii, am fugit direct 
la zidul morţii să mă strecor printre spectatori şi să văd ce se 
întâmplă aşa de interesant în interiorul cilindrului metalic. 
      Văzând un cetăţean mai vîrstnic l-am rugat să mă bage 
şi pe mine. Pe pasarelă era un afiş pe care scria: “Copii sub 
8 ani însoţiţi de părinţi - intrarea gratuită”. 
      - Nene, mă iei şi pe mine? 
      - Dar cu cine eşti măi prichiciule aici? Mă luă el la 
întrebări pe un ton mai răţoit. 
      - Cu tata dar a rămas la căruţă. 
      - Păi nu ai mai mult de 8 ani? Mă descusu el înainte. 
      - Nu, sunt doar clasa întâi. Nu vedeţi că sunt mărunt? 
Minţii eu cu seninătate, cu toate că eram clasa a treia. Eram 
foarte mic de statură pentru vârsta aceea. 
      - Bine dar să nu pleci de lângă mine, mă atenţionă  el. 
      - Nu plec nene. 
      Am ajuns la intrarea cilindrului de unde zgomotul făcut de 
motocicleta turată era asurzitor şi fumul îţi tăia respiraţia din 
cauza mirosului puternic de benzină şi ulei. Instalaţi sus pe 
podina din jurul cilindrului metalic, am văzut o motocicletă 
normală fără aripi de protecţie şi un motociclist echipat într-
un costum cum nu am mai văzut pe la ţară, cu cască pe cap 
şi ochelari mari din plastic pe ochi.  
      Pasarela era plină de curioşi printre care se mai zăreau 
şi alte capete de ţânci ca mine. Bărbatul echipat aşa de 
caraghios cum mi se părea mie, s-a urcat în şeaua 
motocicletei sale şi cu motorul turat începu să se învârtească 
în jurul cilindrului metalic, când la un moment dat s-a urcat 
cu motocicleta pe perete şi a început să se învârtească cu 
viteză în jurul cilindrului. M-am speriat aşa de tare de era să 
o tai la fugă, nu cumva să iasă din cilindru şi să ne 
accidenteze. Nu s-a întâmplat aşa. După câteva ture 
aproape de vârful cilindrului la mai puţin de un metru uneori 
de noi, a început să coboare tot învârtindu-se pe pereţii 
metalici, până a ajuns la bază unde a şi oprit în aplauzele 
asistenţei înmărmurite de teamă şi uimire. Totul nu cred că a 
durat mai mult de cinci-şase minute. 
      Abia aşteptam să ajung la căruţă să-i povestesc tatălui 
meu ce am văzut. Bineînţeles că iar m-am lipit de câteva 
înjurături şi una după ceafă că nu l-am ascultat dar ce mai 
conta? Am văzut zidul morţii şi aveam ce să povestesc 
prietenilor mei de joacă.  
        Tata terminase de vândut sacii cu cereale, cumpărase 
vreo doi-trei bolovani mari de sare pentru oi şi vaci şi alte 
cumpărături necesare în casă după indicaţiile mamei. 
      Urcaţi  în căruţa acum goală, caii mergeau parcă mai 
veseli. Erau mâncaţi şi bine odihniţi ca şi noi de fapt. Când 



 

 
am ajuns prin cartierul abatorului, o haită de câini s-a luat 
după Braica noastră şi aceasta speriată s-a repezit în fugă 
pe o stradă din apropiere îndepărtându-se de căruţă. Oricât 
a încercat tata să o readucă lângă căruţă, aceasta nu a mai 
apărut, aşa că am plecat fără ea spre casă. Eu plângeam de 
zor şi tot mă uitam să-mi văd căţeluşa revenind în spatele 
căruţei. Nu s-a mai întors.   
      Seara târziu am ajuns şi noi acasă. Când m-a văzut 
mama în căruţă lângă tata s-a făcut că nu-i supărată dar cum 
am coborât şi am venit voios la ea să-i povestesc ce am 
văzut la obor, m-a luat de o mână şi cu o joardă găsită prin 
apropiere, m-a luat la încins de urlam ca din gură de şarpe 
de durere. O asemenea bătaie nu am mai mâncat până 
atunci şi nici după aceea. Mi-a rămas bine întipărită în minte. 
Poate dacă nu mă bătea aşa de tare, nici nu-mi mai 
aminteam acum de prima mea plimbare clandestină la oraş. 
Nu ştiu ce o fi fost în sufletul ei stând atâtea ore în 
incertitudine, neştiind când şi unde am dispărut. Braica s-a 
întors acasă după vreo săptămână, flămândă şi jerpelită, ca 
un câine de pripas, dar după câteva zile fiind bine hrănită şi 
îngrijită şi-a revenit. Aceasta a fost prima mea aventură când 
am plecat într-o plimbare clandestină la oraş. 
 
 

                     
 
 

Florentina-Loredana Dănilă  

Save our souls  
SOS 
 

    Douăzeci de ani au trecut. 
Ascunsesem bine în memorie 
amintirea frumosului locotenent şi a 
destinului său tragic. Mi-a readus-o 
citirea câtorva ştiri despre dezastrul 
din Japonia.  
Simţul onoarei, al datoriei dus până la sacrificiu m-a fascinat 
dintotdeauna şi n-am încetat o clipă să mă întreb: „Oare eu 
aş putea?”. În liceu, dirigintele făcuse un sondaj de opinie 
printre noi, întrebându-ne care este modelul nostru în viaţă şi 
carieră. Care mai de care îşi aleseseră regi, prinţese, 
preşedinţi, artişti şi artiste, fotbalişti, personalităţi, ce mai. A 
râs toată clasa când am dat eu răspunsul: cei doi 
transmisionişti de pe Titanic. Îmi amintesc că dirigintele a 
făcut ochii mari şi mi-a zis: „Bravo, măi piticanie! Ai putea să 
ne spui şi de ce?” Ştiam prea bine de ce, dar aveam un nod 
în gât, pe de o parte fiindcă mă emoţiona mereu amintirea 
sacrificiului celor doi, pe de alta, fiindcă ăia râseseră şi-mi 
era ciudă. Dirigintele, cu sensibilitatea-i caracteristică, a 
înţeles şi, după ce m-a expediat cu „Stai jos!”, a explicat el în 
locul meu: „Râdeţi, râdeţi, dar habar n-aveţi de ce! 
Transmisioniştii de pe Titanic au fost ultimii, cu excepţia 
Căpitanului, care au părăsit vasul înainte ca acesta să se 
scufunde. Nimeni nu i-ar fi putut obliga să rămână în post 
contrar voinţei lor, în debandada aceea. Şi totuşi, au rămas 
până la sfârşit, transmiţând mesaje SOS. Unul din ei a 
scăpat cu viaţă, celălalt nu. Mai contează? Oricum, acum au 
ajuns amândoi oale şi ulcele. Dar cine ştie câte vieţi n-au 
scăpat cu SOS-urile lor. Asta înseamnă onoare şi simţ al 
datoriei. Că despre tăria de-a te sacrifica pe tine pentru altul 
nu vă cer, de pe acum, să înţelegeţi. De multe ori, nici noi, 
adulţii nu pricepem aceasta. Voi măcar atât să reţineţi: că 

sunt, au fost şi, probabil, vor mai exista astfel de oameni.” În 
clasă se lăsase o tăcere grea. Iar eu mi-am câştigat, timp de 
o săptămână, stima colegilor şi dreptul de-a primi, în fiecare 
zi, un covrig de la chioşc, „din partea clasei”. Şi, bineînţeles, 
porecla de „transmisionista”.  
    SOS. Save our souls! De ce nu our bodies? Interesant 
cum omul, la ananghie, trimite un ultim mesaj de ajutor 
pentru salvarea sufletului, nu a trupului. 
Uneori, te poţi situa faţă de viaţă la distanţă de-un SOS. Aşa 
cum, alteori, te poţi afla faţă de dragoste, la distanţă de-o… 
grenadă.  
    Pe tânărul şi frumosul locotenent Vasea ( Vasili Vasilievici, 
un basarabean, venit în ţară încă din copilărie) l-am cunoscut 
când eram în ultimul an de facultate. Era comandantul unui 
pluton la Arma Geniu şi, totodată, cercetător ştiinţific. 
Drumurile ni s-au intersectat într-unul dintre laboratoarele 
ICECHIM*-ului. Lucram în paralel la acelaşi studiu despre 
explozivi (eu având lucrarea de Diplomă, el – pe cea de 
Doctorat), urmând ca, la final, să confruntăm rezultatele. Se 
zvonea că era musai să obţinem rezultate remarcabile, 
întrucât concluziile cercetării vor fi ulterior folosite la 
elaborarea unei lucrări mai ample a renumitei academician 
doctor inginer – mai popular, coana Leana – care, sătulă de 
succesul răsunător avut cu polimerii, „poftise” la cercetări în 
domeniul explozivilor, cu care urma să rupă gura târgului. 
Până una, alta, ne rupeam noi oasele şi ne zdrobeam minţile 
– câţiva studenţi în ultimul an, câţiva militari genişti şi o 
armată de cercetători ştiinţifici, profesori şi asistenţi 
universitari, o întreagă desfăşurare de forţe. În anul V de 
facultate, an terminal, în semestrul al II-lea, nu mai aveam 
cursuri. Astfel că ne ocupam numai de lucrarea de Diplomă. 
Şase zile pe săptămână lucram în laborator, între 8 şi 10 ore. 
Ajungeam la Cămin istovită, adormeam (cu gândul la Vasea) 
şi a doua zi abia aşteptam să ajung în laborator. Niciodată n-
am fost o studentă mai silitoare ca atunci. Da, eram 
îndrăgostită de Vasea, deşi nu cred că era cazul s-o mai 
spun. Colegele mele se văitau că nu se mai termină odată 
calvarul; eu speram să nu se termine niciodată. Îmi era de 
ajuns să-l văd printre rafturile pline cu sticluţe de reactivi, 
alteori nici măcar nu-l puteam vedea, îmi era de ajuns să-i 
aud vocea (totdeauna am avut o sensibilitate la voci; aş fi 
fost în stare să mă îndrăgostesc de un bărbat fără să-l văd, 
dacă îmi plăcea vocea lui). Vasea nu ştia că-l iubesc. 
Singurul care-şi dăduse seama de „problema” mea era 
Zahangescu – Şeful de laborator, care-mi era şi îndrumător 
de proiect şi, în consecinţă, îmi urmărea atent toate 
mişcările. Mă văzuse spărgând sticlărie, „lucrând” cu aparate 
nebăgate în priză, depăşind cu mult culoarea de viraj la 
titrări, acel slab-roz pe care trebuia să-l prinzi cu fineţea 
mâinii şi-a ochiului totodată devenind de nenumărate ori 
grena sau violet.  
    Astfel că, într-una din zile, mă luase deoparte şi-mi vorbise 
grav:  
    - Eşti îndrăgostită.  
    Roşisem toată. N-aş fi avut motiv. Dar uite-aşa, crezusem 
că acesta-i secretul meu pe care nu voiam să-l împărtăşesc 
nimănui, ca pe ceva mult prea drag pentru a fi arătat şi 
altora. M-a asigurat că nu mă va divulga, dar mi-a pus în faţă 
două alternative: ori lucrez cum trebuie, ori îmi schimbă 
lucrarea de proiect şi, implicit, laboratorul. Desigur că am 
ales prima variantă, deşi nu mi-a fost deloc uşor să-l văd pe 
Vasea la câteva mese mai încolo şi, totodată, să nu-mi 
tremure mâna când trebuia s-aduc la semn cu picătura sau 
să cântăresc cantităţi de ordinul miligramelor, cu precizie de 
patru zecimale. Totuşi, nimic nu era mai greu, nimic n-ar fi 
fost mai cumplit decât să plec de lângă Vasea. Abia 
suportam ziua de duminică, singura în care nu-l vedeam, şi 
nu ştiam cum să fac să treacă mai repede. Dormeam 
jumătate din zi, iar cealaltă jumătate mă gândeam la el. 
Zahangescu mă sfătuise să nu mă mai chinui astfel, ci să mă 
duc la el să-mi declar dragostea. Şi-apoi, oi vedea: „Ori la 
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bal, ori la spital”, zisese. Ce să faaac? Nici picată cu acid 
sulfuric! Cum să mă duc la un bărbat să-i spun „Ştii, te 
iubesc!”? Preferam să-i dau de înţeles într-un mod mai subtil 
sau chiar deloc, băgându-mi nasul în reacţiile mele chimice, 
preferam să-mi chinui sufletul punându-mi o mie de întrebări 
decât… hodoronc-tronc. Asta numai el putea s-o facă. Mai 
mult, nici măcar nu ştiam ce-i cu el, dacă o fi sau nu însurat 
(ce-i drept, n-avea verighetă, dar acesta nu era un indiciu, că 
la vremea aia făceai rost atât de greu de orice, chiar şi de 
verighete), poate avea o logodnică, o iubită… În sfârşit, 
recunosc că eram într-o situaţie doar o idee mai fericită 
decât cea a colegei mele de cameră îndrăgostită de Clark 
Gable în rolul lui Rhett Butler. Deşi nu sunt chiar sigură că 
situaţia mea era mai fericită decât a ei. Măcar ea se 
consolase cu ideea că Gable, oale şi ulcele, n-o să-nvieze să 
vină s-o ceară de nevastă. Şi nici Rhett Butler n-ar fi ieşit din 
peliculă pentru chestiunea în cauză. Eu, în schimb… 
     Într-o zi, Vasea n-a mai venit. De obicei, îşi lăsa vestonul 
în hol, pentru a-şi pune halatul peste cămaşă. Venea 
înaintea mea. De fapt, ziceai că doarme acolo. Imediat ce 
intram în linie dreaptă pe holul întunecos, îmi aruncam ochii 
pe cuierul din stânga. Prezenţa vestonului kaki, cu cele două 
stele mici pe fiecare epolet, îmi transmitea o siguranţă, o 
linişte şi o bucurie de nedescris. Era semnul că el se află 
acolo, că îi voi auzi vocea profundă, de bass răspunzându-
mi la „bună dimineaţa”, că frumoşii ochi negri se vor opri o 
clipă asupra mea, că întreaga lui fiinţă se va concentra, 
măcar pentru o secundă, asupra fiinţei mele, cu o înclinare 
uşoară din cap şi un zâmbet abia schiţat în colţul gurii. Eram 
în stare să mă hrănesc ziua întreagă din acest moment.  
De vreo două ori, se întâmplase să nu văd vestonul. Inima 
începuse să-mi bată altfel, aerul devenise dens şi-mi ploua 
în suflet cu tristeţe. Dar asta nu făcuse decât să-mi amplifice 
bucuria revederii imediat ce deschisesem uşa laboratorului şi 
dădusem cu ochii de el la masa de lucru. Îşi îmbrăcase 
halatul peste veston, iarna era un frig cumplit în 
laboratoarele ICECHIM-ului. Dar, oricât de frig ar fi fost, nu 
se compara cu frigul care mă cuprinsese – în plină vară – în 
ziua în care nu mai văzusem nici vestonul, nici pe Vasea. Mi-
am zis că, cine ştie, o fi avut şi el o problemă care l-a 
determinat să întârzie. Dar nu ştiu de ce nu mă puteam 
convinge deloc. M-am apucat de lucru, fără tragere de inimă. 
Pentru prima dată, laboratorul mi s-a părut urât, strâmt, am 
observat – tot pentru prima oară – cât de crăpată era faianţa 
de pe mese. Am ţipat la colegul meu de echipă fiindcă nu-mi 
găseam mănuşile antiacide. Nici para de cauciuc pentru 
pipetare. Pe care n-am mai avut răbdare s-o caut, astfel că 
m-am apucat să trag reactiv din sticlă cu gura prin pipetă 
(oricum eram obişnuită, pare nu găseai decât în ICECHIM, în 
laboratoarele din facultate sărăcia era mare). În timp ce 
efectuam această operaţiune de mare fineţe (un pic dacă 
măreai presiunea, te trezeai cu reactivul pe limbă sau chiar 
în gât), cineva a venit cu vestea: Vasea murise. 
    S-a dus naibii pipetarea mea la mililitru, habar n-am ce 
cantitate din reactiv am înghiţit. Mai ştiu doar că m-am lăsat 
târâtă la duşul de urgenţă de colegul la care tocmai ţipasem 
înainte, stropită cu multă apă pe gura încleştată, pălmuită ca 
să mi-o descleştez, inundată în cavitatea bucală. N-a mai 
fost nevoie să-mi introducă degetele pe gât să-mi provoace 
voma; am vomat singură, de bună voie şi nesilită de nimeni. 
Apoi m-au apucat frigurile, tremuratul; m-au învelit degeaba 
în pături. Am refuzat Salvarea, iar Zahangescu nu m-a trimis 
cu forţa la spital, aşa cum era de aşteptat. Dimpotrivă, îi 
uimise pe toţi când le-a strigat: „Lăsaţi-o în pace! Nu de 
doctor are nevoie!”. Doar el şi cu mine am ştiut că nu de la 
reactiv îmi fusese atât de rău.  
M-a trimis la Cămin şi mi-a spus să stau cât am nevoie. Dar 
a adăugat că ar fi mai bine să vin la cercetare, decât să stau 
închisă în casă. Mi-a mai zis că, dacă vreau, încă îmi mai 
poate schimba lucrarea, că nu-i târziu. N-am vrut. Am dorit 
să continui, chiar dacă numai eu ştiu cum nu m-am 

dezintegrat în particule fine ori de câte ori am mai călcat de 
atunci în laborator. Dar atât mai puteam să fac în amintirea 
frumosului brunet cu ochi negri şi voce de bass.  
   Mi-am luat lucrarea de Diplomă cu nota 10. Singurul 10 din 
an. Dar nu m-am putut bucura. 
Rezultatele cercetării n-au mai interesat pe nimeni. La scurt 
timp, a venit revoluţia, „academiciana” fusese executată, 
ICECHIM-ul lăsat în paragină, iar cercetările în domeniul 
chimiei – date uitării.  
   Vasea nu mai apucase să-şi susţină Doctoratul. Pentru că, 
înainte de toate, Vasea era militar, Vasea avea un înalt simţ 
al onoarei şi al datoriei. Dar asta n-ar fi fost suficient să-i 
aducă moartea. Vasea avea, în plus, ceva ce nu ştiu câţi 
dintre noi avem, militari sau nu: simţul sacrificiului. Murise ca 
să-i scape pe alţii.  
   Cu o zi înainte de a afla noi vestea, fusese la aplicaţii cu 
plutonul pe care-l conducea. Pentru prima dată, le dăduseră 
să dezamorseze muniţie adevărată. Pentru a elimina stresul 
la care sunt supuşi în astfel de operaţiuni, la aplicaţii, 
geniştilor începători nu li se spune când urmează ca muniţia 
oarbă să fie înlocuită cu cea de război. Doar comandantul de 
pluton ştie. În duminica aceea, pentru plutonul lui Vasea 
venise ziua. Iar pentru el, venise ceasul. Unul făcuse o 
greşeală, iar el şi-a dat seama că e inevitabil ca, în 
următoarele secunde, să se producă o explozie şi că 
urmează să moară cât mai mulţi. Regula spune că, dacă te 
arunci peste o grenadă, înainte să explodeze, te dezintegrezi 
tu, dar există mari şanse ca ceilalţi să scape. Asta făcuse 
Vasea. Îşi salvase plutonul, cu preţul vieţii lui.  
   La vreo săptămână de la tragedie, mă căutase un soldat. 
Era „aghiotantul” lui. Îl însoţea peste tot, chiar şi-n laborator.  
- Domnişoara inginer, nu ştiu cum să-ncep… mă cheamă 
Ristea.  
   Ştiam. Mi-l aminteam pe Vasea cum îi rostea numele: „Du-
te, Risteo, şi dă-le de mâncare la căţei!” „De unde, tovarăşu’ 
locotenent, pe sărăcia asta?” „Risteo, nu mă face să-mi pară 
rău că te cunosc! Au fost vremuri de foamete şi mai mare! 
Vezi că găseşti un pachet în geanta mea; am luat nişte 
resturi de la Popotă, că ăia tot le-aruncă”.  
   - Eu… am fost prieten cu tovarăşu’ locotenent Vasilievici. 
Căpitan, post-mortem… N-am grade, domnişoara inginer, 
sunt un pârlit de soldat, da’ m-a iubit ca pe fratele lui.  
Apoi a continuat printre lacrimi şi sughiţuri de plâns:  
- Şi pe dumneavoastră v-a iubit. Ce dragă îi mai eraţi! Numai 
mie-mi spusese. Da’ dumneavoastră n-avea curaj să v-o 
spună. Zicea că pesemne n-aveţi ochi pentru el, credea că 
nici nu ştiţi că există. L-am contrazis. Eu am altfel de şcoală. 
Văzusem, de-acolo din colţul meu, ceea ce alţii nu văzuseră, 
iar tov căpitan nu îndrăznea să creadă. Dar se hotărâse. 
Până la urmă, se hotărâse. În ziua aia nenorocită, se trezise 
vesel şi cânta. Când l-am văzut aşa, mi-a venit şi mie să 
fluier. „Tu ce-ai, Risteo, azi? Nu cumva fluieri a pagubă? Ori 
te pomeneşti c-oi fi şi tu îndrăgostit?” „Nici una, nici alta, 
tovarăşe locotenent. Da’ când vă văd aşa vesel, m-apucă şi 
pe mine…” „Foarte bine! Să te-apuce, Risteo! Bucură-te, că-
n curând ne-nsurăm! Auzi tu? Azi e duminică, mergem la 
aplicaţii, dar mâine, cum intră în laborator, cum îi spunem. 
Nu mai amânăm nicio secundă. Vezi, dacă m-o părăsi 
curajul, să nu mă laşi! Te duci tu la ea şi-i spui: A zis 
tovarăşul Vasea că vă iubeşte şi vă roagă să fiţi nevasta lui. 
Ordin! Ai înţeles? Că dacă nu, Curtea Marţială te mănâncă!” 
„Am înţeles, tovarăşe locotenent, să trăiţi! Da’ bine că v-aţi 
hotărât odată, că prea vă perpeleaţi…” “De, măi Risteo! Auzi, 
voi, la ţară, cum le spuneţi fetelor că le iubiţi?” “D-apăi ce, le 
spunem? Noi nu umblăm cu farafastâcuri d-astea boiereşti. 
Semn din ochi, mişcare din cap, bluza descheiată, mâna pe 
sub fuste, misiune îndeplinită!” “Ţărani cocliţi ce sunteţi! Mă 
îngreţoşezi!” “Cocliţi, necocliţi, tov lent, da’ noi, când punem 
capul pe pernă, dormim. Nu ca dumneavoastră, perpeleală 
la foc mic, când pe-o parte, când pe alta.” Mă iertaţi, 
domnişoara inginer, aşa i-am zis. Şi el a râs. A fost ultima 



 

 
dată când l-am auzit râzând. Înainte să plecăm la poligon, a 
devenit deodată serios şi-a zis, mai mult pentru el: „Trebuie 
neapărat s-o cer. Se apropie sfârşitul de an, după aia o să 
plece, cine ştie pe unde o să ia repartiţie şi dac-am s-o mai 
văd.” N-a mai apucat, zicea-i-aş de viaţă!, a luat cu el 
cererea-asta. Şi eu nu ştiu dac-am făcut bine sau rău că v-
am spus. Da’ am zis că-i mai bine să vă spun, că v-am văzut 
eu şi pe dumneavoastră cum îl mai sorbeaţi din ochi… pe 
sub ochelarii ăia de protecţie. Dacă vreţi să vă duc la 
mormânt… 
   - Nu. Nu vreau, Risteo. Când mă gândesc la el, vreau să 
văd un bărbat înalt, brunet, cu ochi negri, nu un morman de 
ţărână. Ia banii ăştia şi cumpără-i o lumânare şi-o floare. Du-
i-le de la mine şi spune-i c-ai avut dreptate. N-aveam doar 
ochi, ci şi minte şi inimă pentru el. N-am respirat în ultima 
jumătate de an decât ca să-i aud glasul şi să-l ştiu prin 
preajmă. Du-te, Risteo!  
   - Ce floare să-i iau?  
   - Nu ştiu. Una cu petale multe. Dar, vezi, ai grijă, să se 
termine la „mă iubeşte”! 
   - Adică cum?  
   - Nu ştii jocul acela? Când eram copii, îl făceam cu frunze 
de salcâm. Rupeam câte una şi ziceam: mă iubeşte, nu mă 
iubeşte, mă iubeşte… 
   - Aha! Am înţeles! 
   - Şi nu uita… să hrăneşti câinii! 
   Uneori, ne hotărâm prea târziu. Alteori, poate că nu 
întâmplător amânăm. Bine-ar fi să putem ca, dintre toate 
lucrurile ce se lasă amânate, cu cel puţin unul să nu ne 
jucăm, amânându-l la nesfârşit, aşa cum nu ne putem juca 
nici cu muniţia neexplodată: cu sentimentele noastre de 
iubire. Dacă urâm un om, ne grăbim să i-o spunem. Dacă ne 
supără, ţipăm degrabă la el. Când iubim, facem tot posibilul 
să ne ascundem: după sticluţe de reactivi, în spatele 
ochelarilor antiacizi sau pur şi simplu… după deget. Ori în 
spaimele noastre de a nu fi ridicoli, greşit înţeleşi sau 
neaveniţi. Uitând că, într-o zi, poate să vină vremea de a 
dezamorsa muniţie de război, adevărată, nu făcătură, din 
cea oarbă. Şi că diferenţa de la fericire la nefericire se poate 
reduce la… o grenadă. Sau, ca în jocurile copilăriei, la o 
petală.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Fântână – Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”  

 

 

 

 

 

Ioan Barb  

Pentru învinşi nu este loc între îngeri!  

    A mai plecat un învins. Aseară şi-a încheiat toate 
socotelile cu viaţa, a deschis larg uşile şi ferestrele casei, 
implorând întunericul să-l acopere; şi acesta a intrat, l-a 
învăluit cu aripile de mătase, au dansat ultimul dans şi, 
poate, spre dimineaţă, au plecat împreună. În cealaltă 
împărăţie. Pentru totdeauna. 
    L-au găsit vecinii spre seară, în ziua de Sfântul Ioan, a 
doua zi după Bobotează, ţeapăn, plutind pe apa rece ca 
gheaţa a fântânii din colţul casei. L-au căutat peste tot, prin 
casă, în beci, prin grădină, pe malul Streiului, râul care curge 
la cincizeci de metri depărtare de casă, dar dispăruse, pur şi 
simplu, fără urmă: doar hainele erau frumos aşezate pe 
scaunul de lângă fereastra deschisă, chiar deasupra fântânii 
de lângă temelia casei. După o vreme, cineva avusese 
inspiraţia să se uite în fântână. Acesta, când îl zărise pe 
Belu, a scos un ţipăt puternic şi se sprijinise de perete. 
Ceilalţi coborâseră repede, au privit peste stoborul de piatră. 
De la câţiva metrii, din ochiul de apă, bărbatul se uita, parcă, 
la ei, avea întipărită pe chipul vânăt de frig o expresie de 
compasiune, probabil ultima stare, pe care o simţise, când 
sosise, pentru plecare, îngerul morţii. Murise în timp ce 
aşteptase cu stoicism, acest moment, cu mâinile încrucişate 
pe piept. Medicul legist stabilise că moartea se instalase prin 
hipotermie şi nu prin înec, pe la patru dimineaţa, când gerul 
era cel mai năprasnic. Practic, sfârşitul venise la câteva 
minute după ce, în ochii săi, se aşternuse întunericul. 
    L-au legat cu lanţul de la cumpănă. În loc de găleată, din 
fântână, au scos un mort. Se adunaseră în curte oamenii de 
pe toată strada, bătrânii îşi făceau cruci mari, nu mai 
pomeniseră aşa ceva. Câţiva apropiaţi plângeau. "Ce s-a 
întâmplat"? întrebau cei ce treceau prin acel loc, oprindu-se 
miraţi. "S-a aruncat Belu în fântână"! Îşi făceau cruce şi 
plecau, repede, mai departe. 
    Belu împlinise, chiar de anul nou, şaizeci de ani. În ultimii 
doi ani nu te mai puteai înţelege cu el. De când îşi 
îngropase, pe rând, părinţii, iar soţia sa, după 35 de ani de 
căsnicie, îşi luase lumea în cap şi plecase de la el, la Clara, 
singurul lor copil, în Timişoara, nu mai avea odihnă, bea mai 
vârtos ca oricând. Locuia între unguri, în partea ungurească 
a oraşului, în Ceangăi, iar cei de pe strada principală îşi 
amintesc şi azi, cum îl vedeau, încă de la primele ore ale 
dimineţii, cum îşi împingea, ca pe un ambalaj, trupul 
scheletic, pe marginea drumului. Era înalt şi slab, cu un cap 
mic şi rotund, ca un ou gigantic, sprijinit pe umerii căzuţi; 
între trunchi şi capul acela minuscul, din care creşteau 
urechile mari, ca nişte toarte, la o cană de pământ, exista o 
mare disproporţie. Avea mâinile lungi, iar degetele subţiri şi 
îngrijite arătau clar că omul nu-şi câştiga existenţa cu ajutorul 
lor. 
    Se oprea, întotdeauna, la birtul din colţ, de lângă pod, 
locul poreclit, pe rând, "la Wainer", "la Nana" şi, ultima dată, 
"la Alic", după numele de botez sau poreclele birtaşilor. 
Acolo îşi începea ziua, dând pe gât "un deţ", adică o sută de 
grame de rom, băutura lui preferată, pentru a-şi îndepărta 
greaţa, instalată în pântece, în urma beţiei "soră cu 
moartea", cum îi plăcea să spună, din noaptea ce a trecut. 
    Apoi, pleca mai departe, bătea cu piciorul oraşul, trecea, 
pe rând, pe la cele mai populare bombe de pe traseul închis: 
"Trei chiloţi", "Grădina de vară" şi, la sfârşit, "Pufoaiaca 
ruptă". La aceasta din urmă, o tavernă deschisă exact lângă 
toaleta din piaţa oraşului, gard în gard cu cimitirul, ajungea 
pe la amiază, cerea întotdeauna ceva de mâncare, de regulă 
ciorbă de burtă şi răcituri şi apoi comanda, dacă era iarnă, 
vin fiert. Cei câţiva prieteni fideli se strângeau  repede, în 
jurul lui, deoarece era vestit ca fiind generos, îşi dădea şi 
cămaşa de pe el, amicilor de pahar. Când era în toane bune 
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cânta. Ca în vremurile lui de glorie, când fusese dat afară de 
la conservator, din Cluj. Avea o voce de bariton, profundă, 
amplă, personalizată; uneori urca melancolic sau se stingea, 
alintător. Cânta romanţe. Pe versuri de Goga sau de 
Coşbuc. Dar când cânta el :  "Cruce albă de mesteacăn/ 
Răsărită printre creste/ Cine te mai ştie oare/ Cruce fără de 
poveste?"  ridica toţi beţivii oraşului în picioare. Ba mai mult, 

cântecul răzbătea, trist, până la tarabele din piaţă. În acele 
momente toată lumea tăcea şi asculta. 
    "Cântă Belu", spuneau ascultătorii cu admiraţie. Odată, 
Bâtiu, cel mai dur boactăr de noapte, adică miliţean, al 
oraşului, despre care toţi ştiau că este un nenorocit de beţiv, 
s-a luat de el. Mulţi încă îşi mai amintesc de întâmplarea 
aceea, care a făcut înconjurul oraşului. "Te scoli şi vii cu 
mine la post, tovarăşe", l-a apostrofat, acesta, bătându-şi, 
pulanul, ostentativ, peste palma stângă. Era în timpul uneia 
din multele razii, din anii premergători revoluţiei. În local se 
lăsase o înfiorătoare tăcere. "Ce spui, creştine?" se auzi, 
printre mustăţile mari, vocea gravă a lui Belu. Beţia îi sărise, 
precum la comanda unui fost ofiţer, ce era. Braţul drept se 
încleştase în buzunarul hainei, pe mânerul briceagului. Ochii 
îi scânteiau şi în ei se citea ura, oţelită în multele generaţiile 
de honvezi, ale străbunilor săi. Toţi ştiau că mama sa era 
unguroaică iar tatăl, Rusalim, jidan. Ba mai mult, tatăl său, 
Rusalim, dezertase în 40 de pe front, nu vrusese să lupte 
alături de germani şi a stat ascuns într-o pivniţă, chiar sub 
drumul din faţa casei, până la venirea ruşilor. Drept 
recompensă a fost primul deputat în Marea Adunare 
Populară, din localitate. "Ce zici, creştine ?" , repetă şi mai 
tăios întrebarea. Cei de faţă jurau că Belu era treaz, de 
parcă n-ar fi băut nimic în acea zi. Ochii sticletelui Bâtiu se 
lipiseră, parcă, de mâna din buzunarul hainei lui Belu, care 
strângea cuţitul ameninţător. Pistolul său era în tocul de la 
spate. Ezita. Şi-a amintit cu cine are de-a face. Pentru că 
Belu spunea, adeseori: "eu când beau, beau sânge!", deşi 
nimeni nu ştia dacă a tăiat, vreodată, pe cineva. După câteva 
momente de încordare s-a mai auzit doar vocea răguşită, din 
cauza tutunului, a miliţeanului: "mâine dimineaţa să fii la 
post", şi apoi a ieşit afară. Victorie deplină. A băut întreaga 
asistenţă, până după miezul nopţii. 
    Cei mai în vârstă spuneau că Belu a fost un copil cuminte 
şi frumos ca o fecioară, învăţa bine la şcoală şi cânta 
dumnezeieşte. Toţi însă îl condamnau pe tatăl său, Rusalim, 
că nu îl lăsa la Biserică. Ba mai mult, tovarăşul Rusalim se 
opusese cu înverşunare ca el să fie botezat. Deodată a 
crescut foarte înalt, era mai mare cu un cap decât cei de 
vârsta lui. Au urmat anii de militărie, apoi anii de conservator. 
În şcoală, Belu şi-a arătat pentru prima dată predispoziţia 
spre băutură. Nu se ştie nici astăzi de ce a abandonat 
şcoala. Unii spun că se încurcase cu fata unui om important 
din Cluj şi că ar fi fost forţat să plece. Despre asta nimeni nu 
a îndrăznit să-l întrebe vreodată. Iar cei ce ştiau mai mult nu 
au simţit nevoia să scoată la lumină nici o fărâmă de 
amintire, din acele vremuri tulburi. Cert este faptul că Belu 
era un om citit, când era bine dispus nu se mai oprea din 
povestit. Umblase peste tot. Revenise, totuşi, acasă, cu o 
şcoală de mecanic de locomotivă, apoi, în scurt timp 
devenise şef de depou în Uzina Siderurgică, avansată, prin 
anii 78, la gradul de Combinat siderurgic, în care îşi câştigau 
pâine vreo 8000 de suflete.  
    Era şi el un şef, dar mai mic, peste vreo câteva zeci de 
oameni şi vreo 30 de locomotive cu abur, hidraulice şi 
electrice, pe care le iubea, le ducea personal la revizii sau la 
reparat în Craiova sau Timişoara. Şi pe oameni îi iubea. În 
felul său ciudat. Nimeni nu-şi aminteşte să fi făcut, vreodată, 
rău la cineva. Mergeai la el cu o problemă, doreai o parte din 
concediu, o învoire, mă rog. Te asculta întotdeauna, atent. 
"Bine, creştine", te expedia cu glasul său baritonal, solemn. 
Şi problema se rezolva. 
    Nu ştie nimeni ce a fost între el şi educatoarea, soţia, sa. 
Şi-au făcut casa nouă, a venit pe lume fata, Clara, au stat în 

pace vreo douăzeci de ani şi, chiar înainte de pensionare, pe 
când fata era studentă la Timişoara, diavolul a găsit, poate, o 
fisură, prin care şi-a vârât coada, căscând o adevărată 
prăpastie, între ei. Este adevărat că în ultimul timp venea 
acasă, tot mai des, însoţit de beţivi, bărboşi, nespălaţi, îi 
aducea de prin crâşme, beau întreaga noapte şi cântau: cine 
să mai poată dormi de el? Văzând că nu-i nici o speranţă de 
îndreptare, doamna educatoare şi-a luat inima în dinţi şi a 
plecat la fiica sa. Din acea zi nu s-au mai văzut niciodată.  
    Belu a împrăştiat toate lucrurile din casă, le-a dăruit, zicea 
că nu mai are nevoie de ele şi că îi era de ajuns pensia 
bunicică pe care o avea. În holul casei adusese un butoi din 
lemn de dud, de vreo sută de litri, pe care îl alimenta, 
regulat, cu ţuică de prună. Butoiul ţinea loc de masă, pe care 
bea şi mânca. În jur aşezase butuci din stejar, aduşi direct 
din magazia pentru lemne din spatele casei, înlocuitori de 
scaune, ca la cramă. O bardă mică, cu coadă de salcâm, 
stătea întotdeauna pe masă. De multe ori îi chema, seara, 
rar, când nu mergea la birt, pe vecinii săi Rully Briceru şi 
Polly, electricianul, şi îi ruga să bea cu el, scotea ţuică făcută 
din prune bistriţe, de patruzeci de grade, din butoi, şi cânta. 
Când îşi trăgea sufletul, lua barda de pe masă, îi pipăia cu 
drag ascuţişul, o privea ca pe o iubită. Atunci povestea, 
povestea. Cum a cutreierat munţii, Rully baci îl imita perfect 
cum mângâia barda, "afară ningea, nu vedeam nici o 
cabană, se pornise vântul. Vâjâia. Ştiam că ne-am rătăcit. 
Atunci am auzit lupii hăuind..." Şi povestea trecea cu paşi 
repezi de graniţa realului. 
   Tot Rully baci ştia pe de rost povestea din ziua când şi-a 
aruncat, pe jos, carnetul de partid. Venea tot mai des beat la 
serviciu, se închidea în birou şi dormea. De pe atunci spunea 
că nu şi-a propus să facă umbră, prea multă vreme, 
pământului, prin viaţa aceasta. L-au chemat la partid şi l-au 
certat. A scos carnetul şi l-a aruncat pe masă în faţa 
comitetului de partid:" Să faceţi ceva pe el, ar fi zis. E mort 
de mult mă, e mort". Nimeni nu a scos o vorbă măcar. Cel de 
la judeţ a înghiţit în sec. Toţi erau siguri că aveau să-l 
aresteze, dar nu i-au făcut nimic. Îşi amintea, cu drag, de 
această aventură, cum o numea el peste ani. 
    În ultimii ani mersese din rău în mai rău. La început a 
renunţat la băutură. A fost primul semn. Se pocăieşte Belu, 
râdeau unii din cunoscuţii săi. Şi nu erau departe de adevăr. 
Apoi, a încetat să mai cânte frumoasele şi vechile sale 
romanţe. După un timp de tăcere din casa sa se auzeau tot 
mai des cântece bisericeşti. A fost al doilea semn. În ultimul 
an, în fiecare duminică, cumpăra pachete cu mâncare şi le 
împărţea cerşetorilor şi copiilor, la uşa bisericii. Era al treilea 
semn. 
    Înainte de Crăciun începuse să umble cu o cruce mare din 
inox, de unde o fi găsit-o, din casă în casă, şi anunţa pe 
fiecare muritor că el este Isus Hristos. Purta cu el o Biblie 
mare, cu scoarţele roase, din care declama cu vocea sa 
puternică versete întregi. A fost al patrulea semn. Numai că 
revenea, zilnic, încât, oamenii încuiau repede porţile, la un 
simplu semnal:"Vine Belu"! 
   În fiecare zi a Crăciunului l-au scos bieţii enoriaşi pe sus, 
pe rând, din Biserica Ortodoxă, şi, apoi, din cea Catolică, 
unde intrase cu crucea în mână şi făcuse mare tulburare, 
chemând orice suflet la mântuire. Fusese ultimul semn. De 
atunci şi până în ziua de apa botează umbla pe străzi 
neîncetat, chemând oamenii la pocăinţă. Anunţa că el este 
prea bun pentru lumea aceasta, dar şi pentru cea de dincolo, 
unde îngerii se împotrivesc să-l lase să intre. Dar tot va intra, 
printr-o jertfă deosebită. Să nu creadă, care - cumva, că va 
da înapoi. El nu este un învins. Pentru învinşi nu este loc 
printre îngeri. În cea din urmă noapte de luptă a coborât în 
fântână. Ultimul joc de-a "v-aţi ascuns". În lumea aceasta. 
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(fragment de roman) 

   Tata se culca la fix 22, 
înainte însă asculta 
Europa Liberă şi 
compara ştirile cu 
celelalte posturi de radio 
– nu cred că era 
singurul, care asculta 
seara de seară 
concomitent mai multe 
posturi. 
   Culcatul devreme avea un rost. Sculatul era pe la două, 
trei noaptea, se lucra până pe la prânz, după care căldura 
punea stăpânire pe tot ce se mişca. Peste orăşel se lăsa o 
plasă de tăcere cu miros de peşte, amestecat cu praf fin de 
pe malul mării şi musculiţe de tot felul din Deltă. 
   Electrificarea a durat ani de zile. Muncitorii veneau tineri, 
unii îşi găseau aici iubirea, pe care o pierdeau apoi pe alt 
şantier. Puţini au rămas definitiv, devenind gineri de pescari. 
   Îmi amintesc de unul pe care cred îl chema Voicu. Mulţi 
râdeau de el pentru că îi era frică şi de râme şi de peşti, dar 
venea mereu cu noi la pescuit şi, cum se făcea, numai de 
picioarele lui Voicu se prindeau lipitorile. 
   Voicu, când vedea sânge, leşina, aşa că la întoarcerea de 
la pescuit unul obligatoriu îl sprijinea pe bietul Voicu.  
   Eu nu râdeam de el, îmi era milă de bărbatul mic de 
statură care sărea de parcă ar fi călcat pe jar şi trăgea de 
lipitori până vedea sânge... I-am spus să nu mai vină la 
pescuit, dar îi era ruşine: 
   – Dacă tu cât eşti de mică poţi să mergi şi nu te pişcă 
nimic, atunci eu de ce nu pot? 
   Îşi făcea curaj. Îşi cumpărase cizme înalte de cauciuc. Noi 
nu aveam aşa ceva, mergeam chiar în picioarele goale. Dar, 
la întoarcere, Voicu era victima sigură a cine ştie cărei 
insecte care-l muşca, iar bietul de el, sărind şi strigând, 
cădea ori în leşin ori de la faptul că se şi lovea, decât se tot 
speria. 
   Şi totuşi Voicu după mulţi ani de Deltă s-a căsătorit şi 
mândru ne-a arătat familia lui, care evident nu îl lua la 
pescuit, pentru că nu avea cine să îl sprijine de fiecare dată 
înapoi.... 
   Într-o zi la prânz, întorcându-mă de la plajă, văd în curtea 
şantierului toţi muncitorii strânşi roată, bătuţi de soare la o 
ora la care ei obişnuiau să fie demult la hotel sau în drum 
spre plajă.  
   Un om serios, îmbrăcat „la costum” se răstea la cei din jur. 
Era directorul cu câteva persoane „importante” de la 
Bucureşti, venit prin surprindere în control. 
   – De ce lucraţi numai până-n prânz? În toată ţara noastră, 
asta a noastră a muncitorilor, se lucrează de dimineaţă până 
seara, striga acest domn alb venit cu elicopterul, precum 
povesteau copiii care fuseseră de faţă de la început.  
   Se vedea bine că nu mai fusese în Deltă, îl deranjau 
musculiţele în timp ce vorbea şi transpira mult mai tare decât 
noi. 
   – Cine e şefu’ aici, văd că toţi aveţi aceleaşi salopete....aşa 
nu mai merge, ce-o să zică partidu’ dacă nu terminăm la 
timp? 
   Tata stătea şi asculta cu privirea ascunsă sub ochiul lui 
strâmb care parcă zâmbea. Doar îl văd că se duce, ia un 
ciocan uriaş şi calm vine la domnul care se înecase în 
musculiţe în timp ce încerca să repete sentinţe şi legi, după 
care trebuia să se îndeplinească planul, şi adăugă scuipând 
musculiţele mestecate: „partidu’ nu suportă dezordine şi 

programu’ e program”.  
   – Tovareşe, uite un baros, puneţi-ve salopete şi bateţi 
dumneata între 11 şi 16, hier (aici) in zoare! a spus tata, 
dându-i cu elan un baros domnului alb de la Bucureşti.  
   Apoi am aflat, acela era chiar un ministru în persoană, 
directorul de lângă el devenise alb ca varul şi se tot 
tânguia.... 
   – Domn’ ministru, noi vă rugăm, noi toţi, nu vă supăraţi pe 
el, el e şefu’ aici, ştie bine ce face, n-a vrut... n-o să se mai 
întâmple! a adăugat sughiţând. 
    În clipa aceea se făcu linişte, doar că ministrul scăpă 
barosul, ce a reuşit să nu cadă cu totul pe piciorul acela de 
tovarăş cu alură de domn, ci doar pe vârful pantofilor din 
piele lăcuită.  
   Tata îşi făcea pantofi de comandă, nu erau frumoşi ca ai 
acestui domn. Tata avea plachiuri, numai la sandale nu 
avea. La sandale aveam doar eu şi îmi era ruşine la scoală, 
mergeam aproape pe vârfuri să nu se audă. Cândva am luat 
un cuţit şi le-am scos. Am suportat un scandal, dar am 
scăpat definitiv de plachiuri.  
   Acest domn nu avea plachiuri, se vedea pielea fină pe 
toată faţa pantofului, moale, fără riduri fără crăpături abia 
perceptibile pe la jumătatea dintre gleznă şi vârful pantofului, 
precum încălţămintea ieftină ce-o puteai cumpăra la 
magazinele până în Piaţa Unirii.  
   Magazinul unde părinţii mei îşi făceau de comandă 
pantofii, ce stăteau aliniaţi plini de şanuri în veranda din faţă, 
- cumpărate şi ele tot la comandă -, era vis a vis de palatul 
telefoanelor, în pasaj. Avea o vitrină în care mă puteam 
oglindi pe vremuri, atât era de curată. 
   Comenzile se făceau înainte de Crăciun şi de Paşti. Să 
aibă totuşi sentimentul că îşi fac un cadou, oare? 
   - Nein, nu, vai de noi, numai la cadouri vă e capul vouă, 
zicea mama dând din cap neîncrezătoare în viitorul nostru. 
   - Nu, de Crăciun şi de Paşti trebuie să fii îmbrăcat curat, cu 
ceva nou, doar ne ducem la biserică! 
   Uitasem, da, trebuie să arătăm şi noi ceva acelei haite 
ahtiate de moşi şi babe, care dormeau câteva nopţi în apă 
de colonie, tot aceeaşi care tot anul miroseau a pudră 
râncedă şi transpiraţie purtată cu mândrie, - „ich bin ja ein 
Arbeiter, alle sollen es wissen” (doar sunt un muncitor, toţi să 
ştie acest lucru) l-am auzit într-o zi declamând pe bărbatul 
Tantei Emma. Ea, Emma, era portăriţa şcolii germane, care 
avea ochii atât de mari, că mă gândeam că ţine aer în piept 
de multe ori, altfel nu puteam înţelege privirea deschisă 
peste orbite! 
   Dacă nu avem blănuri şi gulere cu lăbuţe la slujba de 
duminică era numai pentru că mama le făcuse cadou, zicând 
că n-are nevoie; vai şi ce m-am mai supărat. Doream şi eu o 
mamă cu blană până sub nas, să-i picure nasul direct în 
guler şi să aibă ce curăţa jenată când iese din biserică….. 
   - Diese Schuhe halten bis zur Rente…aceşti pantofi vor 
ţine până la pensie….. 
Aşa şi arătau, din piele groasă, rezistentă, butucănoşi, nu 
aşa alunecoşi ca ai domnului ministru. Oare de ce nu îşi fac 
şi ceilalţi oameni pantofi ce ţin o viaţă?  
   Cred că la asta mă gândeam, cu ochii ţintă la picioarele 
ministrului…. 
După tăcerea bruscă şi nemişcarea în jur nu s-a mai auzit 
decât un ceva între strigăt şi ţipăt.  
    Piciorul a rămas oarecum la locul lui. Bărbatul ce vorbise 
hotărât către muncitori, acum părea un copil căzut de pe 
bicicletă. 
   – Nu faşhe nimic tovareşe ministru, noi aste avem foarte 
des, zise tata şi arătă mâinile cu unghii albastre de la lovituri 
de ciocan. Şi alţii are accidente... şi dache lucrem zi in zoare 
e forte reu, şi accidente se faşe aşe multe... 
   Directorul nu ştia cum să-l liniştească pe domnul în 
costum. Brusc nu le mai păsa cine de când până când 
lucrează şi dacă se termină sau nu planul, pe care ziceau ei, 
îl controlează „partidu’ în persoană”. 
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   Din ziua aceea, tata a devenit erou peste noapte, „cel care 
îi dăduse un baros unui ministru”, acesta nereuşind să-l ţină 
nici câteva minute şi l-a scăpat. Marii controlori au plecat cu 
elicopterul val-vârtej cu ajutoare cu tot. 
   De atunci muncitorii şi inginerii îl salutau pe tata cu şi mai 
mare elan şi veneau înaintea răsăritului la programul liber 
ales, pentru că în acea climă se pare că bucureştenii nu erau 
dotaţi să supravieţuiască. 
    Pe insulă se găseau de toate. Magazine mici, cu miros de 
lemn vechi dat cu ceară, cafea precum se găsea şi în 
Bucureşti, boabe mari, strălucitoare în multe nuanţe de 
maron şi negru.  
   Aveau şi un coafor, o sală de cinema în care rulau filme 
vechi cu un sonor hârjâit şi ambiguu, o bibliotecă cu cărţi 
tocite şi prăfuite, şi apoi câteva biserici.  
   Bisericile erau într-o renovare continuă. In fiecare vară însă 
am reuşit să urmăresc refacerea sfinţilor şi prieteniile cu 
pictorii, care în mare parte munceau aici de plăcere, au fost 
o binefacere pentru verile cu gust de aparte, de viaţă de la 
capătul lumii. 
   Pe drumul de vreo un km între plajă şi orăşel întâlneai pe 
toată lumea.  
   Pe acest drum cu pietriş între stuf şi cimitire, în strigăte de 
cormorani se intra mai uşor în vorbă, apoi se mergea într-un 
fel cum se mergea seara în oraş, pe promenadă; aceleaşi 
întrebări şi răspunsuri cu privirea pierdută în zare, hainele 
erau altele, şi aerul.  
   Când ajungeam în oraş aveam gura plină de musculiţe de 
pe drum, de nisip şi la toţi ne era sete.  
   Eu mă opream din când în când într-unul din cimitire. Chiar 
aproape de drum era mormântul unui băiat, pe care-l 
cunoscusem în primele mele călătorii la Sulina. Venise din 
Cehia cu mama lui să se facă bine. A trăit câţiva ani fără 
dureri, soarele şi aerul îi dăduseră ceva putere de viaţă. Intr-
o vară, când am revenit, mama lui mi-a arătat poze şi s-a 
bucurat să mergem la mormântul pe care îl acoperise cu 
marmură albă. Nu au fost singurii, care veniseră la Sulina să 
se facă bine. 
   Şi tante Käthe a venit spre oroarea tatălui meu, care nu 
ştia unde să stea pe plajă, când apărea mătuşa mamei, die 
Kröte, broasca ţestoasă, cum o botezase tata.  
   - Teau Eni, aici nimic nu e în ordine, o apostrofa cât era 
ziua de lungă. Mama tăcea şi făcea tot ce spunea mătuşa.  
   Tata se ascundea în hotel, iar noi cu mătuşa stăteam la 
gazdă. Tata se făcea că nu ne cunoaşte atât pe plajă, cât şi 
pe promenadă, cu toate că die Kröte nici că ieşea seara din 
casă. Întâlnirile au fost un coşmar. Eu fugeam pe plajă sau în 
cimitire. 
   În cimitirul evreiesc nu se putea intra toata ziua aşa ca în 
celelalte. Era încuiat. Se deschidea numai la cerere sau 
când erau înmormântări. Era cel mai îngrijit şi curat, ceea ce 
se putea vedea printre stâlpii de beton.  
   Într-o zi am fost invitată cu mama la o familie de lipoveni. 
Pe el îl chema Sava pe soţia lui între timp am uitat. Aveau o 
căsuţă mică, mică acoperită cu stuf în drum spre plajă, 
ultima când ieşeai din oraş spre plajă, chiar în faţa cimitirului 
evreiesc, şi prima când te întorceai seara spre oraş.  
   Când am ajuns, am fost primite ca în zi de sărbătoare, dar 
nu era nici o sărbătoare. Oamenii Deltei au rar musafiri, ne-
au spus, şi când vine cineva este o mare onoare.  
   Nu aveau copii, locuiau în căsuţa lor cu multe ferestre cu 
perdeluţe croşetate. Aveau pisici îngrijite, ce aşteptau calme 
să li se dea resturile de peşte. De la mâncarea noastră nu au 
avut ce să primească.  
   În ciorba de peşte nu existau capete, totul era pasat şi a 
fost acea ciorbă pe care nu o uiţi niciodată. Chifteluţele erau 
din peşte fără urme de solzi şi oase. A fost o masă cu toate 
meniurile din peşte. Ce n-aş da să ştiu cum le-a preparat 
doamna Sava, femeia cu părul lung, strâns la spate într-un 
coc mic, care vorbea în şoaptă de nu-mi aduc aminte ce ne-
a povestit! 

   Domnul Sava era mai mic de statură cu un chipiu, o şapcă 
serioasă, el crezându-se cel puţin un fel de căpitan de barcă. 
Când o scotea se vedea faţa tăbăcită de soare, ochii albaştrii 
mici, semănau cu cei ai pisicilor lor cuminţi ce aşteptau 
resemnate, şi da, se supăra dacă îi spuneam că e rus: 
   - Io nu ştiu multe de unde sunt ai mei, dar eu sunt de aici, 
din stuf şi peşti …. 
   Nimeni aici nu ar fi spus sau recunoscut că e rus. Erau 
lipoveni, dar nici asta nu o spunea nimeni aşa, cu voce tare. 
Erau oameni din apă şi peşte, din Delta lor şi stuful de peste 
tot. 
   Familia Frangetti le trimitea deseori peşti pe care eu îi 
aduceam mândră într-o traistă de rafie. Când ajungeam de la 
un capăt la altul al insulei primeam ceva ce semăna a ceai, 
aburind în ceaţă de peşte cu gust de anason. Din grădiniţa 
familiei Sava vedeai pe o parte ori numai cruci ori pe altă 
parte numai stuf. Mare alegere în acest colţ de lume nu 
aveai, cerul peste toate era acelaşi ca peste colţul Rahovei, 
doar aerul era altfel, el, aerul aducea cu el musculiţe, nisip şi 
un adaus de peşte.  
   Mai era un  fel de şef al insulei: tovarăşul Tulbejanu. Avea 
o motocicletă cu ataj şi era, contra staturii somptuoase, cu 
burtă şi mers greoi, un personaj grăbit şi pus pe mare treabă 
în acei câţiva kilometri de teren. 
Era omul de legătură între pescari, şantiere, plutoanele de 
pescuit şi cam tot ce mişca pe insulă. Orice nu se găsea în 
Sulina acest Tulbejanu făcea rost, iar noi când plecam sau 
veneam treceam mereu pe la omul cu motocicletă.  
   Sulina, orăşelul pescarilor şi al stufului, rămâne în memoria 
celor din anii 60, o limbă de pământ cu mai multe cimitire 
decât morţi, cu farul vechi şi sunetul sirenelor acelea ale 
transoceanicelor, ce opreau şi îşi trăgeau de fapt sufletul, iar 
noi care mâncam îngheţată şi stăteam la rând la măcelărie la 
ora 5, cumpărând carnea în aburul acela imediat după ce 
animalul a fost tăiat.  
   Aşa e în lumea de departe între apele mari, timpul e altul, 
bisericile bat şi nu le aud decât cei cu auzul în piept. 
 
 
 

 
 
 

 
              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Imagini din Sulina 



 

 
 
Ioan Barb 
 
profeţia 

 
 
pietrele ştiu că ai să Te întorci 
la via Ta într-o zi 
au putrezit ulucii porţilor 
timpul are cuiele ruginite în rană 
grădina nu s-a schimbat 
au înţepenit doar încuietorile de 
fier 
 
norii trec prin cer şi se rotesc 
bieţi slujitori fără stăpân 
aşteaptă să Te întorci 
să cobori iarăşi viaţa în corturi 
 
din zidurile teascului 
se aud pietrele fremătând 
îşi scot inimile 
păzesc strugurii când îşi dezbracă 
haina de toamnă 
 
ca vulpile mici ne ascundem 
în vizuini 
cuibărindu-ne 
în rănile vechi 
până la ceasul întoarcerii 
 
 
 
teascul de dincolo de ţara făgăduită 

 
m-au pus pe un cântar 
şi m-au tăiat cu paloşul 
în două bucăţi 
jumătate alb jumătate negru 
printre felii  odată cu sângele 
îşi rătăcea Iordanul apele 
auzeam pietrele îmi strigau 
treci în Canaan 
ţara din spatele negurii 
 
când am sosit 
noaptea se lepădase de doliu 
îşi arunca podoabele  
în faţa porţilor unei cetăţi 
se desfătau ochii pietrelor 
 
câinii nisipurilor mă îndemnau să aştept 
până la al treilea strigăt de luptă 
se vor prăbuşi zidurile Ierihonului 
rătăceau umbrele după stârvuri 
 
însă ştiam 
săgeţile otrăvite nu mă vor atinge 
la ceasul ispitei pe scările fierbinţi 
umbra îşi va opri curgerea 
se va retrage trei paşi  
aşteptând ca ziua să îşi deschidă porţile 
mă vor părăsi mai întâi gândurile întunecate 
urmând prin nisipuri calea jidovului rătăcitor 
 
apoi îmi voi zdrobi în teasc gândurile de pace 
limpezind cuvinte şi trecând mai departe 
cum am trecut Marea Roşie 
şi apele mari ne-au deschis drum 
cu mâinile îngheţate 
 

 
 
legarea 

Isus coborât în infern 
 

 
umblai liniştit pe ape mari 
aşa cum străbaţi un lan de grâu 
în ajunul secerişului 
steaua nordului se rotea 
într-un inel de argint 
îngerii îl aruncau 
la picioarele Tale în valuri 
şi liniştea se dezlipea de zgură 
 
ai făcut semn tăcerii 
să intre în temniţă 
toţi eram legaţi cu lanţuri 
oameni străini şi-au deschis 
închisori în noi şi au plecat 
 
auzeam cum creşte iarba afară 
rădăcinile ei împărţeau 
timpul în bucăţi mici 
pentru fiecare întemniţat 
 
în întuneric era frig 
doar picioarele Tale străluceau 
 
 
 
glasul Tău luminează grădina 

 
trec prin viaţa mea 
o cărare ocolind prin grădină 
 
frunzele freamătă pe o perdea de mătase 
îmi cântă privighetoarea 
 
glasul duios desprinde 
frumuseţea Ta din rugină 
noaptea se retrage îşi face cuibar 
 
atingi tăcerea cu un amnar 
o lumânare 
îşi scutură praful 
până departe 
 
 
 
geneză. când învăţam strălucirea 

 
la început a fost Cuvântul 
a deschis ochii în nefiinţă 
aducând  în privirile oamenilor 
culori 
 
stelele străluceau risipite 
un stol de păsări 
deasupra pământului 
 
noaptea a îmbrăcat 
o cămaşă de in 
 
timpul sub pietre 
începea 
 
 
 
 

 

algoritm creştin 



 

 
 
 
Maria(na) Doina Leonte 
 
 
O las baltă ca pe o mănuşă  
... în zi de primăvară ...   
 
 ultima tristeţe a zilei 
înfăşoară fruntea  
cu doliu  
îmi recompune chipul 
în timp ce simt 
palme aspre de sugrum  
în somnul nehotarnic 
 
mă trezesc simplă  
într-un refren apus 
apoi tac  
cu puterea liniştii 
negrul trece  
şi răsuceşte amintiri spre vise 
 
în ziua întâi  
a primăverii de sub zăpezi 
gonesc o vină asumată 
ochii de copil îmi vindecă 
alergarea 
 
de departe 
mă cresc file de poem 
surâd şi oftez 
la fiecare vers italic 
 
 
Reminiscenţe din toamna edenică 
o evă  
 
 în palmele tale ţărână 
sunt anotimpul-vioară 
cu arcuş din argintul brumei 
cernere de stele reci 
încremenind frumosul efemer 
din cupa de peruzea a zorilor 
până la prima crucificare de raze 
îndoliată umbra 
se încălzeşte  
pământule jertfitor de toamne 
mai dă-mi o primăvară 
să  cânte 
în gama minoră a neuitării 
 
...şi ramul de măr a înflorit 
a doua oară 
în rodul copt la pieptul tău 
Adame 
 
 
Altarul de sub singurul cer 
 

O vreme  
cât copilăria  
mânerul porţii primea soarele 
iar bunicul îşi scotea pălăria 
vorbind  cerului 
 
În palma lui îşi făceau cuib poveşti de război 
iar în urma de glonţ răsărea o stea 
o medalie săpată în carne 
 

 
 
Acum 
în timpul tors din fuiorul alb de zile 
un lacăt ruginit adăposteşte amintiri 
şi ierburi amare de singurătate 
 
Pe altar 
Scriptura tace cu file neîntoarse  
Fereastra nu se mai deschide spre fântână... 
În rama ei tresar 
acelaşi cireş  
şi o toamnă târzie... 
 
 
 
O altă Facere 
 

Amurg de primăvară 
cu urme pe fluturi  
de brânduşe 
adăst în fărâma sinelui. 
Capătul clipei 
scutură zarea de aşteptări 
sub mărul înflorit 
dorul amână ploi. 
Recreez cocorul orb 
şi pruncul în leagăn, 
singura minune care 
înţelege taina... 
Cu o ultimă vrere 
mă dăltuiesc punte 
printre temeri 
până la oftatul tău... 
 
Primul gângurit din grădină, 
plăsmuieşte în palme 
fructul neoprit... 
 
 
 
Am hrănit o durere  
mă iartă   
 

 azi am frământat  
o pâine sărată 
şi-am tăcut 
când primul oaspete 
a pus-o pe rană 
 
mâine voi plânge 
cu miere 
iubire 
fă-mi-o izvoare 
şi-albeşte-mi ştergarul 
răbdării 
 

 
 



 

 
Sorin Micutiu 
 
Tu zici “Sunt creştin” şi te mulţumeşti cu asta?  
Clepsidra cu gânduri mistice ( VIII )   
 
  Cred în Dumnezeu şi sunt 
creştin . Aşa spun majoritatea 
românilor pe care îi întâlneşti 
pe stradă. Acum 20 ani, mă 
uitam la un televizor amărât, 
alb negru, cum tineretul 
României, striga în Piaţa 
Universităţii din Bucureşti şi în 
faţa catedralei din Timişoara: 
"Exista Dumnezeu”, 
“Dumnezeu este cu noi”. 
Atunci în viaţa mea s-a 
întâmplat ceva, mi-am dat 
seama că nu-i de ajuns să spun, cred în Dumnezeu şi sunt 
creştin . În viaţa mea a avut loc o schimbare, în viaţa multora 
din tinerii de atunci nu s-a schimbat nimic. 
Întâlneşti astăzi oameni care sunt îngrijoraţi doar de bucata 
de pâine şi de confortul familiei, care îşi pierd zilele in 
dulceaga rutină a bucuriei de a exista. Nu le pasă de durerile 
altora, nu-şi frământă sufletul cu întrebări dezmorţitoare. 
Trist, dar aceştia sunt creştinii zilelor noastre. Cea mai 
înspăimântătoare primejdie pentru toţi creştinii – apostazia – 
începe să-şi arate primele roade. Apostazia aceasta 
seamănă într-un fel cu cea a primelor secole creştine, aşa 
cum apare ea în Istoria Bisericii si în Vieţile Sfinţilor, dar şi în 
perioada dinainte de revoluţie, pentru că te desparte tot de 
Hristos, tot de mântuire, dar este mult mai periculoasă 
astăzi. De ce? Apostazia zilelor noastre a îmbrăcat forme 
noi, „binevoitoare”, „diplomatice”, „umaniste” „drepturile 
omului”, etc. Cei care au avut de suferit în perioada dinainte 
de revoluţie, spun despre comunism: era tiranic, oprimant şi 
lucrul aceste era vizibil şi-ţi dădea posibilitatea de a identifica 
duşmanul şi de a te apăra, de a te împotrivii, de a rezista. 
Dovadă sunt martirii închisorilor comuniste. Astăzi nu mai 
este aşa. În numele democraţiei, apostazia, este prezentă 
peste tot, ne pândeşte ca un fur, la şcoală, la locul de muncă 
şi chiar prin casnicii noştri. Nu iartă pe nimeni. Absolut toţi 
suntem in vizorul ei. 
   Adevăratul creştin al zilelor noastre este hărţuit din toate 
direcţiile. Astăzi nu se mai strigă “ Exista Dumnezeu”, 
“Dumnezeu este cu noi”, se strigă altceva.  
   Ceea ce este şi mai trist, este că omul zilelor noastre nu 
mai sesizează că a păcătuit în faţa lui Dumnezeu, 
săvârşeşte păcatul şi apoi, nepăsător se bucură mai departe 
de viaţă fără frământări şi mustrări de conştiinţă. 
   Datorită nepăsării astăzi asistăm la multiple lepădări; 
lepădări de dragoste pentru semenii noştri, lepădări de curaj, 
lepădări de dreptate, lepădări de adevăr, lepădări de 
credinţă. Acestea nu se datorează numai lor, celor ce s-au 
lepădat, ci în mare măsura, cred, şi acelora care puşi să fie 
călăuză, au iubit greşit pe Dumnezeu şi nu au dat exemple 
de trăire curată.  
   Deci a spune doar “Cred în Dumnezeu şi sunt creştin ” nu-i 
de ajuns. 
 

 

Dor de lacrimi  

 
Când eram copil, aveam un singur dor, să ajung om 
mare, să am copii şi să-i cresc aşa cum mă creşteau 
pe mine unchiul şi mătuşa mea...prin unele locuri, îmi 
spuneam eu, atunci, nu voi face aşa...Acum că acel 
dor mi s-a împlinit, m-am răzgândit....privesc la 
copilaşul meu şi mi-e dor să fiu din nou copil. Acum 
înţeleg atât de clar ceea ce dorea să spună Domnul 

Iisus cu trimitere la copilaşii ce-I stăteu în braţe...dorul 
de copilărie se poate transforma uşor în dor de 
Dumnezeu, sau în dor de lacrimi, dor de lumina şi de 
ce nu în doina... 
 
A plouat,  
pietrele umede lucesc,  
sub paşii mei grăbiţi.  
Doamne,  
de am străluci şi noi  
după fiecare ploaie de har,  
de câtă lumină,  
lumea ar fi plină!  
Doamne,  
binecuvintează-mi ochii,  
cu lacrimile pocăinţei  
ce-n rugă se scurg  
spre sufletul meu  
atât de arid! 

 

 

 

 

 

 

 
 
Biserica din Strei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://soaptededor.blogspot.com/2009/09/dor-de-lacrimi.html


 

 
 
 
 

Ovidiu Paulescu 
 
De vorbă cu DAN PERJOVSCHI   
 
THE CRISIS IS (NOT) OVER. DRAWINGS AND 
DIORAMAS  
 

 
MACRO - Muzeul de Artă Contemporană din Roma -  
prezintă o noua operă a artistului roman Dan Perjovschi. O 
frescă sarcastică  a societăţii contemporane desenată  în 
prezenţa publicului  curios care încearcă  să  fotografieze 
“detalii originale” dar şi pe artist.  

       
Dan Perjovschi, explorează subiecte politice si sociale, 
„compreso l'estensione recente dell'Unione Europea”, dar şi 
„cronaca nera”. Tema pe care o propune  stârneşte interesul 
publicului. La prima vedere desenele şi textele simple scrise 
pe pereţi, inspirate de multe ori de titluri de jurnale sau de 
evenimente de actualitate de la televiziune, provoacă un 
zâmbet amar. Nu întâmplător a intitulat aceasta opera: THE 
CRISIS IS (NOT) OVER.  
Arta lui Dan Perjovschi este mai mult decât  o aventură. Azi, 
este un artist recunoscut in lumea întreaga; de la celebrul 
Museum of Modern Art (MoMA) din New York , Tate Modern 
din Londra si până la Muzeul de Artă Contemporană din 
Roma,  evenimentele politice şi sociale, “actualităţile”  
însoţite de aprecierile lui  ironice  au devenit un leit motiv 
pentru creaţia sa.  
 
Am avut ocazia sa stau de vorba cu Dan Perjovschi cu 
ocazia filmărilor pe care le realizam pentru „arts + opinions” 
L-am întrebat dacă există o diferenţă substanţială  între ce a 
prezentat la New York şi ce prezintă acum la Roma. 
Răspunsul lui Perjovschi a fost destul de clar, dar probabil 
mai greu de înteles pentru cei care nu cunosc încă opera lui, 
operă  despre care se pot spune multe.  
  
Ovidiu Paulescu – Am impresia că a devenit un leit motiv 
pentru tine această propunere de “actualităţi”. La New York 
ai prezentat un fel de graffitti, o caricatură  intelectuală cum 
spuneai într-un interviu mai vechi. Ai declarat că te foloseşti  
de umor şi de un limbaj popular ca să intri în discurs, dar 
propui  nişte concepte complicate, vorbeşti de politică, de 
social... 
 Dan Perjovski-  Ai dreptate, aşa este, toţi zic că parcă fac 
acelaşi proiect, dar nu e, pentru că  nu va mai fi nici o dată în 
felul ăsta, peste 3 luni se pictează peste, dar e şi o 
retrospectivă  pentru că reiau diverse desene pe care le-am 
făcut în alte proiecte, le readuc la viaţă, pentru că le 
“omoară” la sfârşit, dar eu le reinventez, ca în povestea cu 
Meşterul Manole … 
O.P.- Ai avut un model de artist în tinereţe ? 
D.P.- Nu, am avut chiar antimodele, am evitat modelele, aşa 
am crescut şi pe urmă când am fost liberi, într-o societate, să 
zicem, democratică, am vrut să nu semăn cu nimeni, să am 
ceva diferit, să am ceva de spus diferit. Era prea târziu să 

mai am modele, aveam 30 de ani aproape când a venit 
revoluţia, eram deja aproape format şi am vrut să nu semăn 
cu nimeni, iar când eram mic, tot ce arătau ei ca model nu 
era în regulă pentru mine…  
 
O.P.-  In opera ta eşti ironic, critici un sistem, dar tu faci parte 
azi din acest sistem, dacă ai fi fost în afara sistemului ai fi 
avut posibilitatea să te exprimi public ? 
D.P.- Nu, dar atenţie!, că aici trebuie să spun, eu fac 25 de 
proiecte pe an din care 5 poate sunt în parteneriat cu 
Institutul Cultural Român, nu ICR-ul mă trimite, ei au făcut un 
lucru extraordinar, s-au pliat pe limbajul contemporan, film, 
teatru, dans contemporan, arte vizuale, care e cerut în vest. 
Degeaba noi vrem să impunem ale noastre, plătim traduceri, 
etc; chestiile astea vin mai greu, dăm ceea ce se cere pe 
piaţă, ei au făcut parteneriate, foarte bine, eu respect 
instituţia (ICR), dar nu ea m-a creat pe mine. În momentul în 
care ICR-ul s-a înfiinţat eu participasem deja la bienale, 
expuneam in marile muzee. 
O.P.- Să revenim totuşi la opera prezentată aici la Roma. 
 Ai scris pe acest perete: 1989- EAST, 2011- MIDDLE, 
WEST, de ce ?  
D.P. – In ’89 au fost revoluţiile în est, în 2011 sunt in Orientul 
Mijlociu şi poate vor fi şi în Vest mai tîrziu. 
O.P. – Città Eterna ? 
D.P. – Cu Città Eterna... e foarte greu să locuieşti într-un 
oraş etern, tu eşti trecător, aici la fiecare colţ te loveşti de un 
monument, nu poţi să sapi o gaură că dai de ceva. 
O.P. – Aici, ai desenat Drapelul Europei, ai scris ceva mic, 
Made in China . E o aluzie la ce se fabrica in China ? 
 Deci să înţeleg că Europa noastră cea vechie şi puternică…  
fabrică şi steagul în China, ca şi încălţămintea ... ? 
D.P. – Da, dacă e făcut în China, asta e. De orice ţară când 
vorbim azi, vorbim într-un context internaţional şi unul din 
actorii cei mai  importanţi astăzi, în acest context este China. 
Sunt lucruri, nu vreau să spun neapărat ceva rău despre 
China dar, sunt lucruri complicate şi nimic nu vine numai 
bine, sau nu poţi numai să foloseşti, trebuie să mai şi dai.  
Eu am fost in China şi am văzut, nu e China pe care eu o 
imaginam, China comunistă...e cel mai capitalist stat de pe 
lume, e capitalismul dirijat, e ceva îngrozitor… 
 
Erau şi alţi jurnalişti care aşteptau să-i ia interviu lui Dan 
Perjovski şi ar fi fost o impoliteţe să nu cedez locul şi altora. 
Cele consemnate le ofer revistei „Algoritm” nu înainte de a 
mai spune ca expoziţia rămâne la dispoziţia vizitatorilor până 
la 12 iunie 2011 şi a adăuga inscripţia:  La mostra “Dan 
Perjovschi. The crisis is (not) over. Drawings and 
dioramas” è promossa da Roma Capitale, Assessorato 
alle Politiche Culturali e Centro Storico – 
Sovraintendenza ai Beni Culturali. 
 

 
 
DAN PERJOVSCHI   
 
 
 
 
 
 

interviu 



 

 
 

 

Miron Ţic 

Gânduri în memoria 
poetului Ionel Amăriuţei 

  

    Iată că s-au scurs mai bine de trei ani 
de la trecerea poetului  Ionel Amăriuţei în 
lumea cântecului de lebădă în nesfârşita 
călătorie fără întoarcere, timp în care, ni-l 
reamintim aşa cum a fost: un poet 
deosebit, un caracter nobil şi frumos, un 
neobosit slujitor al poeziei discrete, 

sentimentale, de care nu ne puteam despărţi  uşor. L-
am cunoscut şi l-am admirat atât ca om şi mai ales ca 
prinţ al cuvântului scris, versurile sale fiind trăiri 
sincere ale sufletului şi ale crezului său. Pasiunea sa 
pentru poezie a fost o ardere mare, un dor de care s-a 
bucurat ori de câte ori s-a aflat la masa de scris, trăind 
această flacără interioară la cea mai intensă  tensiune. 
      De la primul său volum intitulat “Claviaturi” apărut 
la editura “Litera” din Bucureşti şi până la volumul 
“Silabe” apărut la editura “Călăuza” din Deva, în anul 
2OO5, poetul Ionel Amăriuţei a  beneficiat de reale 
aprecieri  literare demne de scrisul său, de respect şi 
de susţinere pe măsura talentului avut. Deşi nu a 
publicat prea multe cărţi, poetul a rămas în memoria 
cititorilor ca un poet discret al notaţiei lirice 
surprinzătoare şi a observaţiei a tot ce ne-nconjoară, 
de la lucrurile mici la cele mari. 
     Ionel Amăriuţei este un poet al poeziei lucide 
romantic şi nostalgic, melodios şi de o puritate demnă 
de invidiat. Poetul avea prezenţă prin înfăţişarea sa 
atletică, metafora versurilor sale trezea  sentimente 
alese, emoţionale. A trăit mulţi ani în oraşul Călan, 
apoi s-a mutat la Deva unde ne întâlneam la redacţia 
publicaţiei “Călăuza” şi a revistei” Ardealul literar” şi 
unde, deseori despicam firul poeziei în patru, eu 
bucurându-mă de fiecare dată că am un asemenea 
interlocutor sensibil şi de mare respect. Într-una dintre 
aceste întâlniri, mi-a recitat un poem încântător cu o 
sensibilitate ieşită din comun, este vorba de poemul pe 
care-l şi reproducem intitulat “Strigăt”. Iată aceste 
nepieritoare versuri ”Hai să fugim/ din veacul acesta 
barbar,/ să plecăm într-o lume/ mai bună, mai 
dreaptă,/ undeva într-o utopie să cerem azil(utopia cel 
puţin înţeleaptă),/ sau să căutăm adăpost/ într-un 
poem încă nescris,/ vom fi acolo două silabe/ ale 
aceluiaşi vis/ şi vom putea vorbi, pe îndelete,/ despre 
toate războaiele/ ce le-am pierdut./ Vor fi două dureri 
/într-un alt început” 
     Poezia lui Ionel Amăriuţei nu este una încifrată ci 
una cu deschidere spre lume şi vis, poemele sale te 
fac  să priveşti universul şi să te bucuri de ce poţi 
vedea. Poemele sale par un descântec rostit pentru 
împlinirea dorinţelor şi alungarea tristeţilor. Poetul ştia 
să ofere virtuţi lirice deosebite şi emoţii durabile. 
     Dar, poetul Ionel Amăriuţei dincolo de poezie a 
purtat în suflet o altă mare dragoste, aceea a muzicii 
clasice adunând în timp, un impresionant număr de 

discuri ale muzicii culte. Deseori, trăia clipe de mare 
satisfacţie ascultând  muzică cultă, care-i dădea o 
mare şi infinită bucurie şi satisfacţie de a petrece acele 
ore. 
      A mai avut şi dragostea călătoriilor pe bicicletă, 
ajungând la cele mai interesante locuri istorice ale 
judeţului nostru, unde a întârziat ore întregi, nesfârşite 
zile în faţa unui râu curgător, în faţa unui deal  sau în 
faţa unui vechi edificiu. M-a rugat, la o altă întâlnire să-
i dau detalii cum poate ajunge pe Valea Furcşoarei şi a 
Bozului şi la Casa memorială a fratelui meu Nicolae 
Ţic? I-am dat toate amănuntele şi la reîntoarcere mi-a 
povestit că a fost încântat de locurile văzute. M-a 
impresionat ori de câte ori ne-am întâlnit prin 
candoarea sa si universul său poetic, rămânând 
încântat de poezia pe care o scria. Ca un semn a 
plecării pe calea veşniciei este şi acest scurt poem pe 
care-l reproducem ”Ca atunci…” “Ca atunci când/ eşti 
foarte aproape/ când mai ai doar un pas/ şi revezi 
paradisul pierdut…/ Ca şi atunci când ştii/ că ultimul 
pas/ nu va fi niciodată făcut.”  
      Şi dacă mai adăugăm şi prietenia ce a avut-o încă 
din anii tinereţii cu poetul Ştefan Aug. Doinaş, ne dăm 
şi mai bine seama ce suflet mare şi darnic  a avut şi 
cum şi-a manifestat relaţia poetică în beneficul slujirii 
actului de creaţie literară. 
      Aceste gândiri oferite revistei “Algoritm literar” în 
memoria poetului Ionel Amăriuţei, vin să umple un gol 
de la trecerea sa la cele veşnice, timp ce se întinde pe 
durata a mai bine de trei ani. Dumnezeu să-l  
odihnească  în pace.                                

Estetica morţii 

 

Trăieşte această dimineaţă 

cu toată bucuria 

şi cu toată deznădejdea, 

ca şi cum ar fi ultima, 

ca şi cum balansul deasupra ei  

s-ar putea sfârşi chiar acum, 

îţi poţi pierde echilibrul 

sau se poate rupe firul, 

să ai grijă cum cazi, 

 lumea-i cu ochii pe tine, 

când te vei prăbuşi, 

colecţia ta de ceasornice stricate 

va începe să ticăie din nou, 

timpul căderii va fi măsurat cu precizie 

până la ultima milionime de secundă. 

Să ai grijă cum cazi… 

 

                                      Ionel Amăriuţei 

 

in memoriam 



 

 
 
 

 
 
 
Jorge Ángel Luna Rosado 
Colombia 

 
 
 

Novalis 
 

Novalis descifra la clave del acrónimo 
la cámara sellada por la noche queda descubierta, 
azul es el mediodía en el campo de la heráldica 
manzanas azules circundan su estandarte; 
cerrando las vueltas de aquel anillo. 
Anillo que gira guiado por el compás 
hasta completar una órbita precisa, 
enmarcada dentro del ángulo 
ese círculo encierra al martillo patético 
que siega los campos de centeno; 
alternadas espigas sostienen la medalla 
gavilla enhiesta dibujada en el sueño de José. 
Un torbellino agita las ondas 
vértigo que hace girar el aspa de San Andrés, 
en el pecho la casaca protesta 
cruzada por un aspa rojo. 
Azulada llama quema el poema 
orgón encendiendo la batería del zafiro, 
exultante ánimo para entonar himnos 
en medio del jardín de aquella quinceañera 
bañada por la luna. 
 
 
Novalis 
 

Novalis dezleagă secretul prescurtării 
camera încuiată-n timpul nopţii a fost descoperită, 
albastră este amiaza pe câmpul heraldicii 
mere albastre împrejmuiesc stindardul său; 
închizând încolăcirea acelui inel. 
Inel ce se învârte călăuzit de compas 
până ce-ntregeşte o orbită exactă 
împrejmuit înăuntru unghiului 
acest cerc închide secera patetică 
ce taie lanurile de secară; 
spicuri împletite susţin emblema 
snopi drepţi desenaţi în visul lui José. 
O briză clatină lanurile 
vârtej ce-nvârte crucea Sfântului Andrei, 
la piept cazaca ce se zbate 
încrucişată cu o bretea sângerie. 
Flacăra albastră arde poemul 
orgon ce aprinde bateria de safir, 
stare exultantă de imnuri intonare 
în mijlocul grădinii copilandrei 
scăldată de lună. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Marianhe Jalil 
Veracruz, México 

 

 
Cómo decirte que te amo 

 
 
 
Como decirte que te amo, 
si el amor no se dice, se muerde, 
se respira, se sueña y se alucina, 
se piensa y no se piensa, se siente como el canto. 
Como decirte que te amo 
si estoy aquí contigo, llena de piel, 
con olor, sabor y sonido a golondrina, 
cansada de volar, buscando nido y abrigo en tu regazo. 
Como decirte que te amo, 
si el tiempo se hace eterno en tu ausencia, 
y la vida es lenta, sin calma de tu beso 
y no pienso y pienso, ya es tarde y es temprano. 
Como decirte que te amo 
si mis ojos te gritan y te imploran 
arrancas versos, arrancas horas, y gente sobra 
no creo en mañanas y ayeres, si no es en calma, con tus 
ojos y olas. 
Como decirte que te amo, 
si el amor no se dice, se siente. 
 
 
 
Cum să-ţi spun că te iubesc 
 
 
 

Cum să-ţi spun că te iubesc 
dacă dragostea nu se spune, se muşcă 
se respiră, se visează şi se halucinează, 
se gândeşte şi nu se judecă, se simte precum cântecul. 
Cum să-ţi spun că te iubesc 
dacă sunt aici cu tine, plină de coajă, 
cu miros, gust şi sunet de rândunică, 
obosită de a zbura, în căutare de cuib şi căldură în poala ta 
Cum să-ţi spun că te iubesc 
dacă timpul este etern în lipsa ta, 
şi viaţa este mai înceată, fără liniştea sărutului tău 
şi nu judec  şi gândesc, este târziu şi e devreme. 
Cum să-ţi spun că te iubesc 
dacă privirea te strigă şi te imploră 
smulgi versuri, smulgi ore şi este multă lume 
nu cred în viitor sau în trecut, dacă nu este cu răbdare, cu 
ochii tăi şi valuri. 
Cum să-ţi spun că te iubesc, 
dacă dragostea nu se spune, se simte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

traduceri 



 

 
 

Beatriz Valerio 
Buenos Aires 
 
 
 
 
Oh vejez! 

 
Secuestras tan pronto los cuerpos, 
enlazas adolescencia, madurez, 
entre cuentos y leyendas, 
lastimas, hieres, 
chupas sangre ajena, 
hasta tu orgasmo mismo. 
¡Oh vejez! 
Ojalá sea un murmullo, 
y que termine pronto el velorio, 
que llegue el amanecer, 
que no desperdicie versos, 
esta madrugada, entre café y dolor, 
de velar uno de mis muertos. 
 
Of, bătrâneţe! 

 
Dintr-odată corpurile le sechestrezi, 
împleteşti adolescenţa, maturitatea, 
între basme şi legende, 
răneşti, lezezi, 
sugi sângele altora, 
până şi climaxul tău. 
Of, bătrâneţe! 
Să dea Domnul să fie o şoaptă, 
şi să se sfârşească curând privegherea, 
să sosească răsăritul, 
să nu se piardă versurile, 
în această dimineaţă, între o cafea şi durerea, 
de a asigura una din morţile mele. 
 
 
 
 

 
 
Cap de bătrân de Paul Cezanne 
 
 

 

 

Ioana Geier  

Nu ermetic    

dacă sămânţa pluteşte încă   
e bine   
dar poate că pentru trupul meu amărât deja   
copacul de odihnă   
are formă   
   
bărbaţii care au depăşit   
somnul mărului   
vor prinde abur în cuie   
pe alb   
pe negru   
   

No hermético    

Si la semilla flota aún   
es bien   
pero puede que para mí cuerpo miserable ya   
el árbol de descanso   
tiene forma   
   
los hombres que superaron   
el sueño de la manzana   
cogerán vapor en los clavos   
sobre blanco   
sobre negro   
   
   
   
 Poem din cerga    

Nilul va sta adunat   
pe-un curcubeu cu neuroni posesivi   
   
eşti cu mult mai alb decât mine   
sub epiderma de sus   
dar n-am băut ape potrivite   
să deschid   
laptele nisipurilor   
   
la ce lumină să rod   
ochii din şarpele european   
să fiu mai liberă   
   

Poema de cerga   
 

Nilo quedará recogido   
de un arco iris con neuronas posesivo    
   
eres con mucho más blanco que minas   
bajo la epidermis de arriba    
pero no beber agua adecuada   
que abra   
la leche de las arenas    
   
a qué luz que fruto   
ojos de la serpiente europea   
que sea más libre 

    
                                              Traduccion: Daniel Lăcătuş 



 

 
 

Aceste poeme sunt traduse în cadrul Proiectului Internaţional 

Poetry PRO, coordonat de Lidia Vianu, Director al 

Masteratului pentru Traducerea Textului Literar 
Contemporan - Universitatea Bucureşti, http://mttlc.ro. Ele au 
fost publicate in cel mai recent volum al poetului  
ALAN BROWNJOHN.   
   

 Amintire de iarnă  
 
Ludbrooke, mult mai târziu – sau nu chiar atât de târziu – 
Îşi reproşa că a fost un Cândva  
Când avusese o şansă,  în camera de iarnă a Almei  
- Şi cu eleganţă a lăsat-o să-i scape. 
                                            De ce, de ce? 
Îşi amintea ziua şi săptămânile următoare. 
Lunile şi anii care-au urmat acestei şanse pierdute 
Şi l-au purtat spre un Viitor plin-ochi 
De puncte fără întoarcere. De ce, de ce? Doar dacă, 
Mă gândesc acum, a apucat o altă şansă, 
Cu o altă ocazie, a înşfăcat-o de braţ 
Şi-a întors-o în direcţia lui de mers, iar ea nu a-ncercat 
Să se desprindă  aşa cum se poate să fi făcut prima şansă. 
A devenit un Acum cu aceeaşi  disperare şi durere.  
Traducere de Nicoleta Ionescu  
  
   

Digital  
 
I se spusese că a regla radioul 
Este tolerabil pentru aproximativ optzeci la sută dintre femei 
– Pentru celelate precizia absolută este prea dureroasă.  
De ce Ludbrooke sfârşeşte întotdeauna alături de ceilalţi? 
Cu acea dexteritate FM în vârful degetelor, 
De ce se abate atât de mult? Când 
Întreaga-i lume e disponibilă, de ce să dea înapoi? 
Nu izbuteşte să vadă  că ele sunt îndreptăţite să facă asta, 
Fără a-i conduce măcar mâna în altă direcţie. 
Nu izbuteşte să vadă că ar putea chiar el să se regleze 
Prin alte manevre,  să ajungă la asta. 
Ludbrooke e prea îngropat într-o obişnuinţă inertă. 
Ludbrooke a a pierdut prea mult timp, neîncercând 
niciodată cu adevărat .  
Traducere de Elena Diaconescu  
  
  

   

Jurnalul lui   
 
Posteritatea pedepseşte femeile care nesocotesc geniul 
Încredinţându-le celor mai proşti biografi. 
Dacă mai târziu încearcă să se justifice de ce sunt 
nerecunoscătoare  
Pentru cadoul oferit de destin, ies mai rău, mult mai rău: 
Sunt condamnate la anexe rezervate 
Persoanelor întâlnite scurt la vreun internet café, 

Sau preţ de-o clipă  la coadă, la prăvălie. 
Pe de altă parte, de satisfac dorinţele lui Ludbrooke, 
Şi Ludbrooke scrie despre ele, şi sunt amintite  
Pentru că l-au iubit pe Ludbrooke, şi-au câştigat dragostea 
lui Ludbrooke 
- Asta da, ar fi nemurirea 
Aproape egală cu a lui Ludbrooke. 
Femei, e Ludbrooke sau uitarea!  
Traducere de Zenovia Popa  
                  
  

 
 

 
Dorinţa sa  
 
Ludbrooke îşi doreşte o diplomă onorifică, 
„Doreşte” fiind mai intens decât „vrea” şi un eufemism  
Pentru „jinduieşte”  sau „pofteşte”.  Îşi lasă 
Ambiţia să-şi urmeze firul aşteptând aceeaşi onoare  
ca şi un „faimos”  vânzător de nimicuri precum chitaristul 
principal 
Din „Sindromul Josnic”? Nu, nu o face. Dar faptul că 
Chitaristul principal a fost numit ar fi trebuit sa-i taie pofta. 
- Însă nu a făcut-o... Încă vrea o diplomă onorifică... 
Apropiindu-se de optzeci de ani şi fără titlu, Ludbrooke  
Ar accepta una chiar şi de la Noua Universitate din 
Leatherhead, 
Pentru şaizeci de ani trudiţi  
La vocaţia sa prost plătită. 
                          Ludbrooke suferă  
                          De BTCM: Boală Transmisă pe Cale Media 
 Traducere de Cristiana Ghiţă  
  
  
 

Farmecul său de netăgăduit  
 
El crede că funcţionează  întotdeauna. Poate fi verbal –  
„Nu ne-am mai întâlnit decât o singură dată înainte, duduie 
Potterick,  
dar îmi aduc aminte atât de bine...” (Ia aminte că „duduie”  
face parte din strategie. „Domnişoară” ar fi greşit, iar „Isobel”  
prea direct şi banal –  Cold Call, oamenii te strigă 
După prenumele oficial cu ocazia fiecărei cine la care eşti 
invitat...) 
Sau farmecul  
Poate fi cu viclenie cel al fizicului, stând deoparte, 
Cu o politeţe spirituală  pe când cea mai frumoasă 
Femeie necunoscută intră  la petrecerea unde ea şi 
Ludbrooke 
Vor fi captivi laolaltă  cu două ore de oportunităţi  
- Sau de frustrări. A venit împreună cu un fost jurnalist care 
captivează fete cu 
Fosta sa reputaţie 
- Iar ea pleacă cu el! 
                      Aşadar, e nevoie de mai mult decât de 
farmec?  
Traducere de Loredana Adriana Malic   
   
   

Multiculturalismul lui  
 
Se vede în felul delicat în care îşi odihneşte capul 
- În ciuda tuturor fricilor că ea îl va îndepărta - 
Pe umărul lui Miss Chiang pentru a vedea Duck Soup, 
Filmul, de pe canapeaua lui de multiplicare. 
Alarma ceasului sună  lângă patul bărbatului 
Numit preşedinte cu ajutorul banilor americani 
În forma domnişoarei Margret Dumont, şi a minunatei Miss 
Chiang 
Este complet derutat de domnul Groucho Marx. 
”Acest domn – chiar este preşedinte?” ea întreabă 
Ludbrooke trebuie să  îşi ridice capul romantic 
Să se uite la ea, şi să răspundă. În timp ce el 
incearcă să explice 
Că asta nu e tocmai ca viaţa, telefonul ei mobil sună; 
Aşa cum îi mai sună  de trei ori pe drum inapoi către 
Finchley Central.  
 Traducere de Bianca Dumitru  
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Melania Cuc 

,,Podul suspendat,,, sau... 
Jonglând pe firul unui 
păianjen 
 

 Suzana Deac - PODUL SUSPENDAT 
 

    Volumul de proză scurtă PODUL SUSPENDAT, semnat 

de Suzana Deac, şi apărut în 2011, la Editura Transilvania 
din Baia Mare, are girul Proiectului CITITOR DE PROZA şi 
Republica Artelor, cu sediul la Londra. 
    Coperta este semnată de Maia Martin. 
    Criticul literar Virginia Paraschiv, într-o prefaţă, care 
beneficiază de toate ingredientele de care numai un 
profesionist ca domnia sa dispune, îi face lucrării, o 
prezentare la obiect, schiţând în tuşe fine şi portretul 
scriitoarei. 
   ,, Suzana Deac oficiază ca prozator în volumul Podul 
suspendat, un ritual de exorcizare a fantasmelor morbide, 

induse de ,,programatorul de suflete”, - accidentalul 
traumatizant sau durata cleioasă a cotidianului cenuşiu”. 
    Modestă, ca o privighetoare care îşi cunoaşte valoarea 
lirică, Suzana iese în luminile rampei literaturii contemporane 
doar când are ceva a spune, când imaginile şi ideile sale de 
creator autentic au ajuns la maturitate, deţin esenţa 
comunicării. Suzana nu este o feministă utopică, 
nu este luptătorul care se aruncă în arenă pentru 
ca mai apoi să-şi descrie aventura. Ea este 
observatorul inteligent, tenace şi care ştie să 
decanteze sterilul de diamantele care, în cazul de 
faţă, devin literatură. 
    După mai multe volume scrise în limba română 
şi în limba maghiară, cărţi de beletristică, dar şi de 
specialitate (cu accente în psihopedagogia 
persoanei), Suzana Deac revine pe piaţa de carte 
cu un volum de proză scurtă deosebită. Lecţii de 
viaţă! 
     Într-o perioadă în care creaţia literară depăşeşte 
cu mult numărul cititorilor de carte, un autor care 
ştie să-şi aleagă subiectul va reuşi să se evidenţieze, să se 
bucure de recunoaşterea publicului larg, dar şi de aprecierile 
criticilor. 
    Nimic nou sub soare! Şi totuşi, Suzana Deac reuşeşte să 
evadeze din locul comun printr-o transcedere aproape 
geografică, prin paralelisme de stări şi situaţii la limită, - tot 
motive bune pentru a susţine un scris cu tentă firesc 
feminină, dar care este dublată de persectiva pe care i-o 
impune, pragmatic, obiectiv, psihologul. 
    Folosindu-se de darul literar hărăzit de Sus, adăugând 
travaliului creativ ştiinţa psihologiei omului modern, autoarea 
face în PODUL SUSPENDAT un exerciţiu de decuplare de la 
„tihna”, spre care ne împinge tot mai mult confortul cotidian 
(maşina, televizorul etc). Ne obligă să gândim, să ne 
redefinim, să ne regăsim în situaţiile speciale, pentru a 
deveni parte din personajele sale. 
    Lumea prin care „cotrobăie”, după Artă, este lumea pe 
care o trăim laolaltă sau separat, familia, concetăţenii, 
prietenii virtuali, - cunoscuţii şi necunoscuţii. Ştirile din 
massmedia, preluate la cald şi procesate mai apoi, până 
devin Operă, sunt alt material de construcţie pentru cartea 
de faţă, autoarea se mişcă firesc într-un conglomerat de 
acţiuni pe care îl transformă în proză de calitate. 
    Femeia ca entitate care, cândva a fost una cu bărbatul, 
constituie de-a lungul cărţii, un soi de placă turnantă, când 
frivolă, când responsabilă, frumoasă, complexată ... Expusă 
ca într-o vitrină, dar întodeauna în relaţie existenţială cu 

bărbatul. Despre această relaţie, dintre sexe, aşa cum o 
readuce pe tapet Suzana Deac, prefaţaroarea cărţii, Virginia 
Paraschiv, spune: ,,Erosul subtil şi spiritualizat îşi face 
simţită prezenţa, El şi Ea, contopiţi mai degrabă în tensiunea 
stării (....)”. 
    Dincoace de lumea plăsmuită în carte, pornind de la 
umbra firului de iarbă, trecând prin Alpii Elveţiei, la 
Techirghiol etc... prin tot atâtea locaţii care pot fi atinse, - 
există o realitate creatoare, în care autoarea caută aproape 
întotdeauna iubirea. Dragoste şi durere! Două faţete ale 
aceeaşi monede. Liniştea de dinainte de furtună, mai apoi, 
dezastrul. 
    Între cele două, stă firul insignifiant al unui păianjen, ce se 
numeşte: Destin. 
    Fiecare scriere din carte este o poveste, are tâlc şi o citim 
cu plăcere pentru că, lumea însăşi este o poveste fără 
început şi sfârşit, pentru că noi toţi facem parte din această 
Poveste. Ceea ce ne rămâne în urma lecturii, este definitoriu 
pentru omul modern. 
    Suzana este un fin observator al societăţii dublat de 
naratorul de excepţie. Are stil şi nu se aruncă în vâltoarea 
desfăşurării epice până când nu simte că acolo este punctul, 
în care se intersectează imaginile de care are nevoie, pentru 
ca scrisul ei să aibă acţiune, culoare. 
     În proza aceasta există şi eşantioane inedite de stări 
psihologice clasice, dar şi spaţii obişnuite, prin care, de 
obicei, trecem zilnic cu indiferenţa omului grăbit să ajungă 
acasă. 
     Pagină după pagină, PODUL SUSPENDAT ne lasă să 

înţelegem că noi suntem doar acrobaţii, care facem 
spectacol, fiind prinşi de firul subţire al unui 
păianjen. PODUL SUSPENDAT este istoria 
individului, care află că este la mâna Destinului, că 
lupta sa este inegală şi că drumul nostru contează 
mai mult decât destinaţia. 
Prin tehnica personală, de redare a emoţiilor 
umane, Suzana Deac merge în echilibru perfect, 
îmbinând sensibilitatea poetei cu atitudinea frustă a 
prozatoarei. 
     Iată un demers literar de calitate certă şi unde, 
ea ştie foarte bine, când să treacă de la starea de 
beatitudine a fericirii la starea de „avarie” a vieţii. 
    Scriitoarea nu dă sfaturi profesionale, nu vine cu 
formule magice. 
     Cartea nu este măciniş de stări, nu este nici 

colaj din culori, sunete, arome şi atingeri de înger. PODUL 
SUSPENDAT, dintr-o copertă în alta, musteşte de Viaţă! 
Este Viaţa cu urcuşurile spectaculoase şi mai ales, cu 
prăbuşirile inevitabile. Lecţii personale. 
     În acest sens, toponimele, cele mai multe preluate de pe 
harta geografică, te ajută să localizezi personajele în spaţii 
deja cunoscute şi cu potenţial de imaginaţie magic-real. 
Şi totuşi, autoarea ne vinde, ca oricare scriitor veritabil, ne 
oferă iluzii. Vinde vise ambalate în sintagme bine şlefuite. 
Nimic în plus. Nimic în minus în construcţia cărţii care, are 
consistenţa călătoriei cu un tren de noapte. Unul după altul, 
personajele urcă în vagoane, îşi povestesc viaţa intimă unor 
oameni, pe care ştiu că nu îi vor mai întâlni niciodată. 
Coboară din haltă în haltă, anonimi, lăsând în urmă 
amprenta poveştilor lor. Totul devine Destin colectiv. 
Ne recunoaştem în persoanjele cărţii Suzanei Deac pentru 
că ea, autoarea, este un observator fin al lumii care ne 
înconjoară, un Om cu talent, care ştie să adune în pagini de 
proză, evenimente, stări, spaţii de conflict, - dar mai presus 
de toate ştie cum să declanşeze, în noi, declick-ul 
întrebărilor. De ce? Unde? Cum? 
 
    Felicitări, Suzana! 

 
  
 

cronică literară 



 

 
Melania Cuc 
 
„Înapoi la viitor” Nicolae Băciuţ  
 
 
 
     Nicolae Băciuţ  este unul dintre cei mai efervescenţi 
creatori pe care îi are astăzi  patria Limbii Române.  
     Poet, publicist, editor, promotor şi artizan al diferitelor  
evenimente culturale cu răsunet naţional dar şi internaţional,    
Nicolae Băciuţ  reuşeşte ca puţini alţii dintre colegii scriitori, 
să scoată în raftul librăriilor carte după 
carte.  
      Făcând rabat la confortul personal, 
scriitorul alunecă printre lentilele 
travaliului zilnic, scapă din maşinăria 
societăţii, care îi cere obolul, şi scrie. 
Scrie. 
     Ceea ce face Nicolae Băciuţ este, 
nu doar un travaliu de rutină, un 
exerciţiu de împlinire a unui destin 
literar clar, ci o meserie de credinţă. 
Spirit şi trup colaborează în această 
ctitorire de pagini de literatură, care are 
marele merit de-a fi nu doar redată într-
un stil literar inconfundabil, dar  care, prin fiecare lucrare 
editorială  demonstrează că vivacitatea talentului său  nu şi-a 
pierdut  din esenţă. Viaţa în starea sa lucidă, cu apoteotice  
sclipiri de filosofie intelectuală şi acel praf de polen de duh, 
care vine şi îi dă poetului ce-i al Poetului, fac  deja din opera 
lui Nicoale Băciut o avere publică. 
     Pagini de Istorie literară, secvenţe de critică lucidă cum 
numai un filolog sadea, ca  domnia sa, poate să  elaboreze,- 
poeme, articole sociale, monografii şi portrete de oameni... 
Iată un puzzle de armonii livreşti ce poartă semnătura : 
Nicolae Băciuţ. 
     Pentru acest răgaz de lectură, am ales  ÎNAPOI LA 
VIITOR, un titlu care cuprinde sub umbrela, evident 
modernă, 234 de pagini tipărite şi care, se împart între 
dialoguri intelectuale, eseuri, întâmpinări de-o eleganţă rară, 
până la cărţile colegilor de breaslă, la fulguraţii de gânduri şi 
tuşe de portrete ale unor Oameni care îşi au locul lor 
garantat în galeria marilor români.  
     Nicolae Băciuţ este printre extrem de puţinii scriitori pe 
care îi cunosc, curat, necontaminat cu morbul ranchiunii, a 
invidiei şi luptei pentru a fi în „topul” cărţilor săptămânii. Scrie 
despre colegi cu bucurie! Nu e puţin lucru.  Dăruieşte pentru 
că are de unde dărui. 
     În volumul „ Înapoi la viitor”  găsim o superbă spovedanie 
de scriitor. Nicolae Băciuţ răspunde  întrebărilor unor elevi de 
liceu.  Încă din start autorul declară „Nu mi-ar fi plăcut să mă 
nasc într-o altă limbă”. 
     Concret, clar! Dar, Nicolae Băciuţ răspunde zi de zi la 
această întrebare, prin ceea ce face, şi mai ales prin ce şi 
cum scrie. Stăpâneşte  cuvintele printr-o afinitate evidentă cu 
Limba Română, şi ele, cuvintele i se supun, îi devin complici 
de nădejde în alcătuirea frazelor de o rară frumuseţe dublată 
de înţelepciune. Nicolae Băciuţ are disciplina scrisului şi 
acest exerciţiu iese ca uleiul la suprafaţă în alcătuirea 
textelor.  Tot ce scrie este literatură. Bună. 
      În  cele opt interviuri pe care le consemneză, (cei supuşi 
„tirului” fiind, în ordine alfabetică: Melania Cuc, Daniel 
Drăgan, Romulus Feneş, George Filip, Valentin Marica, 
Lucian Vasiliu şi George Vulturescu), autorul lasă spaţiu larg 
pentru cel pe care doreşte să-l „radiografieze”. Nu-i scapă 
detaliile, nuanţa şi aici, aş crede că meseria de jurnalist de 
rang internaţional, şi-a demonstrat cu prisosinţă valenţele. 
Textul curge ca de la sine,  fără hiatusuri între personalităţile 
celor doi, -  subiect şi intervievator. 
     Este o sărbătoare să dialoghez cu Nicolae Băciuţ –  omul 
şi scriitorul deopotrivă. 

     Mai departe, pe „firul” paginilor ajungem la o seamă de 
cronici literare. Aici, verbul se rotunjeşte, autorul devine 
insistent pe frază, adesea insistă pe forma şi consistenţa 
cărţii pe care o prezintă, sau o recenzează. 
     Stilul este inconfundabil. 
      În speţă, beneficiază de atenţia criticului Nicolae Băciuţ  
cărţile semnate de: Serafim Duicu, Lazăr Lădariu, Elena M. 
Câmpan, Liliana Moldovan, Florica Z. Costea, Grigore 
Avram, Gheorghe Nicolae Şeican, pentru ca  mai apoi să se 
aplece cu atenţie şi generozitate  asupra unei game întregi 
de „producţie”  editorială de dată recentă, analizând şi 

promovând  antologii, anuare , scriind despre  
evenimente culturale la care a participat, şi care, 
dacă nu ar fost consemnate în carte, ar fi ieşit 
sigur  din memoria colectivă. Nicolae Băciuţ are 
darul de-a nemuri Clipa cea repede. 
      În ultima parte a volumului, autorul adună  
într-o  interesantă „Poiană a lui Iocan” spaţii, 
personalităţi, spirit creator, -  totul ridicat la un 
standard de literatură modernă, cu ştaif vizual şi 
capabilă să pună cititorul în legătură directă cu 
lumea reală. 
     Cu cartea ÎNAPOI LA VIITOR , Nicolae 
Băciuţ a mai pus o „cărămidă” la edificiul cultural 
pe care îl slujeşte prin ceea ce face şi prin ceea 

ce scrie. 
     Document şi lectură agreabilă, cartea de faţă îşi are locul 
ei pe rafturile bibliotecilor, în scoli şi centre de cultură din  
Tară şi din diaspora românească. O traducere a cărţii, în una 
din limbile de largă circulaţie, ar fi potrivită pentru 
promovarea României Culturale în lumea cea mare. Un fel 
de paşaport al ideilor care ne leagă şi care, ne despart, ca 
naţiuni, în acest creuzet infernal al globalizării galopante. 
      Timpul nu este încă trecut. 
 
         ( Înapoi la viitor, Nicolae Băciuţ,  Editura Nico 2010) 
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Spirit ludic şi elegiac. Liviu Nanu – veşti din utopia 
 
     După volumele de versuri Îndemn la nesupunere 
(editura „Tipoalex”, Alexandria, 2002) şi Apăsaţi tasta any 
(editura „Marineasa”, Timişoara, 2005), Liviu Nanu revine cu 
un alt volum de poezie, veşti din utopia, apărut în 2011, la 
editura „A.T.U.” din Sibiu. Acest ultim volum are 70 de pagini, 
cu două prezentări pe coperta a IV-a realizate de Robert 
Şerban şi de Mihai Curtean, ultimul dintre ei fiind şi 
coordonatorul colecţiei „Raftul de poezie” din care face parte 
şi cartea de faţă. 
     Volumul veşti din utopia este structurat în trei cicluri 
poetice: waldo, conţinând 9 texte; veşti din utopia, cu 24 de 
texte; circus, cu 18 texte. Deşi a fost situat de critica literară 
fie în contextul postmodernismului, fie al suprarealismului 
sau al onirismului, Liviu Nanu poate fi mai greu integrat în 
vreunul dintre aceste curente literare, chiar el însuşi 
(auto)ironizând, în versuri din această carte, posibila 
încadrare oarecum convenţională: „de undeva se aude 
waldo tuşind suprarealist” (elegie bolnavă, p. 7); „vă 
amintesc sunt ultimul boem/ cu mine s-a sfârşit 
postmodernismul” (ultimul neuron, p. 68). Alteori, a fost situat 
în preajma neomodernismului sorescian, 
mai ales prin finalurile pline de tâlc ale 
poeziilor sale, cu o notă zeflemist-amară. 
În opinia mea, scriitura de aici a lui Liviu 
Nanu este marcată de eclectism, atât 
prin tematică, prin discurs poetic, prin 
mijloace şi tehnici de creaţie, cât şi prin 
weltanschauung (concepţia asupra lumii). 
De altfel, debutând relativ târziu, autorul 
se apropie, prin atitudinea creatoare, de 
unii douămiişti, iar, după cum au spus şi 
alţii, douămiismul, în ciuda unor 
manifeste literare, – cum ar fi, de pildă, al fracturismului, al 
deprimismului, al mizerabilismului sau al utilitarismului, – nu 
poate fi deocamdată asociat cu o grupare poetică omogenă 
stilistic şi tematic, fiind un sumum de individualităţi creatoare. 
Desigur, prin modul cum se apropie de cotidian, autorul are 
ceva din acel deconstructivism poetic şi tendinţă de 
demetafizicizare a realului, prin aceasta, de fapt, douămiiştii 
continuându-i pe unii dintre optzecişti. Însă, paradoxal (sau 
poate că nu!), sunt  texte în acest volum unde pornirea 
aceasta spre relativizare se opreşte şi o altă cheie trebuie 
căutată spre uşa misterioasă a poemelor: „astfel rămânem 
cu ochii pe cer aşteptând un cuvânt/ care să ne cutremure 
aşa cum am băga degetele în priză/ dar din constelaţia 
miresei nimic nou/ aceeaşi tăcere albastră” (mireasa 
electrică, p. 21); „uşa scârţâie din balamale/ între universul 
nostru bidimensional şi cel de dincolo/ fără a se mişca măcar 
un milimetru/ să facem mai mult curent a zis unul/ poate aşa 
se va deschide singură” (uşa, p. 23). 
     Primul ciclu poetic, waldo, este cel care se potriveşte, 
poate cel mai bine, afirmaţiei lui Mihai Curtean că „Poetica lui 
Liviu Nanu se bazează, în special, pe reinterpretare, pe 
schimbarea luminii scenice care cade asupra unor teme 
uzitate în alte vârste ale literaturii”. Aş spune că aici autorul 
are vocaţia dramatizării, nu atât prin alegerea numelor pe 
care le poartă personajele sale (Waldo, personaj inedit, sau 
Olguţa, un fel de replică umoristică şi, concomitent, tragică a 
celebrului personaj al lui Ionel Teodoreanu), cât şi prin 
priceperea de „aşezare” a replicilor în locul şi la momentul 
potrivit. Toate poemele de aici au calităţi evidente: 

deconstrucţia aproape fără de reproş a unor clişee de 
gândire şi verbale, surprinderea prin paradoxuri, finalurile 
care lasă o tăcere cu tâlc, parodierea patetismului retoric şi 
solemn, învăluirea prin haz a unor adevăruri esenţiale; însă 
şi unele scăderi, în special în poezia in dulce jubilo, unde 
expresivitatea cade într-o „uşurătate” a exprimării: „uite şi la 
ăla e luminat ca un brad de crăciun spun gospodinele/ spun 
şi bărbaţii gospodinelor cu sarmaua în furculiţă/ (...) chiar 
dacă waldo e lângă mine/ şi s-a transformat în miel şi îmi 
roade un deget” (p. 8) – de fapt, îmi creează impresia că se 
apropie uşor de umorul mai puţin reuşit al unui teatru de 
revistă. Textele de rezistenţă de aici, în opinia mea, ar fi: de 
mână cu waldo, toamnă cu fantomă; ménage à trois, vise de 
vânzare (măsura XXL) aştept provincia. În ultimul dintre cele 
amintite, este de remarcat îmbinarea dintre mediataţia amar-
ironică, visul-reverie, visul-aspiraţie, visul-lenevie etc. Waldo 
apare ca o instanţă necruţătoare, asemenea conştiinţei, care 
amendează lenevia visării. Totul se plăteşte cumva/ cândva 
– pare a spune acesta: „însă lumea reală este un sens 
giratoriu cu prea multe ieşiri/ pe care nu le nimerim niciodată/ 
şi de cele mai multe ori ne încurcăm unii pe alţii// asta se 
petrecea noaptea/ dimineaţa waldo îmi tăia chitanţe pentru 
vise” (p. 12). 
     Al doilea ciclu poetic, veşti din utopia, este oarecum 
diferit de primul, prin atmosfera elegiacă, deşi nu lipsesc nici 
aici „instrumentele” textualiste: deconstrucţia, inserţia 
cotidianului, spiritul ludic. În opinia mea, textele de rezistenţă 
ar fi aici: mireasa electrică, uşa, pisica neagră şi coala 
nescrisă. Prima dintre ele este o cosmogonie utopică, 
însoţită de paradoxuri, „seriozitate” academizantă, 

giumbuşlucuri frazeologice ad-hoc, totul 
într-un stil eclectic, existând şi intertext. 
Onirismul viziunii aminteşte, pe alocuri, 
de Leonid Dimov: „acolo ne aşteaptă 
mireasa mireselor îmbrăcată în crinolină/ 
bumbii din piept şi din trenă îi luminează 
sincron/ ca unui peşte abisal/ un ţipăt i se 
opreşte în gât de câte ori spune da_da/ o 
dată pentru mine o dată pentru celălalt” 
(p. 21). Sunt în această secţiune şi 
câteva texte, pe alocuri, mai nereuşite, 
cum ar fi: să aruncăm toate femeile în 

sus şi de veghe în lanul de messenger. În primul dintre ele, 
abia ultimele şase versuri se apropie de adevărata poezie, 
celelalte bazându-se mai mult pe anecdotic, deşi nu lipseşte 
s(t)area de spirit. Iată acele ultime şase versuri: „acum scriu 
cuvinte pe bucăţi de hârtie/ şi le arunc în aer/ unele plutesc 
aiurea şi se pierd/ eu le aleg pe cele căzute cuvintele grele/ 
şi din ele încropesc uneori o poezie// niciodată blestem” (p. 
39). 
     Ultimul ciclu poetic, circus, conţine texte în prozodie 
clasică, apropiate prin viziune de poeziile celorlalte secţiuni. 
Într-un fel, există asemănări cu maniera creatoare a lui Emil 
Brumaru, prin acelaşi spirit ludic , fantezist şi ironic, cu o 
energie binefăcătoare. Textele de aici care mi se par mai 
realizate artistic sunt: sonet plângăcios, elegie de toamnă, 
ultimul neuron. Primul dintre ele este cel mai aproape de 
sensibilitatea poetică a lui Liviu Nanu, fiindcă există un umor 
amar, prin care se deconstruieşte atmosfera lacrimogenă a 
poeziei ieftin-sentimentaliste. Viaţa însăşi pare a fi 
„desfoliată” asemenea unei cepe spre a-i extrage esenţele: 
„deci nu doar o legumă. foiţă cu foiţă/ încet am dezvelit-o 
simbol rotund al vieţii/ ca pe o domnişoară (dar nu orice 
leliţă)/ pierdută categoric în braţele tristeţii// (...) ah iată-mă 
acuma plângând pentru planetă/ cum molfăi ceapa vieţii 
picantă şi completă” (p. 54).  
     În concluzie, volumul de versuri veşti din utopia ne 
spune ceva despre un spirit căutător, ludic, având simţul 
măsurii şi puterea de a intra bonom, înţelegător, inteligent în 
casa poeziei, unde, aşa cum spuneam cândva, „fiecare 
pasăre glăsuieşte în propria-i limbă”. 



 

 
Constantin Stancu 
 

CORIDORUL CULTURAL  

 
Radu Igna - Istanbul, un oraş pe două 

continente 
 
 
Radu Igna, un împătimit al Ţării Haţegului, 

iese din peisaj şi călătoreşte la Istanbul, o 
călătorie de doar două zile, un coridor cultural organizat de 
Fundaţia Tuna şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti din 
România, un schimb de idei, de gânduri, obiceiuri.  
        Din acest coridor cultural scriitorul haţegan reţine Note 
de călătorie, adică scrieri despre o altă lume, un oraş pe 
două continente, Istanbul, ieşirea din ritmul cotidian,

 
 cu alte 

cuvinte: Radu Igna, Istanbul, un oraş pe două continente, 
Editura „David Press Print” – Timişoara, 2011.  

Deşi un aparent conservator, romancierul acceptă jocul 
şi îşi deschide sufletul pentru o aventură inedită. Nu cade în 
capcana facilului, din contră, călătoria îl provoacă, 
redescoperă oameni noi, peisaje, istorii, îşi reaminteşte de 
suferinţa românilor, de pasiunea lor pentru creştinism, este 
uimit de programul spiritual al turcilor. O altă lume, alte 
posibilităţi.  

Voia bună şi bucuria sunt rupte de o întâmplare 
neprevăzută, scriitorul se pierde de grupul din care a făcut 
parte, este un simplu cetăţean în buzunar cu 100 de euro şi 
o carte despre viaţa culturală a 
Haţegului, o geantă pe umăr, câtva 
lucruri simple care capătă valoare de 
reper. Dar scriitorul în vârstă îşi 
găseşte prieten tânăr care îl readuce în 
coridorul cultural, un taximetrist care 

vorbea limba engleză şi conducea abil 
pe autostradă. 

De fapt, Radu Igna l-a însoţit pe 
Ştefan Nemecsek, ziarist, filozof şi 
scriitor din Valea Jiului, alături de 
câteva persoane, într-un demers de 
viaţă, adică acele legături prin cultură 
pentru că jurnalistul urma să-şi prezinte 
cărţile despre istoria literaturii 
hunedorene şi despre istoria jurnalismului hunedorean la 
Istanbul, o punte între ziariştii din România şi cei din Turcia.  

Radu Igna acceptă jocul ziariştilor, dar călătoria devine 
şi o călătorie iniţiatică, o călătorie în inima proprie, de fapt 
fiecare loc din Turcia îi reaminteşte de istoria românilor şi de 
un posibil viitor marcat de cultură. Trimiterile sunt evidente, 
pertinente şi educative, dascălul se lasă în voia expunerii, 
profitând de mijloacele puse la dispoziţie de scriitor, pentru 
că Radu Igna a fost şi un eminent dascăl ce s-a convertit în 
tagma scribilor de aleasă valoare. 

Cartea poartă un titlu sugestiv: Istanbul un oraş pe două 
continente. Firul povestirii este acelaşi, pendularea în două 

lumi, pendularea între viaţa de acum, prezentul anului 2010 
şi viaţa de dinaintea anului 1989 în România, pendularea 
între civilizaţii, călătoria între un continent şi alt continent, 
legate de istoria comună amestecată, contradictorie, acidă 
sau blândă, dar amestecată până la albastru.  

Cartea are un motto promiţător de marele scriitor Orhan 
Pamuk, un citat din cartea Viaţa cea nouă: „Ai ajuns cât ai 
putut de departe, călătorule, dar m-am gândit că ai putea 
merge şi mai departe…”  

Cartea sfârşeşte cu un citat din Sema Kaygusuz din 
textul Istanbul, o mişcare de rotaţie, un  text apărut în revista 
„Lettre Internationale” – vara, 2010.  

„Istanbul este un  oraş plămădit nu din împrejurări 
comode, ci din privaţiuni şi greutăţi.” - citează autorul. 

Radu Igna descoperă că noua viaţă din Istanbul este 
marcată de viziunea unui important filozof turc: M. Fethullah 

Gulen, omul care a depus toată energia pentru a trezi o 
nouă generaţie de intelectuali la viaţă, bazaţi pe valori 
spirituale esenţiale, pe valori universale. Mişcarea Gulen  

a pornit din Turcia s-a răspândit prin şcoli, asociaţii 
culturale, ştiinţifice, sedimentată în licee particulare, apoi 
în viaţa de fiecare zi. Un om cu idei înalte atrage un val 
nou, valul care poate lega Turcia de Occident, dovedind 
că înţelepciunea poate apropia oameni, sisteme, poate 
declanşa idealuri.  

Călătoria aduce în lumină Colegiul Sherhat, Burc 
Koleji, hotelul, Istanbulul ca prezenţă, personaj, destinaţie şi 
pricină de mirare, Sema Hospital, o excursie pe Bosfor, 
Sfânta Sofia, Moscheea Albastră, adică: istorie, peisaj, 
oameni, speranţe, o viaţă pe două continente, moarte şi 
dragoste, marea ca motiv de legătură între civilizaţii… 

Sfânta Sofia: biserică, moschee, muzeu, o piaţă rotundă 
înconjurată de ziduri mari, o cupolă imensă, o minune 
arhitecturală, creştini, sultani, ctitori, pictură cu scene din 
Biblie… istoria ca suferinţă, lecţia supremă pentru a învăţa 
eternitatea… 

Un capitol interesant este dedicat cinei tradiţionale 
acasă la un prieten: Ibrahim Ayan, cântec, veselie, mâncăruri 
bune, momente care devin apropiate prin căldura 
sufletească a românilor şi turcilor, prilej de creaţie ad-hoc, 
semnificaţie şi netimp. 

Iată ce reţine Radu Igna în Sultanahmet: „Pe aici îşi 
făcea probabil plimbarea de seară prinţul Dimitrie Cantemir 
(1673-1723), fiu de domnitor moldovean, trimis de copil ca 

ostatic. A stat 17 ani. Numit domn al 
Moldovei în 1710, s-a orientat spre 
Rusia. În capitala acestei ţări a 
terminat, în 1716, „Istoria creşterii şi 
descreşterii Imperiului Otoman” (în 
limba latină Incrementa arque 
decremmenta aulae othomanicae), 
lucrare de referinţă ce a stârnit 
interesul savanţilor din Europa”.  

Gândul scriitorului zboară spre 
istoria noastră, e un arc frânt care se 
reface prin timp, dând sens celor două 
continente.  

În altă parte, autorul reţine 
cealaltă faţă a istoriei: „Am citit, prin 
cronica lui Evliya Celebi, despre 

incursiunea turcilor, la care a fost participant direct, în Ţara 
Haţegului, 1662, deci la câţiva ani de la vizita sa la Spitalul 
din Edirne. Secvenţe din acel text au fost publicate în revista 
„Sargeţia” a Muzeului din Deva, cu un comentariu semnat de 
Aurel Decei. Cumplite incursiuni. Era în timpul domniei 
principelui Gheorghe Rakoczi al II-lea, când turcii au pustiit, 
în repetate rânduri, judeţul Hunedoara.” 

Notele de călătorie sunt scrise de Radu Igna în ritm 

alert, fraza curge natural, îndeamnă la lectură, gândurile se 
leagă în valuri sub impulsul noului şi a foamei după altceva, 
povestirea este fulgerată de povestiri vechi sau noi, scriitorul 
redă obiectiv lumea prezentă din perspectiva călătorului prin 
două civilizaţii, a celui care trece din istorii în istorii, liniştit de 
culoarea intensă a culturii, pe acest coridor cultural… 

„Ne îmbarcăm pe un vapor ce abia s-a întors din 
croazieră. Proprietarul se numeşte Hasan. Este o 
ambarcaţiune confortabilă potrivită pentru o excursie de 
două trei ore într-o zi însorită, călduroasă ca acesta.”  

Da, Istanbulul este singurul oraş din lume ce stă pe 
două continente…cultura este pod… 

 
        

 
 
 
 
 



 

 
Constantin Stancu 
 
GEOGRAFIA ABSENŢEI: BAD HOFGASTEIN, 

ELEGIA PREZENŢEI 
 
 Eugen Dorcescu - Elegiile de la Bad Hofgastein, 

 
           Scriitorul Eugen Dorcescu ne propune o carte 
profundă despre prezenţa absenţei, despre realităţile 
contrare, o carte tristă, dar şi una a ţipătului într-o vreme 
când timpul pare mai contractat. ELEGIILE DE LA BAD 
HOFGASTEIN, o carte a elegiilor la margine de cuvinte, 
durerea produsă de absenţa mamei, plecată dincolo, după 
vorbele oamenilor, eterna existenţă nevăzută, cu alte 
cuvinte:  Eugen Dorcescu, Elegiile de la Bad Hofgastein, 
Editura MIRTON, Timişoara – 2010. 

          Imaginea mamei, o imagine spirituală, o amprentă din 
mintea celor care rămân, legătura cu lumea de aici şi lumea 
de după viaţă, prezenţa adâncă, tainică, regula de aur a vieţii 
pe pământ în simplitatea ei, în măreţia ei, în lumina ei 
nesfârşită, chiar dacă moartea e ruptura dintre generaţii. 

În ultimele volume Eugen Dorcescu abordează 
fragilitatea trupului, viaţa scurtă a omului şi tăcerea, 
aparentă, a lui Dumnezeu în mintea omului, dar prezent în 
inima lui prin durere, un  abis care ne pune la încercare. 
Curajul poetului e a unuia care se bazează, nu pe talentele 
sale, pe capacităţile sale, ci pe puterea divină, care se 
sprijină pe valorile biblice, pe miracolul speranţei într-o altă 
viaţă.  

Cartea, una fragilă în aparenţă, e una a 
călătoriei prin peisajul durerii, a iniţierii în tăcerea 
ultimă, mama a suferit, a plecat, a lăsat făclia 
urmaşului, reîntregirea omului cu femeia sa, 
misterioasa legătură, bucuria vieţii imposibil de 
exprimat în cuvinte, doar elegia, un cântec abia 
auzit, dar căzând greu în mintea autorului, apoi a 
cititorului, experienţa de a trăi aici, simţindu-i pe cei 
de dincolo. 

Sunt câteva teme prezentate de poet, 
profunde pentru existenţa în trup: neputinţa 
absolută după o viaţă plină, unde s-au dus toate? 
Apoi, lipsa răspunsului, vântul care mişcă 
absenţele, voluptatea morţii pentru cel răpus de 
viaţă, simetria în vid, arome ciudate de cimbru, 
paradisul, râul de argint… Elementele elegiilor se adună 
magnetic, sunt ideea trecerii, câteva versuri de Eminescu, 
emblemele poeziei eterne, apoi, iată, o limbă eternă, 
neştiută, dar înţeleasă de toţi, e limba omului atins de 
păcatul etern care aduce moartea. Dar şi ploaia ciudată cu 
şerpi violenţi de lumină, timp sideral, zidul tăcerii, infinitul de 
ciment, venirea iernii cu frigul absolut, mijlocirea preotului la 
margini de lume pentru trecerea invizibilă, mijlocirea pentru 
chemarea lui Iah Elohim, eternitatea, simplu… 

Tandreţea spunerii şi cuvintele care exprimă uimirea 
în faţa certitudinii absenţei prezente, sunt gesturile poetice 
ale autorului care focalizează în poeme o emoţie intensă, 
dincolo de raţiune, dincolo de logică, bazată pe promisiunile 
lui Dumnezeu.  

Toate nu se pierd, se adună în memoria omului: „Într-
o fotografie/obiectivă, realistă,/diferită de cele ce se 
suprapun, se/confruntă, se developează şi/se voalează, la 
nesfârşit,/în camera obscură/a memoriei mele./ (elegia 18) 

 Iată descrierea absenţei, ruptura dintre mamă şi 
urmaş, ruptura în carne, dureroasă: „Absenţa e-o prezenţă 
negativă,/E-un gol, o aşteptare, o latenţă./ E moarte şi viaţă, 
deopotrivă –/ Chiar Domnul, pentru simţuri, e-o absenţă.” 
(Prolog)  E o revoltă aici, revolta omului în faţa morţii şi a 
lipsei de răspuns a lui Dumnezeu la chemarea omului, 
aparenta tăcere… 

Volumul se structurează pe câteva părţi: Prolog 
(Absenţa), O, maică…, Vechea fotografie, Epilog (Adam), 

părţi relevante, cu trimiteri spre cele spuse, spre cele scrise 
cu mult înainte în cărţile sfinte… Elegiile au numere,  o 
numerotare simplă ca simplitatea trecerii, ca simplitatea 
durerii, totul există, însă… 

La înmormântarea mamei se detaşează fiinţa soţiei, 
emblematic, legătura prezentă, viaţa ca taină iarăşi: „Şi-am 
văzut-o atunci/ pe soţia mea, pe îngerul/meu,/ trebăluind şi 
ea, harnic, tăcut…/ Stop cadru vibrant,/ clipă scânteietoare./ 
Profil ei nobil, frumos,/ decupat pe un ecran/ de frunze aurii 
şi/ de soare…/”  

Peisajul capătă semnificaţii adânci, munţii par corăbii 
ce ne poartă prin univers: „În ceaţa mare, mereu/ freamătă, 
prinşi în /ancore grele de lut,/ Alpii/ fantastice crucişătoare./ 
Abia dacă le poţi desluşi/ catargele/ pupa sau prora,/…” 
(elegia 9) 

Evenimentul simplu, de neevitat, fulger în vid, 
fulgerare care străbate mintea omului declanşează uimirea, 
chiar se moare? Eu sunt aici, afirmă poetul, omul, Adam cel 
de azi, voi sunteţi acolo, nu există moarte lângă apele 
freatice, e un tremur, o vibraţie care trădează viaţa de după 
moarte, îndoiala omului limitat, e certitudinea, semnalul că 
există ceva etern… 

Volumul sfârşeşte cu reîntoarcerea în matrice, în cel 
de pământ, Adam, fiinţa primordială, Eva e un dram din 
trupul de carne, el şi ea formează unicul trup, până la urmă 
unirea aceasta face ca în lume să existe omul şi Dumnezeu, 
creatura şi creatorul… Elegiile lasă calea deschisă în modul 

acesta, chiar dacă omul e de pământ, fragil, prin prezenţa lui 
Dumnezeu se schimbă lucrurile, absenţa de la 
început devine prezenţa a ceva cu mult mai mare, 
mai intens, tristeţea devine taină, miracol, este 
existenţă.  

Eugen Dorcescu are ca repere cărţile 
Bibliei, a pătruns mesajul lor şi elegiile devin ecouri 
la acest mesaj, universul se umple prin mişcarea 
generaţiilor, prin bărbatul venit prin femeie, femeia 
făcută din carnea bărbatului, întrebarea magică: ce 
înseamnă a avea? Răspunsul este doar poezie 
curăţită de lacrimă, elegie în primordial. 

Cartea e un fel de testament al omului 
Eugen Dorcescu, bazat pe ajutorul scriitorului care 
vede, înţelege sau nu înţelege, dar ştie să pună 
întrebările, să caute răspunsurile, să lase loc de 
absenţă în prezenţa cuvintelor…  

„Din zori pân` la/ cină,/ sub soarele oblic, sub/ soarele 
orb,/ zânele râului sorb,/ şuşotind, murmurând,/ cupe lungi, 
cupe reci, străvezii,/ de lumină./” (elegia 25) 

Peisajul elegiilor e taina ce o vom bea până la urmă, 
în lumea volatilă, adică trecătoare, alături de Mama… E 
prezenţa arhetipului în raiul posibil, momentan, în natura 
mişcată a lumii… 

În mod cert, Eugen Dorcescu rezistă ispitei 
experienţelor poetice atât de la modă în literatura ultimului 
veac, se întoarce la elementele eterne şi esenţiale ale 
literaturii, la început, la elegia care intră în memoria 
cititorului, aducând gândurile de sus… Dar este o experienţă 
spirituală de o viaţă, un preţ greu, plătit cu suferinţă, poate 
nevăzută dar care a lăsat urme… Totuşi, în poezia sa, cu tot 
discursul înalt, arhetipul Noului Adam nu se lasă văzut, 
rămâne cumva un mister, deşi el a fost clar prezentat în 
persoana lui Iisus, e o tăcere cumva în această zonă a 
creaţiei lui Eugen Dorcescu, abisul i-a oferit o ieşire din 
labirint prin elegie, iar elegia, până la urmă e lacrima 
adevărului…sau cum singur declară într-un ciob de scriere -  
cognitio mortis experimentalis… (elegia 3) 
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Biserica Sf. Gheorghe din Streisângeorgiu se află 
în localitatea omonimă, în marginea orașului 
Călan, județul Hunedoara. Construită în stilul 
romanic, între 1313-14, pe locul unei biserici de 
lemn datate 1130-1140, biserica din 
Streisângeorgiu este una din cele mai vechi 
construcții medievale din Transilvania și România 
cunoscute până în prezent și păstrate în 
funcțiune. Nu numai vechimea ce și arhitectura ei 
bine conservată, pictura valoroasă din trei 
perioade diferite: 1313-14, 1409 și 1743, și nu 
mai puțin situl arheologic, fac din această biserică 
una dintre cele mai prețioase monumente de 
arhitectură medievală transilvană. Biserica se află 
pe noua listă a monumentelor istorice. 

 

Istoric 

 Săpăturile arheologice au relevat vechimea 
neașteptat de mare a bisericii, din anii 1313-
1314. 

 Pictura murală interioară se păstrează din trei 
etape succesive, cea inițială din 1313-1314, 
refăcută în 1409 și 1743. 

 În secolul 18 sau 19 bisericii i s-a adăugat o 
tindă spre vest, care a fost demolată în urma 
restaurărilor din anii 1980

http://ro.wikipedia.org/wiki/Călan
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Hunedoara


 

 

 


