
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
REDACŢIA: 
 
Director: IOAN BARB  
 
Senior editor: SILVIU GUGA 
 
Secretar: SOFIA BARB 
 
Departament traduceri, responsabil blog: 
DANIEL LĂCĂTUŞ 
 
Adresa: Călan, str. Streisângiorgiu nr. 214A, jud. 
Hunedoara 
Contact: tel. 0763698229 
e-mail: algoritmliterar@yahoo.com 
ioan.barb@yahoo.com 
Materialele trimise vor fi publicate in funcţie de 
necesităţile editoriale. 
 
Au colaborat la acest număr: 
Silviu Guga,  
Ioan Moldovan, 
Mircea Petean, 
Ioan Radu Văcărescu 
Leo Butnaru, 
Gheorghe Neagu, 
Ion Mădălin Onişoară,  
Daniel Lăcătuş,  
Ladislau Daradici , 
Sorin Teodoriu, 
Ioan Evu, 
Paul Blaj,  
Dan Herciu 
Niu Herişanu, 
Florentina-Loredana Dănilă,  
Tania Nicolescu,  
Cristina Cirnicianu, 
Ioan Gelu Crişan, 
Lucia Sava, 
Daniel Marian,  
Constantin Dragoş, 
Ovidiu Paulescu 
Ioan Barb,  
Daniel Dăian,  
Bianca Dan,  
Violeta Deminescu,  
Simion Cozmescu,  
Marian Dragomir, 
Teodor Dume,  
Dumitru Crudu,  
Roxana Mădălina Nazâlu  ,  
Lidia Vianu, 
Constantin Stancu 
Liviu Ofileanu,  
Dumitru Hurubă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISSN2068-0392 
 
 



2 
 

 
 
 
 

Silviu GUGA 

      Îngerii noştri cei din toate amintirile 
 
 
      Tabloul, care înfăţişa un înger ce veghea un copil 
să nu cadă într-un râu învolburat  la trecea pe o punte, 
era atârnat pe un perete în faţa pătuţului meu de copil 
şi străluceşte încă în memoria mea. E prima mea 
amintire. Imaginea acelui înger – aş spune, 
parafrazându-l pe Poet - “mă urmăreşte încă”, deşi 
casa părintească e părăsită, pereţii camerelor sunt 
bântuiţi de păianjeni, iar patul meu de copil a fost pus 
pe foc într-o iarnă care cerea mai multe lemne pentru 
încălzire decât prevăzuse 
tata. Nimic nu mai exista 
din ce a fost în copilărie şi 
totuşi acel înger din tablou 
îmi apare mereu, parcă 
aievea, aşa cum îl ştiu din 
pruncie. Amintirea mea îi 
mai sărută aripile care, am 
credinţa şi acum, mi-au 
ocrotit toată copilăria. Un 
alt înger al copilăriei mele a 
fost însă uitat. El era 
ascuns în trunchiul unui 
copac - un fag mi se pare, 
din Zăvoiaşele Băţălarului - 
pe care bunicul l-a tăiat şi l-
a dus în car acasă, cum se 
duc morţii la cimitir. Pe 
când moşul meu dejuga 
boii de la car, curiozitatea 
mea de copil cerceta 
copacul adus şi a văzut în 
tăietura lui o imagine ce 
semăna cu un înger. “Cum să fie în lemn un înger?” 
mi-am zis, dar, ca să nu am nici o îndoială, l-am 
întrebat pe bunic:  “Moşule, pot să stea îngerii ascunşi 
în lemnul copacilor?” Bunicul m-a asigurat că îngerii nu 
pot să stea decât în cer şi, printre crengile copacilor 
sau în lemnul lor, n-are rost să se ascundă că oricum 
noi nu-i vedem. Am mai privit tăietura copacului, dar 
mi-am zis că, cine ştie, îngerul acela era un înger mai 
prost care nu ştia că nu poate să fie văzut decât dacă 
se pune în icoană. L-am dat uitării şi numai după 
câteva decenii mi-a adus aminte de el unul dintre cei 
mai valoroşi pictori contemporani, un artist de mare 
rafinament care ştie să dea culorii conotaţii nebănuite 
şi care aduce uimirea în privirile şi încântarea în 
suflete noastre. Acest pictor pe care am avut norocul 
să-l cunosc se numeşte Constantin Ilea. Dacă n-aţi 
auzit de el, vina o poartă atitudinea lui îngerească care 
concretizează o modestie neobişnuită în zilele de 
acum. Tablourile lui au fost strânse de alţii în multe 
expoziţii naţionale si internaţionale, au fost 
achiziţionate şi ascunse în colecţii particulare în toată 

lumea, din Sibiu până în New York, dar el nu şi-a 
organizat decât foarte puţine expoziţii personale, deşi 
stă în faţa şevaletului de o jumătate de secol.  
         În atelierul acestui pictor am avut bucuria să intru 
şi am avut norocul, de-a dreptul neverosimil, de a-mi 
găsi îngerul din copacul tăiat de bunicul pus pe o 
pânză de mâna maestrului Constantin Ilea. Privirea a 
pierdut mirajul celorlalte tablouri şi mi-a fost de-a 
dreptul hipnotizată de îngerul pe care pictorul l-a numit 
“din scândură”. Nu ştiu cât am stat în faţa lui să-l 
privesc, dar când am întins mâna să-l ating ca să mă 
conving că e adevărat ceea ce văd, l-am auzit pe 
maestru spunându-mi: ”E ulei pe pânză”, parcă vrând 
să mă scape de fascinaţia operei sale.  Am vrut să-l 
întreb de ce atunci i-a spus “Îngerul din scândură” şi 
am mai vrut să-i spun că îngerul e din scândura făcută 
din trunchiul copacului tăiat de bunicul in anii copilăriei 
mele. N-am apucat să spun însă nimic pentru că 
maestrul a făcut un gest incredibil: A luat tabloul şi mi 
l-a pus în braţe, spunându-mi că-i al meu. Să nu vă 

imaginaţi că l-am refuzat sau că i-
am mulțumit. Nici vorbă, aveam 
senzaţia ciudată că tabloul acela mi 
se cuvine să-l am. Am ieşit din 
transa pe care nu ştiu cât de bine 
am mascat-o doar când mi-a venit 
ideea să vorbesc “intelectualiceşte” 
ceva despre îngeri, deşi ştiam bine 
că nu aşa “demonstrez” că merit 
tabloul. Dar mi-am amintit câteva 
citate din cartea lui Andrei Pleşu 
despre îngeri, mi-am amintit de 
poemele lui Ciril Luca Popovici din 
placheta “Îngeri”,editata la Madrid 
de “Fundacion Cultural 
Rumana”,despre care nici Andrei 
Pleşu nu cred că ştia şi puteam să 
epatez făcându-mă penibil. Mi-am 
amintit însa şi de ce spunea despre 
îngeri Sfântul Ioan Damaschin si 
asta m-a scăpat de ridicol. Îngerii 
nu au nevoie de limbaj, ei îşi 
comunică unii altora gândurile fără 

să scoată un cuvânt.  Cu siguranţă, am gândit eu 
atunci, un înger i-a comunicat pictorului ce să facă şi i-
a spus totul despre mine, aşa că nu mai avea rost să 
fac pe deşteptul şi nici chiar să-i spun pictorului 
amintirile mele din copilărie despre îngeri. Ca să pună 
pe pânză îngerul meu, tot un înger i-a spus cum să 
procedeze şi tot un înger l-a îndemnat să-mi ofere 
cadou, un tablou despre care am auzit mai târziu - de 
la cunoscători într-ale picturii - ar fi primit o mie de 
euro.  Cu maestru Ilea nici nu eram prieten, până 
atunci nu ştiu să fi schimbat multe vorbe. Nici de atunci 
n-am mai vorbit noi multe, îngerii din amintirile mele 
comunică în locul meu cu el şi i-au spus că de multe 
ori, când întorc capul spre peretele camerei mele de 
unde mă străjuieşte “îngerul din scândură”, mă 
rog:”Îngerii noştri cei din toate amintirile, dă-ne nouă 
astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre”. Rugaţi-vă şi 
voi aşa şi veţi cunoaşte mari bucurii spirituale. 
   
Foto: Constantin Ilea „Îngerul din scândură” 
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IOAN MOLDOVAN  

 
 
TIMPURI CRIMORDIALE 
 
poemul orei şase seara 
 
Nu e nici un poem 
Titlul vine repede, ca un ţigan la furtişaguri 
E doar o masă-n grădina de vară 
Unde stau împreună cu două femei 
Aşteptăm să treacă ora îngrijorătoare 
Să nu ne mai gândim la morţii dragi şi la 
Coşmarurile din noaptea trecută 
În acest timp eu sau altcineva arde o palmă 
Peste spinarea câinelui nobil şi prost 
Pe trotuar, o doamnă interbelică 
Caută să-şi intre în atribuţiuni 
Până şi femeia de serviciu umblă în vârful picioarelor 
Se trântesc uşi şi se scrie în draci 
E o oră, vedeţi, mişunând de femei 
Semn rău, dacă toate astea-s un vis 
Iar de nu-s vis, cu atât mai mult 
E semn rău 
 
 
marţi spre sâmbătă de august, 98 
 
O parte pleacă, o parte rămâne. Tătăişele 
N-au rezistat şi apa hranei lor s-a-mbăloşat. Ce-ar fi 
Să mă liniştesc. Nici înduioşarea animalică a inimii, 
nici 
Graba de peste zi. Mă ţin scai 
De mine însumi: nici victimă, nici călău, nici 
Slugă, nici stăpân. Când unul, când altul m-au întrebat 
ce e 
Cu mine în ultimul timp. Nu e nimic şi totuşi e 
Poate tocmai asta e: ultimul timp. Şi stricarea gurii, a 
Inimii, a cărnii. Sângele înceţoşat. 
 
lumina abia caldă de septembrie 
 
Ce mai am eu să-mi demonstrez nu mai interesează 
pe nimeni. E o  
Chestiune de alcov. Doar că la uşă 
Aşteaptă cei care s-au săturat de mine 

Vor să se asigure că Avantajele Insomniei sunt 
definitiv încheiate 
Că n-o să mai particip la jocurile de cuvinte, că 
N-o să mai râd la mese lungite până spre dimineaţă, 
că 
N-o să mai vorbesc decât da-da ori nu-nu 
Ce este da, ce este nu  în propria-mi viaţă, le strig 
Iar ei toţi: Închide! Închide!  E frig şi ochiul tău ne-
ngheaţă. 
 
scurtă proză 
 
S-au oprit clopotele la catedrală, e iarnă ca pe vremuri. 
Ajungem seara în staţiune, îi lăsăm pe ceilalţi să se 
aşeze, nici nu i-am prea băgat în seamă. Pornesc de 
unul singur să văd împrejurimile. Consum în trecere o 
scurtă poveste amoroasă cu adolescenta. Acum i-am 
uitat chipul, statura, i-am uitat făptura. Mai ţin minte 
doar dorinţa de-a ne da de-a dura prin jocurile ei 
senzuale. Şi faptul că i-am spus răspicat: Uşurel, fetiţo, 
uşurel! oprind  finalul dorit de ea. Apoi e seară din nou, 
e noapte din nou şi încă rătăcesc căutând locul de 
unde-am plecat. Şi aşa am ajuns într-un mare oraş – o 
fi Viena, mai ştii? – oricum, eram doar în periferii şi uite 
văd în depărtare dincolo de o râpă luminile nocturne. 
Suntem mulţi, foarte mulţi, urcăm aiurea dintr-un 
autobuz în alt autobuz, tăcuţi şi nu mai ajungem şi simt 
o disperare de ce-o să le spunem celorlalţi şi mai ales, 
ţie, dragă, cum de-am lipsit atât. 
 
 
 sarcini şi singurătate 
 
De-aş fi un corb şi de-aş avea perechea mea pe 
hornul liceului  
Nu mi-ar mai păsa de simpozionul credinţă şi speranţă 
Aşa, mă pierd prin preajmă, prin Polonia, prin curtea 
pustie la început de toamnă 
Pe acoperişuri, în viitorul ger, unde se hărţuiesc 
adevăraţii corbi 
E tot o apă, dureroasă, şi un pământ, mălăieţ, ce 
tocmai se scurg din piane 
Frunzăresc, şi ce n-am făcut s-a făcut de la sine 
Ascult, şi tot ce n-a dispărut, dispare în tăcere 
Chiar fâlfâirile, câte mai sunt, se nasc gata orfane. 
 
oriunde pot cădea 
 
Fratele meu se insinuează în fiul meu 
Eu sunt o copie bizară a mamei 
Oriunde pot cădea în vis, el deţine toate vârstele 
noastre 
Mă perpelesc în melancolie, o ţară intimidată de 
moarte 
Şi nebunia neamului meu de-a tot face gesturi 
Prin care n-o să mai fiu niciodată liber 
Tot mai ţicnit, vezi bine, ca porumbeii din balconul 
vecin 
Ca un alergător prin Tibet purtând deasupra capului o 
flamură şi 
Rugându-se-ntr-una : „Nu mai veni şi tu, tristeţe, 
Să te adaugi dezamăgirilor” 
 
 

P o e ţ i  l a 6 0  d e  a n i 
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o povestire din care nu scapă nimeni 
 
M-am pierdut „în cel codru-ntunecos” 
Am pierdut uliţe de iarnă, stâne în vale, lunci, prăpăstii 
şi 
Câteva exhibări 
Pistruii încă ruşinaţi ai copilei în drum spre perversitate 
Am pierdut dinţi, amintiri, undele roz, marile întrebări, 
negrele mări 
Fericirea melancolică, cu ţipete, lătrături, vorbe grele, 
ştiri 
Nesigur pe voce, pe nervi, pe amintiri 
Călătoresc  
Nimeni nu merge la culcare de bunăvoie 
Şi încă ceva greu de pronunţat corect 
Într-o povestire din care nu scapă nimeni 
 
Ţambalagiii sunt stăpânii ritmului tribal 
Undeva în mal stă strămoşul Urshanabi luând pe rând 
toate asemănările noastre 
El spune: „oamenii trebuie să fie săraci 
Zilele de odinioară, vai, s-au prefăcut în noroi 
De ce obrajii tăi sunt scofâlciţi şi faţa ta e trasă 
De ce e aşa de îndurerată inima ta, chipul tău trist 
De ce sunt atâtea ofuri în pieptul tău 
Faţa ta-i ca un drumeţ ce vine de departe 
De frig şi de arşiţă e ars trupul tău 
Ca într-o căutare de comori rătăceşti prin stepă” 
Zilele de odinioară s-au prefăcut în noroi 
 
Evident, din când în când în coşmelie se ridică un om 
demn 
Îşi roteşte elicele aurii, despică bostanul şi  privind în 
mâzga orange 
Zice: nu mai ştiu ce-am vrut să zic. După care intră 
docil între oi 
O bâtă transparentă şi numărătoarea îl împing şi pe el 
Spre strungă  şi spre strunjire 
 
Evident,  nessun dorma 
Altfel, flămânzi, altfel, chiar sătui de foame, într-o 
insomnie generală 
Aşteaptă să apară Dânsa, Femeia Atroce 
Care-n pântecul ei să ne absoarbă, împărăteşte. 
 
Cu dinţii ăştia îndoliaţi 
Cu gingiile astea înmuiate de suferinţă 
Mă prezint în faţa ta, Doamnă Atroce 
Şi enormă 
Şi mormăi nu-nu-nu 
 
Nici vieţi visate 
Nici morţi trăite n-am petrecut 
Doar în afară mi-am aruncat  privirea 
Şi încă nici o dată în trecut 
 
Miracolul are ferestrele mici 
E casa albă din mal între urzici 
Râul de sânge face vălurele 
Ca să ridice către stele 
Peştii amândoi de cenuşă 
 
Să fie loc şi timp 
 

 
 

 

 

 

 

În Sibiu, cu prilejul întâlnirilor „Artghotica” – 2011, de la 
stânga la drapta: Vasile Chialda, Ion Mureşan, Mirela 
Lungu, Ioan Barb (în picioare), Ioan  Moldovan, Silviu 
Guga  şi Valentin Leahu. 
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MIRCEA PETEAN      

     
             SFÂRŞIT 
 
nimeni de atâta vreme 
atâta timp nu şi-a făcut 
să treacă o pană muiată-n petrol 
prin angrenajul orologiului universal 
 
ustensilele de bucătărie  
sunt mânuite paşnic  
cu măiestria cunoscută  
la ultima numărătoare  
un tacâm ieşit-a minus 
 
singurătatea unui sfârşit de mileniu  
trebuie să înceapă cu o fâneaţă vineţie  
un iaz şi un greier orb  
visând să rupă liniştea 
 
singurătatea unui început de mileniu 
începe cu un stol de corbi în zbor planat 
peste toate acestea 
 
 
 
 
ZÂMBIŢI, VĂ ROG! 
 
 
era o sală plină de popor 
eram un simplu spectator 
 
dispărusem în cea de lemn bancă 
m-am trezit la rampă 
filma televiziunea 
„ssst purtaţi-vă ca lumea” 
am primit îndemnul 
am pornit poemul 
pe unu-l mănâncă un păducel 
miros decent de pătrunjel 
altul spre vecin se repede 
urlă şi-l muşcă de ureche 
în câteva locuri plouă 
miros de lenjerie nouă 
în spate indiferenţa 
îşi face pasienţa 
rânjete vome horcăituri 
icneli scuipaţi bufnituri 
„ce vrea acesta 
să vină Alcesta” 

vine abureală acră de subsuori 
bărbaţii şi femeile-s în dârdori 
s-au trezit copiii de ţâţă 
câţiva flocăie înnebunesc o mâţă 
„nu pricep nimica 
daţi-o pe Virginica” 
iar eu citeam întruna 
când a căzut cortina 
eram din nou în cea de lemn bancă 
rău muşcat de falcă 
îmi pipăiam obrazul vânăt 
cu gheare lungi ooo hăt 
cerşeam cu glas şoptit 
îndurător pripit 
„nu rupeţi textele vă implor 
înapoiaţi-mi-le domnilor” 
 
o era o sală plină de popor 
eram un simplu cerşetor 
 
(din Un munte, o zi, 1981) 
 
 
 
FEBRUARIE SUR 
 
ocolesc frunza moartă întipărită-n zăpadă 
frunză de plop din cuaternar 
mă opresc un pic pe malul de gunoi îngheţat 
al râului 
o femeie aşteaptă un copil 
un soldat sărută sârguincios coşii adolescentei saşii 
alţii aleargă cocoşaţi pe câmpul de instrucţie 
un aer bătrân se infiltrează prin ziduri – februarie sur 
 
 
„ziua bună” – zic unuia care tocmai scoate năvodul  
cu capul şi cizmele altuia  
adormit sub gheaţa ninsă  
la început de an 
 
CONTRATIMP 
 
ne-am pus pe râs 
râdeam aşa de uşor 
aşa de uşor râdeam 
cu toţii 
cu dinţii 
cu buza de sus 
cu ochii 
cu gropiţele din obraji 
cu ridurile 
cerul înţepenise crispat 
ca o faţă trudită 
noi continuam 
să ne îndoim 
să dăm din mâini 
să ne îndreptăm 
clătinându-ne 
 
 
 
„destul 
mergeţi acasă  

P o e ţ i  l a 6 0  d e  a n i 



6 
 

îndepărtaţi-vă  
aveţi datorii” 
 
în urma noastră ei trag zăvoarele 
(din Zi după zi, 1982) 
 
 
 
POEM GĂSIT ÎN COLBUL 
UNEI DIMINEŢI DUMINICALE  
 
soare nestingherit  
o bătrânică estetă  
înaintează ţinând deasupra capului o umbrelă roz 
 
un biciclist cu ochelari 
pedalează egal 
pe o bandă cu înregistrări de muzică rock 
 
noul taumaturg aleargă călare  
pe motoreta spaţiului timpului şi cauzalităţii 
 
turiştii bat în neştire coridoarele  
viitorului muzeu antropologic 
 
un mercenar vinde sticle şi borcane la Alimentara 
 
culegătorii de râme construiesc un labirint subpământean 
 
melcul zilei lasă în urma-i o dâră de spumă – 
copiii îşi ling degetele guiţând de plăcere 
 
cerul răsturnat într-o baltă 
cândva şi eu am fost copil 
cândva şi bunica mea a fost tânără – 
chipul ei de fată mi-ar putea oferi acum 
emoţia întâlnirii totale 
 
 
CĂLĂTOR DE PROFESIE  
 
de o lună de zile îmi zornăie în urechi  
un pumn de sintagme calpe 
 
luna pe cer spânzură inutil  
ca plosca goală pe şoldul vânătorului 
 
privesc in jur şi nu zăresc nimic 
salut în stânga în dreapta zorit cu fereală 
străin în proprie ţară 
 
prins în mrejele dresoarei şarpele  
făcut colac sub duşumelele zăbavei  
se lasă cuprins de avânt meliorist 
 
între oameni şi oameni  
între oameni şi lucruri  
spaţiul se umflă ca un abces 
 
se aduc ofrande noi pe altarul scrierii 
se vorbeşte despre biblioteci de manuscrise arse – 
soarele incendiator 
 
 

 
mi-am prăpădit colecţia de bâte 
de câte ori de-atunci 
nu am visat acest interogatoriu – 
 
numele – Mircea  
prenumele – Petean  
călător – de profesie 
(din Călător de profesie, 1987) 
 
 
S-AU PRODUS MODIFICĂRI  
 
ploaia a trecut în lapoviţă şi ninsoare  
bănuţul zilei în chimirul nopţii  
vulpea râul pe un pod de gheaţă 
 
acela a fost înlocuit cu acela  
glonţul cu gablonţul  
Dumnezeu cu careva 
 
da  
s-au produs modificări 
 
dansatoarea dănţuieşte  
deşi e numai vânătăi  
deşi bătut dumnezeieşte  
oratorul tooot vorbeşte 
 
pasărea n-are odihnă  
n-are istov n-are tihnă  
pentru dânsa nu e ram  
de mesteacăn ori tam-tam  
doar noroiul cerului  
somnul verde-al râului  
 
doar viscolul orelor  
şi cenuşa ploilor 
 
da da  
s-au produs modificări 
 
miroase a tardive justificări 
a omletă din ouă de casă cu jumări 
a rasol de sentimente obşteşti 
cu sos de sentimente personale 
 
da da da  
s-au produs modificări 
(din S-au produs modificări, 1989) 
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IOAN RADU VĂCĂRESCU 
 
 

 
 
 
 
acasă viaţa e un miracol  
 
am ieşit pe terasă şi fumez lejer un gauloise blond  
iau câte o înghiţitură cumsecade de cognac călăraşi 
divin  
cumpărat la soroca de la alimentară cu 111 lei 
moldoveneşti  
a nins de trei degete apoi s-a înseninat  
grădina e frumoasă precum maica domnului  
brăduţii şi mestecenii de la rio del sadu  
plantaţi acum şapte ani nu sunt reali  
clyde doarme pe salteaua de iarnă  
în bătaia soarelui firav de ianuarie  
mă întorc în camera înaltă străjuită la fereastră  
de două dracaene până în tavan  
mă aşez la vechiul birou art deco paris 1920  
angolina s-a lăţit pe soba de teracotă  
cu lăbuţele din spate atârnate înafară  
mo îşi face unghiile de la picioare ridicată pe două 
perne  
sub lampa de perete cu cap de vultur  
gongul bate douăsprezece ceasuri  
casa şi grădina-s o arcă plutind în derivă 
pe marea duminicală şi pustie a străzii moldovei  
atârnată de un nor pufos ca mângâierea privirii maicii 
domnului  
pe peretele vernil în ramă verde în mantie albastră 
tivită cu aur  
ridic capacul laptopului intru direct în word şi scriu  
am ieşit pe terasă şi fumez lejer un gauloise blond...  
 
 
 
aşa ar trebui să fie 
 
să ningă în kalahari şi puii de elefant  
să se bălăcească în zăpada de un metru  
să plouă pe venus şi planeta să miroase  

a iarbă proaspăt cosită şi a sânziene  
să dormim trei ore pe zi iar noaptea să numărăm  
constelaţiile şi să ne povestim visele de după-amiază  
să respirăm cu inima iar plămânii să fie faruri  
de ceaţă la vremea sărbătorilor de iarnă  
să mâncăm şi să bem iarbă încărcată de rouă  
din văile clare ale luceafărului de dimineaţă 
din văile sălbatice ale luceafărului de seară  
să iubim o singură femeie precum şacalul  
mama puilor săi  
să iubim un singur bărbat ca şi cum ar fi zeul  
de la începuturi când cerul era totuna cu ploaia  
când luna era o coastă înverzită a planetei pământene  
când pe muntele ruwenzori înotau peşti fosforescenţi  
şi delfinii vorbeau în limba de ametist  
a elefanţilor din kalahari  
ca şi când copiii ne-ar rămâne acasă toată viaţa  
aşa ar trebui să fie 
 
 
umbre de primăvară  
 
puţin înainte de ceasurile  
când mergi pe umbră înveşmântat în sură lumină  
ca îngerii împiedicaţi pe norii de-argint  
cocoşaţi hamali ai notelor înalte de trâmbiţă haină  
 
puţin înainte de vremea  
când cocorii coboară pe pajiştile  
presărate cu veche zăpadă  
şi iarbă ruşinată de goliciune şi vină 
 
puţin înainte de timpul  
când îndureraţi cu timpanele bandajate  
ne-aşternem în lutul abea dezgheţat  
şi bulgării ne-acoperă putreziciunea  
chiar înainte de ceasurile cu stinsă lumină 
când ne-nghite genunea 
când mergem pe umbră  
înfăşuraţi într-un geamăt mai pur 
pe apa pufoasă a mării moarte  
pe apa de aur a zborului cocorilor de-amur 
 
 
întâlnirea  
 
urcam aleea de la marginea parcului subarini  
şi de departe am zărit-o coborând  
legănându-se lent pe un refren de altădată  
sau măcar unul imaginat ad-hoc  
într-o rochie roşie spălăcită  
şi cu pantofi negri cu toc înalt şi butucănos  
în picioarele umflate  
şi când a trecut pe lângă mine  
şi de aproape i-am văzut ochii duşi 
şi vârsta greu de ghicit ca un ritm aproape uitat  
mărgelele uriaşe de sticlă de la gâtul ei  
au prins dintr-o dată o strălucire aparte  
în lumina crudă a echinocţiului  
filtrată printre ramurile chinuite de gerurile iernii  
 
şi ca prin vis am văzut mesele încărcate de oameni  
la barul din fostul veceu public cu beri multe în faţă  
şi la capătul aleii uşile de la billa  

P o e m e 
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deschizându-se şi închizându-se mute  
şi maşinile intrând şi ieşind silenţioase  
din parcarea bazinului olympia  
 
am mai făcut câţiva paşi cu greutate în sus pe alee  
şi m-am întors s-o mai privesc încă o dată  
cobora pe alee legănându-se lent în acelaşi ritm  
pe tocurile uriaşe şi scâlciate şi aproape ajunsese  
la podul de peste părâul trinkvasser  
ca să urce în partea cealaltă a parcului 
şi brusc am realizat că probabil  
sunt singurul bărbat din lume  
care a întors vreodată capul după ea  
 
şi brusc s-a întors chiar acolo pe podeţ  
legănându-se din ce în ce mai tare în rochia aia roşie  
spălăcită şi mi-a făcut cu mâna aşa cum ai flutura o 
batistă  
prin geamul coborât pe jumătate al unui tren gata de 
plecare 
 

 
 
voci la casa frieda 
 
stăm pe terasă la casa frieda în capătul bretter-ului 
m-am săturat zice dragoş plec în noua zeelandă  
şi eu m-am săturat zice andrei m-am regăsit în zen  
nu mai citesc decât fantasy cartea are trei mii de 
pagini  
după cafele aşteptăm cogniacul  
frumoasă zaraza ce limpede te clatini în pahar  
de undeva din depărtare se-aude silviu vorbind la 
mobil  
dar o lăsăm baltă pentru că prin culoarul dintre mese  
şi vechea casă din secolul şaişpe se-ntoarce căprioara  
cu imprimeuri florale pe fusta albă şi muşcatele  
de pe gradene iau foc ca artificiile  
ce dracu ne facem zice dragos  
ce să facem deschide şi cydonius gura stăm aici la 
umbră  
şi imediat strigăm la mitică cel mic să mai aducă un 
rând  
poate mai trece şi a treia oară să ne dumirim  
de după colţul străzii tribunei apare leahu 
cu un teanc de cenacluri de la păltiniş în braţe şi trece 
la vale 
m-am săturat zice dragoş aş face altceva cu totul nou 
de mâine  
raşchetăm rapid zaraza şi facem calcule din pahare în 
pahare 

încă se-aude de undeva vocea lui silviu 
dinspre farmacia douăjpatru apare către frieda zisă şi 
juventus  
poetul viorel precup cu o geantă maro plină de poezii 
pe umăr 
 
 
despre nevinovăţie 
 
după o lună de secetă cerul musteşte în sfârşit a 
ploaie  
 
vine toamna dinspre polonia  
liniştea pogoară în suflet ca apa în pământul crăpat  
 
stau pe terasă  
citesc nevinovăţia e atributul cerului  
 
angolina doarme covrig sus pe canapea  
mai deschide când şi când un ochi pe jumătate  
tresare des şi visează cum vine toamna dispre polonia  
liniştea se face grea precum cerul învolburat de 
septembrie  
 
clyde doarme în curtea lui de sub pruni  
sunt încă verzi doar ici colo câte o inimă galbenă-i 
întoarsă  
spre pământ ridică rar o ureche la auzul unor paşi 
îndepărtaţi  
pe pietrişul de dincolo de gard gri ca liniştea limineţii  
ridică botul şi nările-i freamătă mirosind cum vine 
toamna  
dispre polonia şi cum sufletul se-aşterne umil între 
merele  
căzute în iarba uscată din cealaltă parte a grădinii  
 
citesc: alt pământ decât cel pe care l-am părăsit  
 
nevinovăţia este neîndoios atributul cerului  
şi al iubitelor mele animale  
veghind subtil sub cerul totuna cu ploaia  
visând cum implacabilă vine toamna dispre polonia 
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LEO BUTNARU 

 

JURNAL DE 
ARMENIA 

(fragment) 

 21 octombrie 2011 

 

      Călătorim în lungul Defileului Ararat, spre nord având de 
hotar munţii Aragaţ, spre sud – muntele biblic şi fiind 
străbătut de râul Arkas, cu partea de nord – armenească şi 
cea de sud – ce a revenit Turciei după un tratat din 1921. 
Altitudine – între 850-1000 de metri, lungimea defileului – 90 
de kilometri.  
      În dreapta, maiestuos, magnificul Ararat ce acoperă cu 
zăpezile sale jumătate de cer. În genere, highlands-ul 
armenesc e de o mare diversitate, de unde şi denumirea de 
„ţară a contrastelor”. Aici alternează culmile montane, 
dominate de cea mai mare altitudine de la Porţile Asiei, 
Muntele Ararat, şi defileuri cu climă temperată şi soluri fertile. 
  
      Pe întreg periplu, Araratul ne va atrage privirea, încât, la 
un moment dat, te surprinzi la presupunerea că armenilor nu 
le vine uşor să conducă automobilul în lungul (şi… înălţimea) 
acestor privelişti: atenţia fiindu-le sustrasă de magnetismul 
muntelui biblic, ei, Doamne fereşte, pot nimeri în accidente 
rutiere. Eu unul, apăs mereu pe declanşatorul camerei foto, 
să fixez, fascinat, tandemul Araratul Mare/ Araratul Mic, ce s-
ar afla la o distanţă de 40-50 de kilometri de noi, însă părând 
să fie, colea, la câteva sute de metri. Acesta e, în toată 
splendoarea sa, muntele pe care a acostat, la Potop,  Arca 
lui Noe şi de unde, după retragerea apelor, urmându-l pe cel 
de-al zecelea Patriarh de după Adam, aveau să coboare în 
lunci toate perechile de vietăţi, spre a se înmulţi şi a repopula 
din abundenţă Pământul.   
      Dar mai întâi, coborând din Arcă, Noe a construit primul 
altar şi a adus ofrandă Domnului Dumnezeu, rugându-se 
pentru salvare. Şi atunci Mântuitorul făcu Legământ cu 
Primului Năier (…Noer!) că, de aici încolo, nu va mai pedepsi 
lumea, nu va mai nenoroci oamenii cu un nou potop, dacă 
aceştia, la rândul lor, vor înceta să se nimicească unii pe 
alţii. Şi-apoi cum să nu-mi amintesc eu, cel ce vine ca şi cum 
de pe meleagurile vinurilor, cel cu nume apropiat vinificaţiei, 
să zic, că Noe a plantat pe Ararat întâia loază de viţă-de-vie 
şi, pentru prima dată în viaţa sa lungă, corăbierul ameţi de 
tulburel? După ce gustă din vin, lumea deveni parcă mai 
frumoasă, apăru şi primul curcubeu, ca simbol al consfinţirii 
Legământului dintre Atoatecreator şi om. Iar în primul secol 
d. H. cronicarul evreu Titus Flavius Iosephus susţinea că o 
parte din Arca lui Noe se mai află în Armenia, locuitorii căreia 
scobesc dintre încheieturile ei smoală, să-şi facă amulete. În 
secolul XIII, lui Flavius îi ţinea isonul Marco Polo, scriind de 
Arca înzăpezită definitiv pe vârful Araratului, unde tot ninge 
şi ninge, încât nimeni  nu va mai da de lemnul ei sub  
baladeştile neiges d'antan… 
      După formarea, în 1918, a Republicii Democrate Armene 
(atunci apăruse şi Republica Democrată Moldovenească, în 
prima sa etapă de separate de Imperiul Rus), aceasta se mai 
numea şi Republica Ararat, însă în urma unui tratat negociat 

la Moscova, Kars şi Erevan (1920-1921-1922) Muntele Sfânt 
trece în posesie otomană.  
      Nu e complicat să deduci că semnarea de către armeni, 
la Erevan, a pactului de delimitare a hotarelor cu Turcia a 
fost impusă de împrejurările din acel început de secol XX, 
dar şi de stările/ raporturile ostile de secole pe care le-au 
acutizat, cu brutalitate, otomanii. (Genocidul din 1915…) Însă 
a mai existat ceva: consilierea Rusiei, chipurile întru 
conciliere. Ea a sfătuit guvernul Armeniei, ba se poate 
presupune că i-a cerut acestuia să cadă de acord cu 
condiţiile puse pe hartă. Pentru că Rusia avea interesele 
sale, înglobând Armenia, indiferent dacă aceasta e sau nu 
mai e cu Araratul în componenţă. Într-o anumită măsură, 
Moscova trata cu Istambulul peste acoperişurile Erevanului. 
Astfel, cu inima frântă, cu mâna tremurătoare guvernul 
armean şi-a pus semnătura pe un tratat pe care avea să-l 
regrete, însă, atunci, neavând o altă soluţie. Iar soluţiile de 
astăzi Armenia este nevoită a le căuta de asemenea 
împreună cu Rusia care, se ştie, în politică niciodată nu 
joacă onest, urmărindu-şi înainte de toate propriile interese şi 
nicidecum pe cele ale aliaţilor. Astăzi, Piaţa Roşie a mizat pe 
cazul Carabahul de Munte, pe complicaţiile pe care le are 
Armenia cu Azerbaidjanul după războiul din 1993. E clar de 
partea cui sunt simpatiile altor doi vecini ai Armeniei – Turcia 
şi Iranul…   
      Iar umbra falnicului Ararat se extinde peste tratate 
nedrepte, rămânând de-a pururi cel mai fremătător, jinduit 
simbol pentru armeni. Se regăseşte şi în stema Republici 
Armenia, care a renunţat la heraldica sovietică. Imaginea 
Araratului a fost completată cu Arca lui Noe. Una din 
legendele moderne, cel puţin mai tânără de 100 de ani, 
spune că, la protestele otomanilor că Araratul e reprezentat 
în herbul armean, fără a fi în Armenia, răspunsul veni pe 
potrivă: Păi şi semiluna apare pe drapelul turc, fără să fie 
parte componentă a Turciei…   
      Profit de solicitudinea amfitrionilor, ascult pe unul, pe 
altul, şi notez detalii, pentru că tot ce e legat de muntele 
biblic este captivant. Cică (o primă presupunere) numele 
Ararat ar fi provenit din dubletul Aray-Arat, ce s-ar traduce ca 
Moartea lui Arat, cel de-al şaptelea rege armean, căzut la 
sfârşitul primei jumătăţi ai secolului XVIII în luptă cu asirienii. 
O altă versiune zice că etimologia muntelui e legată de 
numele Urartu, amintit în Biblie drept „ereţ-Ararat”. Turcii îl 
numesc Agrâdag – muntele strâmb, curzii îi zic Gri – muntele 
plângător. Apoi, „dincoace” de legendă şi metaforă, cuvântă 
statistica seacă (captivantă şi ea): înălţimea Araratului 
(Mare) – peste cinci mii o sută de metri, baza ambilor munţi 
are o circumferinţă de 130 de kilometri, depărtarea dintre 
vârfurile lor – 25 km., dintre bazele lor – doar 11 km. În 
masivul tandemului montan se află circa 30 de gheţari, cel 
mai mare numindu-se Sfântul Iacov. Prima escaladare a 
Arararului s-a întâmplat la 1829, printre alpinişti fiind şi un 
diacon din Ecimiadzin care, probabil, a rămas foarte 
dezamăgit că nu a dat de rămăşiţele Arcei lui Noe. Turcii 
însă, chiar dacă Araratul e „în curtea” lor, nu au fost prea 
curioşi sau, poate, suficient de curajoşi, urcând pentru prima 
oară până în vârful biblic abia acum vreo patruzeci de ani. 
Asta e: Araratul e în altă ţară, însă – dramatic! – a rămas în 
sufletul, în istoria şi în speranţele armenilor, care îi spun 
Muntele-Mamă. Însă legenda, biblică, dar şi naţională, 
basmul, suferinţa Araratului sunt doar de partea aceasta, 
armenească, dincolo el fiind luat mai curând ca munte 
obişnuit.  
       Până la Oşakan facem în jur de două ore, iar când 
sosim, în curtea bisericii vedem multă lume, fiecare din cei 
prezenţi având în mână câte o garoafă, în special albă, pe 
care s-o lase pe lespedea de mormânt a Sfântului Mesrop 
Maştoţ (360-440), pentru că cel ce le-a dăruit armenilor 
alfabetul a fost sanctificat. Foarte mulţi copii, în grupuri, clase 
întregi însoţite de învăţători. E cam frig şi unii dintre pici suflă 
în mânuţele uşor violete în care ţin florile. Unii dintre ei, au 

J u r n a l  d e  c ă l ă t o r i e 
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prinse la piept cartonaşe pe care e pictată câte o literă din 
alfabet.  
  Până la propriul alfabet, armenii foloseau scrierea 
cuneiformă a Orientului Antic, analoagă celei babilonene, în 
care un grup de simboluri puteau însemna o frază întreagă, 
precum în scrierea hieroglifică a egiptenilor, chinezilor şi 
japonezilor. Cu cuneiforme a fost scrisă şi atestarea 
întemeierii cetăţii Eribuni. Iar Sfântul Maştoţ i-a oferit 
poporului său alfabetul chiar la începutul secolul V (405-
406). Naşterea Alfabetului însemna pentru armeni Salvarea 
Naţiunii! Păstrarea istoriei şi culturii în condiţiile în care, cu 
câteva decenii în urmă, Armenia Mare fusese împărţită între 
persani şi romani (aceştia aveau, bineînţeles, pre-molotov-ul 
şi pre-ribbentrop-ul lor!). Acceptarea unui alfabet străin ar fi 
echivalat cu asimilarea treptată şi dispariţia armenilor ca 
popor. Însă religia creştină şi scrierea proprie le-a permis să 
reziste poftelor anihilatoare ale cuceritorilor. Şi eu consider 
zădarnică revenirea non-stop, de refren, la întrebarea: Unde 
se află Armenia, în Europa sau în Asia? Ca teritoriu, cândva 
Armenia era asiată, însă ortodoxismul a europenizat-o, 
precum s-a întâmplat şi cu Gruzia. Aceste două ţări sunt din 
Eurasia Orientală. Epitetul oriental vizând doar aspectul 
geografic, nu şi pe cel cultural, după datele căruia Armenia 
este deplin europeană. Alfabetul propriu a remodelat şi 
reorientat conştiinţa poporului armean care, fără propria 
scriere, ar fi putut privi spre Mecca, însă graţie Sf. Mesrop 
Maştoţ priveşte spre răsăritul soarelui. Înţelegi asta mai bine, 
când te reţii în preajma grupurilor 
de copii, claselor aliniate, gâgâlicii 
cărora spun versuri, cântă; gâgâlici 
având prinse la piept cartonaşe cu 
litera Ա = A(ib), cu care în limba 
armeană începe cuvântul 
Dumnezeu (Astvaţ – Աստված), şi 
care au venit la Sf. Maştoţ să-i 
mulţumească pentru că ei pot 
astăzi scrie şi citi în propria limbă şi 
nu în cea a împilatorilor, 
cotropitorilor, decimatorilor. Puii de 
armeni vin aici la început de an 
şcolar, la început de alfabet, când 
abia de-au învăţat litera A, iar a 
doua oară se înfăţişează la biserica 
din Oşakan cu o floare în mână la 
sfârşitul primului lor an şcolar, după 
ce au însuşit deja întreg alfabetul, ce se încheie cu litera Ք = 
C(e), cu care începe cuvântul Cristos, şi ţin să-i 
mulţumească Sfântului Maştoţ încă o dată pentru darul făcut 
poporului şi pentru că ei, gâgâlicii, au prins deja a scrie şi a 
citi. Precum se poate înţelege din simbolistica primei litere şi 
a celei de încheiere, alfabetul armean are un substrat religios 
ca temelie a credinţei supreme, dar şi a simplei ştiinţe de 
carte. Literele armeneşti – 36, aranjate în patru coloniţe, mult 
timp au avut şi rol de cifre: prima coloniţă – unităţile, a doua 
– zecimalele, a treia – sutimile, a patra – miimile.  Spre 
exemplu, 9001 era scris ca ՔԱ. 
       După ce aşteptăm ceva vreme să intrăm şi noi în 
încăperea-cavou nu prea spaţioasă, să depunem garoafele 
pe onixul pietrei de mormânt a Sfântului Maştoţ, năierul-şef 
al Arcei literare 2011, David Matevosian, ne invită în 
panteonul alfabetului, în afara bisericii, pe stânga, unde sunt 
instalate hacikarele (pietrele purtătoare de cruce) cu forma 
celor 36 de litere ale alfabetului armean. Şi nu vom face o 
simplă excursie, ci fiecare dintre noi va fi fotografiat lângă 
litera-hacikar cu care începe propriul prenume. Mie îmi vine 
cel mai uşor: litera L e unica în alfabetul armean care 
coincide, ca formă, cu cea din alfabetul latin. (E drept, acum 
câţiva ani, a mai fost „recrutată” din latinie şi „O”, pentru că, 
în anumite cazuri, doar cea pur-armenească nu reda 
anumite nuanţe ale rostirii unui sau altui cuvânt).  

Să încerc să descriu monumentul literei L: e cam de 2 metri 
înălţime (cu un cap mai mare decât… mine, cel ce stau, 
cuviincios, alături, când sunt fotografiat). Pe un postament 
cam de două palme deasupra pământului, pe stânga 
compoziţiei cioplite în tuf roz, tronează, maiestos, litera, 
pornindu-şi columna de sus, continuând în dreapta cu baza 
ei la capăt uşor arcuită spre piedestal. În mijloc, în miez, 
stâlpul şi baza literei conţin un ornament parcă vegetal, 
parcă geometric. Apoi, pe latura dreapta, porneşte în sus şi 
se duce spre începutul literei o arcadă, ca un portic, să 
zicem, ce se lipeşte de literă, venind şi ea jos, spre piedestal. 
Iar în interiorul arcadei cu litera – o rozetă pe care se sprijină 
o cruce (altfel nu ar fi hacikar), încoronată de o floare a 
soarelui. Ornamentele stilizate din „tijele” crucii sunt foarte 
frumoase. Fac câteva poze colegilor pe care „îi mai prind” 
lângă literele lor, inclusiv lui Claudio Pozzani, la portretul 
căruia voi reveni în vreun respiro ce va apărea în intens-
dens informaţionalul-emoţionalul nostru periplu. 
      După Oşakan – un scurt popas la Eras, unde ne-am 
întâlnit cu grăniceri ruşi ce stau la hotarul dintre Armenia şi 
Turcia…  
      Da, să opresc niţel aici, pentru o nuanţare care nu ar 
trebui lăsată în afara ideilor ce vin, survin în acest periplu, 
geografic şi de scriere; în acest loc al jurnalului, ele fiind 
invocate anume de prezenţa grănicerilor altui stat la hotarul 
armean. [Pe lângă noi, trec două camioane GAZ 66 – le 
cunosc încă din propriul meu stagiu militar, pe caroseria 

cărora scrie prevenitor: „Liudi” 
(Oameni). Sunt cu grăniceri ruşi.]  
Armenii se simt într-o oarecare 
incertitudine chiar şi astăzi, pentru 
ei în jur nefiind decât cei care nu le 
doresc binele, posibil deja ne-
cotropitori, însă străini prin felul de 
a fi, prin lumea, credinţa şi năzuinţa 
lor. Nu departe de hotar, de 
cealaltă parte, se află Ani, fosta 
capitală-cetate a armenilor, antică 
şi falnică, ce cutremură prin 
incredibila ei apropiere, dar şi 
inaccesibilitate, ca o rană, ca o 
imposibilitate şi, totodată, ca un 
testament, ca o neuitare. De aici şi 
grănicerii altui stat în Armenia cu o 
populaţie de numai 3 milioane 

(circa 8 milioane sunt împrăştiaţi în lumea mare), cu un 
teritoriu chiar mai mic decât al Moldovei Transprutene, de 
numai 29 de mii de kilometri pătraţi… 
      În poziţia sa geopolitică pe care şi-ar dori-o mult mai 
„relaxată”, Armenia europeană ca spirit se simte, uneori, 
parcă o insulă, alteori – o peninsulă în oceanul asiat, precum 
românii – în cel slav. S-ar putea spune peninsulă, ţinând cont 
de ieşirea ei spre Europa cu adevărat democrată sau doar 
spre Rusia, aşa cum este această ţară euro-asiată cu 
destule probleme ale dreptului omului, dar cu care Armenia 
nu poate să nu fie în relaţii bune, făcând abstracţie de 
nuanţe. Ba chiar, dintre toate capitalele ex-sovietice, anume  
Erevanul pare a fi în relaţiile cela mai cordiale cu Moscova. 
Deci, e o peninsulă, însă, de fapt, e o insulă care poate avea 
doar legătură aeriană cu lumea europeană. Pentru că 
legăturile terestre s-ar putea face prin Gruzia, însă această 
ţară e în relaţii foarte proaste cu Kremlinul şi la hotarele 
dintre ea şi vecinul de nord deplasarea e anevoioasă, 
nesigură, imprevizibilă. Unde mai pui că Tbilisi şi-a întrerupt 
traficul aerian cu – cu cine? – de data aceasta, pentru a 
varia, să zicem: cu Piaţa Roşie, unde – vă amintiţi? – 
aterizase, inoportun-scandalos, un pilot amator german, pe 
nume… Rus(t)! De aici şi mai multe consecinţe economice, 
unele dintre ele fiind destul de vizibile: să zicem, parcul de 
maşini în care predomină exemplarele de fabricaţie 
sovietică. Pentru că, spre deosebire de alte republici ex-

 

Leo Butnaru împreună cu prim-ministrul 
Armeniei Tigan Sarghisian şi cu prozatorul 
David Muradian 
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sovietice, Armenia nu poate importa lesne maşini, bune, fie 
şi la mâna a doua. De unde să le procuri? Doar din Rusia? E 
posibil? Dar chiar de-ar fi posibil, e mult mai costisitor şi mai 
dificil să le treci prin hotarele nesigure transcaucaziene, prin 
vămile ruseşti şi cele gruzine, apoi prin dragele/ scumpile 
vămi „naţionale”, armeneşti care, fiţi siguri, nu sunt cu nimic 
mai breze decât altele. 
       Prezenţa trupelor ruseşti în Armenia a fost prelungită 
până în anul 2044, crezându-se că vreo altă forţă externă nu 
poate impune rezolvarea problemei Carabahului de Munte în 
condiţii nefavorabile Erevanului. În dedesubtul alianţei 
„provizorii” stau şi presupunerile experţilor conform cărora 
rezervele de petrol ale Azerbaidjanului s-ar epuiza în 
decursul a 25-30 de ani, ceea ce, sub aspect economic, 
reduce considerabil şansele azerilor de a rezolva 
neînţelegerea pe cale armată. Sigur, relaţiile „îngheţate” 
armeano-azere le acutizează pe cele dintre SUA şi Rusia ce 
ţin să aibă influenţă în această regiune, unde pe un versant 
se află Turcia şi Occidentul, inclusiv SUA, pe celălalt – Rusia 
şi Iranul. Şi dacă Azerbaidjanul conta că Erevanul, nefăcând 
faţă goanei înarmărilor, va ceda, realitate e că, susţinută de 
ruşi, Armenia pur şi simplu nu se angajează într-o goană atât 
de costisitoare, chiar ruinătoare pentru o ţară cu un buget 
modest. 
      Astfel că Armenia nu găseşte de cuviinţă să se arate 
ostilă ruşilor şi nici că ar avea motive să o facă. Iar faptul că 
şcolile ruseşti din Erevan au dispărut aproape în totalitate, de 
mai supravieţuiesc doar una sau, poate, două, nu se 
întâmplă dintr-o pornire antirusească. Nu. Pur şi simplu, în 
Armenia aproape că nu mai sunt ruşi şi nici nu prea au ce 
face într-un mediu cu o limbă omniprezentă şi statornică, cea 
armeană. În epoca post-sovietică, în Erevan, pretutindeni, 
limba „rusă” e deja cea… engleză! Nu se mai văd dublete în 
slavonă, ci doar în britanică/ americană… Prin intermediul 
limbii engleze Armenia se înţelege cu lumea, chiar cu o parte 
din reprezentanţi diasporei sale (în special a tinerilor) 
numeroase care, în ţări de peste mări şi ţări, nu au avut cum 
să crească şi să înveţe într-un mediu lingvistic naţional, ci 
doar în unul internaţional, ce presupune obligatoriu engleza.  
     În Armenia nu se pot aplica principiile depistării racilelor 
imperiale ruso-sovietice, precum în cazul celorlalte colonii 
ex-sovietice. Aici modelul nu coincide din considerentul că 
ruşii nu au putut să se infiltreze şi să se întemeieze după 
cheful lor în mediul unei istorii şi forţe culturale milenare, 
dense, compacte ca element etnic autohton, care a 
descurajat metisajul sau, atunci când l-a acceptat, a trebuit 
să se respecte condiţie cunoaşterii limbii pământului de către 
persoana venită în sântul armenilor, mireasă sau mire.  Iată 
de ce Armenia a rămas refractară rusificării care, în alte 
părţi, a contaminat şi a şubrezit fondul etnic, lingvistic, 
cultural; a deformat spiritul autohton, tradiţia. Unde mai pui 
că în perioada sovietică a fost permisă repatrierea armenilor-
capitalişti din diaspora răspândită pe întregul mapamond. 
      Salvarea elementului autohton a fost posibilă graţie 
omogenităţii etnice, dar şi a caracterului armean călit în 
atâtea atrocităţi ale istoriei la care a fost supus străvechiul 
popor ce a trebuit, în pofida a toate, să-şi cultive geniul 
supravieţuirii, ridicării din genunchi, readunării, consolidării 
forţelor. Profilul etnic clasicizat, nealterat, constituie un 
semnalment perpetuu care  uneşte, reuneşte armenii. Deloc 
neîntemeiată părerea că statornicia în semnalmentele 
aceleiaşi tipologii e caracteristică popoarelor care au fost 
nevoite să se apere mereu, să treacă în defensivă, pentru a 
se menţine în istoria lumii şi în propriul spirit, caracter. S-ar 
putea spune că, dintre popoarele europene mereu 
ameninţate de vecinătăţi, de împrejurări, au menţinut o 
consolidare similară întru supravieţuire doar islandezii, ajutaţi 
de poziţia lor izolată şi de adversitatea – pentru alţii – 
climaterică. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ION MĂDĂLIN ONIŞOARĂ 
 
durere în somn 
 
se face lumină 
începe o nouă zi 
cocoşii strigă bezmetici 
mă veghezi când dorm 
îţi este milă 
mâinile-ţi stau în poală  
ca nişte ramuri tăiate 
 
dintre noi  
unul va fi luat şi celălalt va rămâne 
eu cred că suferinţa nu va ţine mult 
vom avea o inimă mai curată 
unul va fi predat Judecăţii 
celălalt va rămâne 
dar nu poţi despărţi o singură tulpină pe mijloc 
 
ziceam şi eu că dacă-aş fi fost prefăcut într-un 
dud 
aş privi permanent zborul rândunelelor 
 
se face încet lumină 
este o realitate cu dungi gri 
şi infinit 
de infinite ori 
infinit 
puncte negre 
 
te rog să nu mă mai priveşti 
căci mă doare în somn, încă. 
 
mama se numeşte Maria 

am văzut o fiinţă îngrozitor de slabă 
pentru ea 
gândeam 
aş putea să fiu un om bun 
o ploaie bălană cădea 
caldă 
în munţi 
 
printre oameni, fire ciudate, îngheaţă încet 
oricât aş alerga iubirea rămâne orizont închis 
 
mai spera un suflet câteva zile 
nici el nu mai ştia pentru ce 
îmi spunea adesea 
"iubirea este o fiinţă chinuită  
care nu mai poate mişca  
decât întoarce capul" 
 
am început să-mi dau singur răspunsuri 
să confisc tâlcuri 
 
mă priveşte cu un ochi urât existenţa 
şi trebuie să îngenunchez 
să urc, să îngenunchez 
să merg până la capăt 
mama mea se numeşte Maria. 
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(urmare din  Algoritm literar nr.5) 

Şi pentru ca să-mi treacă amărăciunea, am 
găsit poeziile lui Eminescu editate la noi în anul acesta 
jubilar şi le-am luat pentru mine. În România nici vorbă să le 
fi putut cumpăra.  

Ajuns acasă, îmi istorisesc neşansele şi sunt 
sfătuit să merg mai devreme dacă vreau să-i găsesc cu 
adevărat pe cei care mă interesează. Îmi propun acest lucru, 
golesc o sticlă cu băutură răcoritoare, mănânc ceva şi 
particip la evenimentul zilei, filmele video de seara târziu. 
văd nişte rechini maltratând o plajă de americani zăpăciţi şi 
prostiţi care acţionau fără nici o faimă, enervându-mă. Mai 
văd un film cu nişte evadaţi paranoici terorizând populaţia 
paşnică reprezentată de tot felul de semibărbaţi, care deşi 
dădeau impresia că sunt gata să facă mereu pe ei, reuşesc 
să vină de hac abililor terorişti.  

Dimineaţa pornesc cu noaptea în cap la revista 
„Glasul”. Ajung la prima oră, dar întâlnesc ceea ce mă 
aşteptam să întâlnesc: birourile goale. De parcă ar fi la 
revista „Contemporanul” în vremea dictaturii comuniste, când 
Ulici şi ai lui jucau interminabile partide de şah, dar numai 
dup orele 10.  

Păşesc iar pe Limba Noastră – îmi vine greu să 
mă exprim astfel – spre aceeaşi Dom Knighi” şi spre ceea ce 
am crezut eu că e centrul oraşului.  

Am la mine geanta sport burduşită cu baterii, 
casete şi casetofon, înarmat până în dinţi pentru reportaje şi 
fotografii. Din întrebare în întrebare dau de muzeul naţional 
şi de muzeul de istorie. Intru în ambele muzee. Unul dintre 
ele fusese mai înainte şcoală de cadeţi. Oricum, în aula şcolii 
am văzut ceea ce îndeobşte constituie mândria oricărui 
muzeu sovietic, diarama. Reproducea cu multă măiestrie 
atacul armatelor invadatoare asupra pichetelor de grăniceri 
din cel de-al doilea război mondial. Custodele sălii sau poate 
al muzeului nu mi-a putut explica de ce n-au zărit printre 
invadatori şi uniforma armatei regale române. Mi-a dat un fel 
de pix uriaş, ce avea proprietatea de a emite un punct 
luminos pe care-l puteai plimba pe diferitele porţiuni ale 
diaramei, precizând astfel ceea ce te interesa în mod 
deosebit. Cupola mare, spaţioasă, licărul viu al armelor 
automate şi al flăcărilor ce învăluiau întreaga scenă de 

război alcătuiau un tablou extrem de veridic al încleştărilor 
de atunci.  

În restul sălilor, exponatele erau incomplete şi 
insuficient documentate. Majoritatea personalului nu 
cunoştea limba română.  

Terminând cu muzeele, din nou la „Glasul”.  
Mi se spune că doamna Lori va sosi dintr-o 

clipă în alta. Un tânăr, pletos, cu o pălărie de paie trasă pe 
ochi, aflând că sunt român, mă întreabă direct ce părere am 
despre mineri.  

Se referea la evenimentele din iunie. Degeaba 
am încercat să mă explic şi să-i explic că ceea ce s-a 
întâmplat este consecinţa intoleranţei pseudointelectualităţii 
bucureştene, afişate săptămâni în şir în Piaţa Universităţii, că 
nu reuşesc. Îmi dau seama că după ţâfna pe care şi-o 
afişează pe faţa-i profund aforată, dornică de etichetarea de 
om superior, orice aş fi spus n-aş fi fost auzit.  

Degeaba încerc să-i explic ce periculos este să 
întreţii o stare de tensiune perpetuă, dar mai ales s-o asmuţi 
împotriva acelora care nu stau prea mult pe gânduri când e 
vorba de a-ţi răspunde.  

El o ţine pe a lui. minerii sunt vinovaţi. Ei au dat 
foc poliţiei, ei au atacat televiziunea şi ei au făcut toate 
relele. Mă uit la el cu scârbă.  

Majoritatea „revoltaţilor” de dinaintea 
evenimentelor din iunie, până au venit minerii, erau ca el. 
Slinul pletelor le ţinea loc de circumvoluţiuni, iar gargara 
garnisită cu fum de Kent, nu mă putea convinge. Oameni ca 
ăştia şi ca mine nu ne putem înţelege.  

Dacă poliţia a fost arsă de securişti, aşa cum 
se spune, de ce bucureştenii n-au ieşit în stradă să facă 
ordine.  

Câteva mii de persoane, dar ce mii, câteva 
sute de persoane au terorizat capitala României în vreme ce 
patrioţii de plăcinte stăteau în faţa televizoarelor, aşteptând 
parcă venirea oricui să aducă liniştea. Şi-au venit minerii, dar 
puteau să vină şi alţii. Habar n-aveau bucureştenii căt de 
supărată era ţara întreagă pe mutismul lor civic. Din fericire, 
apăru doamna Leonida Lori.  

M-am prezentat de pe micul holişor al intrării şi 
m-a primit imediat. Era puţin obosită şi puţin descurajată. N-a 
vrut să audă de interviu. Pur şi simplu se săturase de 
interviuri şi apoi era mereu sâcâită. Un vlăjgan de vreo 20 de 
ani dăduse buzna, vociferând împotriva legii care-l obliga să 
plece în armată. Îi dădea acestei femei ultimatum, susţinând 
sus şi tare că tinerii moldoveni sunt schilodiţi şi chiar omorâţi 
în timpul satisfacerii stagiului militar, prin diversele părţi ale 
Extremului Orient sovietic. Degeaba încerca femeia să 
explice că în parlament se lucrează la o lege care să-i ţină 
pe tinerii Basarabiei în timpul satisfacerii stagiului militar între 
fronturile ţării. Tânărul nu înţelegea şi acuza de trădare pe 
cea pe care noi românii, care o văzusem de la televizoarele 
de acasă, o admiram. Exact ca la Adrian Păunescu. Nu m-
am putut abţine să nu rostesc această constatare.  

- Dumnezeu a spus să iertăm de şapte ori câte 
şaptezeci şi şapte de păcate. Adrian are unul singur şi nici 
pe acela prea mare. Dacă voi nu mai ştiţi a ierta... mi-a zis 
Leonida cu glas mustrător, silindu-mă să-mi plec privirile cu 
vinovăţie.  

Avea dreptate sau nu avea, rămânea de văzut, 
dar curajul de a-şi susţine părerile îl avea în mod deosebit. 
Şi-a scos un pachet cu salam şi pâine şi mi-a spus să iau şi 
eu. M-am jenat. Era flămândă, eu încă nu. Mânca în timp ce 
colaboratorii o asaltau cu tot felul de lucruri, mai mult sau 
mai puţin importante. A intrat pe uşă poetul Votomaru.  

Mi l-a prezentat, iar el s-a bucurat şi mi-a 
promis câteva versuri inedite, pentru revista noastră. Brusc, 
de parcă şi-ar fi găsit o salvare, Leonida Lori îmi propune 
acelaşi lucru. Apoi insistă asupra scopului adevărat, real al 
întâlnirii noastre.  

P r o z ă 
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Şi repet interesul manifestat de colegiul nostru 
de redacţie pentru omul de cultură şi nu-i vine a crede. Îmi 
explică până la urmă că n-a fost scriitor român care să n-o fi 
vizitat şi care să nu-i fi cerut fie un televizor color, fie ceva 
care nu se găsea la noi în România. Am roşit şi am bâlbâit 
ceva, ceea ce se vroia o scuză pentru cei ce-şi întinaseră 
sufletul cu aşa ceva, asigurând-o din nou că nu venisem 
pentru aşa ceva la ea. Aflasem că mituind un vânzător cu o 
sută de ruble puteam cumpăra eu însumi televizorul dorit. A 
râs şi a răsuflat uşurată. Apoi mi l-a prezentat pe tânărul care 
răspundea de critica revistei, recomandându-mi-l ca pe un 
om de viitor. Ne-am luat rămas bun şi mi-a promis cel puţin 
zece poezii şi lăsându-mă în grija tânărului critic Vasile 
Ioviţchi. Acesta s-a dovedit a fi până la urmă şi poet, 
înmânându-mi volumul „Adaos la cartea de vise”. Apărut cu 
câteva luni mai înainte, era totuşi tipărit cu litere slave. Am 
primit volumul cu bucuria celui care şi-a mai împlinit o parte 
din dorinţa-i refulată de atâta vreme şi-am plecat mai 
împăcat la gândul că ziua aceea nu fusese atât de crudă ca 
cea precedentă.  

Ca un făcut, m-am trezit tot pe strada fostă 
Kievskoea, întrebând în stâng şi în dreapta cum pot ajunge 
la statuia lui Ştefan cel Mare.  

- Vă duc eu până acolo, îmi spune un bărbat 
micuţ de statură. Avea un mers vioi care mi-ar fi scos sufletul 
după câteva ore de mers alături, cu tot fuleul meu de bărbat 
înalt. Ne cunoaştem sumar în cele câteva minute cât ne 
permiteam să conversăm. Aflu că este ministru adjunct al 
Ministerului Sănătăţii. Îi spun că-aş dori să-i fac o vizită 
pentru un eventual interviu. Îmi dă adresa şi ne despărţim. 
Cobor în faţa statuii lui Ştefan cel Mare în timp ce el îşi 
continuă drumul cu troleibuzul aproape golit de călători. 
Statuia e înconjurat de panouri de scânduri. Se lucrează la 
renovarea soclului şi a pavajului înconjurător. Cu toate 
acestea, zeci de bărbaţi discută cu aprindere pe una din 
aleile ce duce spre parc. Sunt şi femei. Vorbesc 
moldoveneşte curat. Sunt iritaţi de problema găgăuză. N-am 
ce face şi mă bag în vorbă, vorbă care mă trădează că nu 
sunt de-al lor. Când află că-s român, se strâng în jurul meu. 
sunt dornici să-mi afle părerea în ceea ce priveşte pe 
găgăuzi. Le-o spun verde în faţă că au greşit. Dacă le 
dădeau un os de ros celor ce-şi zic acum lideri ai găgăuzilor, 
acum nu mai aveau probleme. Îmi dau dreptate şi vor să 
hotărască să plece spre ei cu toporul în mână. Îi 
dezamăgesc când le spun ce-au păţit românii cu maghiarii şi 
cât de mult sunt condamnaţi românii pentru ceea ce nu-au 
făcut. dar degeaba le spun. Lor nu le pasă nici de americani 
nici de englezi. Lor le pasă de moştenirea lui Ştefan cel 
Mare. Plec cu ochii în lacrimi. Le dau dreptate, asistând 
neputincios la frământarea lor. De ce ar fi trebuind oamenii 
să se sfârtice între ei pentru probleme ce s-ar rezolva cu 
mult mai simplu?  

Ajuns pe înserate, oamenii mă aşteptau cu 
nerăbdare. Vroiau să afle cât mai mult despre contactele 
avute. Obosit şi oarecum deziluzionat de cele văzute şi 
auzite am redus comentariile cât mai mult posibil, 
promiţându-mi să-mi îndrept a doua zi paşii din nou spre 
locurile unde fusesem.  

Dimineaţa eram din nou la Uniunea Scriitorilor. 
Rătăcind de la un birou la altul am dat peste domnul Vodă. 
Surprins de existenţa mea şi de scopul în virtutea căruia mă 
aflam acolo, a încercat să mă lămurească despre cele ce mi 
se întâmplaseră până atunci. Domnul Cimpoi era prins peste 
coate în politica guvernului şi în calitatea sa de parlamentar 
abia de-şi mai putea permite să mai treacă pe la Uniune.  

Despre „Literatura şi Arta”, am înţeles că 
întregul colegiu se află într-o permanentă transformare. Mulţi 
veneau, dar puţini rămâneau, descoperind brusc cât de grea 
e meseria de gazetar.  

Ne-am despărţit, gândindu-ne scuze reciproce. 
Am intrat la redacţia revistei „Nistru”. Un bărbat cu faţa 

colţuroasă şi părul încărunţit înainte de vreme, îşi sprijinea 
capul într-o mână în vreme ce cu cealaltă scria nervos ceva 
la unul dintre birourile aflate în încăpere.  

Era Nicolaie Esinenco. M-a invitat să iau loc, 
mi-a dat ultimul număr din revistă şi m-a invitat la un bar din 
apropiere, proaspăt privatizat. Ne-am aşezat în faţa unei 
plăcinte cu carne picantă, gen pizza şi a unui pahar cu bere 
spumoasă. Curând, a venit un ziarist din Lituania, care se 
întorcea de la Bucureşti, urmat la puţin timp de secretarul de 
redacţie al revistei „Literatura şi Arta”. Stăm de vorbă pe 
nerăsuflate. Aflu lucruri ce mă uluiesc. Lituanienii nu sunt 
ajutaţi de cei ce-şi trâmbiţă mult dorita democraţie. Primul 
ministru bate la porţile occidentului cu speranţe înşelate. Aşa 
se pare că se întâmplă şi cu basarabenii. Toţi sunt 
încredinţaţi că occidentul îşi repetă marile trădări cu care m-a 
gratulat de-a lungul istoriei. Pentru fiecare din noi devine tot 
mai clar că occidentul face jocul Rusiei. Premiul Nobel, 
acordat conducătorului statului pentru vânzoleala pe care a 
creat-o lumea ordinii sociale răsăritene, confirmă pe departe 
dorinţa occidentului de a gratula cumva această neaşteptată 
piaţă virgină, gata să fie îngenuncheată de marea finanţă. 
Altfel nici nu se explică de ce nu se acordă României 
democratice avantajele avute pe vreme dictaturii. Ce logică 
şi ce bun simţ poate să-şi asume democraţia occidentală 
atunci când va trebui să-şi explice, în primul rând sieşi, 
onorurile pe  care le-a acordat dictaturii şi reprezentanţilor 
ei? Cum nu le-a crăpat obrazul de ruşine când am constat că 
ei înşişi au închis gura democraţiei româneşti, acordându-i 
dictaturii toate onorurile universitare şi guvernamentale la 
care dictatura a râvnit? Vor trebui să moară rectorii şi regii, 
prinţii şi preşedinţii care au atârnat coroanele de laur şi 
decoraţiile cele mai înalte de gâtul dictaturii, aşa cum a murit 
şi Churchill, pentru a se recunoaşte că dictatura a fost 
sprijinită pe faţă de occidentul veşnic necinstit.  

Landsberghis ştie asta, dar nu cedează. 
Basarabia, încercând să-l ajute cu un convoi de cisterne cu 
produse petroliere s-a văzut văduvită de orice alt produs 
similar. Ucrainienii au confiscat frăţescul ajutor, iar ruşii n-au 
mai trimis nici moldovenilor ceea ce trebuia să trimită, 
pretinzând tot felul de produse agricole. Nu le foloseşte la 
nimic faptul că moldovenii au fabrică de televizoare, de 
frigidere sau tractoare. Rusia, maică grijulie, înhaţă totul 
pentru un scrupul, trimiţându-şi fii să populeze ţinutul 
strămoşilor noştri şi aşa extrem de populat.  

Obosim, ne enervăm şi ne dăm seama cât de 
singuri suntem în faţa celor mari şi tari.  

Trecem apoi la ale noastre. Rămân surprins de 
afirmaţia lui Esinenco referitoare la confiscarea revoluţiei 
culturale basarabene. Aflu că tineretul este tot mai 
nemulţumit de imposibilitatea de a se afirma. Esinenco 
însuşi, timp de zece ani, n-a putut să-mi publice nici un 
volum, pentru ca în 1989 să i se publice trei cărţi pe care mi 
le va dărui. Mai mult, este propus pentru premiul Uniunii, ca 
un fel de consolare. Şi nu mai e tânăr. Mă întristează mult 
cele auzite. Aproape nu-mi vine a crede. Să fie posibil ca 
Dabija, Lori Motcovski şi ceilalţi mari scriitori basarabeni să 
nu se ocupe de sprijinirea tinerilor? Mi-o confirmă şi 
secretarul revistei „Literatura şi Arta”. Se publică mult din 
opera celor consacraţi, fără nici un discernământ valoric şi 
foarte puţin din literatura noului val. Leonida Lori şi-a tipărit 
revista mai întâi în Lituania şi a cărat-o ascunsă într-un 
camion, pentru ca mai apoi să devină un stăpân absolut al 
paginilor scrise. Poate că nu le fac nici un bine celor care vin 
după dânşii. Fereşte-ne Doamne, ca şi la noi să se întâmple 
la fel, cu toate că deja sunt oarecare ţinere în umbră a 
tinerilor talente. Oricum, eu nu mai sunt tânăr.  

Seara ne ajunge în localul cu iz de civilizaţie 
occidentală. Ne despărţim cu regretul că nu putem face 
nimic, încă, dar convinşi că lucrurile nu mai pot continua 
astfel. Degeaba gurile nerăbdătoare clamează nevoia de 
Basarabia. S-ar putea ca strigătul nostru să dăuneze cauzei 
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româneşti, necum să ajute. Cel puţin, aşa cred majoritatea 
celor întrebaţi.  

În dimineaţa care se revarsă peste cartierul cu 
care am început să mă familiarizez, zăresc bulevardul lat, cu 
opt benzi de circulaţie împărţit în două spaţii cu verdeaţă, 
despărţită la rându-i de o pistă lată pentru biciclişti. La 
chioşcurile de răcoritoare, lumea se scotoceşte după cele 
câteva copeici, sorbind lacom lichidul răcoritor şi ieftin.  

Mă îndrept spre Ministerul Sănătăţii. Am timp 
suficient până la întâlnirea cu lumea condeielor nematinale. 
Sunt primit fără nici un fel de protocol, cu o bucurie 
nedisimulată. Ministrul adjunct este jovial şi extrem de 
inteligent. Îi mărturisesc fără nici un fel de rezerve greutăţile 
cu care mă confrunt în munca mea de zi cu zi. Nu-i vine a 
crede ă mă ocup de soarta câtorva sute de oligofreni. Îi 
propun să-mi înlesnească o întrevedere cu cineva din 
Ministerul Muncii m-ar interesa să cunosc câte ceva din 
preocupările specialiştilor din acest minister în domeniul 
ocrotirilor sociale. Un telefon, o invitaţie şi în câteva minute 
în cabinetul lui intră un bărbat micuţ de statură, cu părul 
complet albit. Este omologul şi prietenul lui de la ministerul 
solicitat, domnul Basarabeanu. Mă priveşte curios. I se pare 
curioasă curiozitatea mea de a veni pe banii mei să cunosc 
câte ceva din experienţa lor în domeniul ocrotirii sociale. Se 
bucură mai puţin când îi propun să-mi arate ceva din teren 
dar îmi promite pentru ziua următoare tot sprijinul.  

Ne despărţim prea puţin entuziasmaţi unul de 
celălalt...  

La sediul Uniunii Scriitorilor găsesc la parter un 
pachet cu materialele domnului Cimpoi. Un articol promiţător 
despre părerea lui Mircea Eliade vizavi de Eminescu găsit 
într-un manuscris la Berlin. La „Glasul”, domnul Vatamanu n-
a mai apărut şi n-a lăsat nici un material. Un tânăr îmi spune, 
zâmbind mucalit, că poetul n-a îndrăznit s-apară niciodată în 
România. I-e teamă de Stănescu şi Blaga?! Se pare că da. 
Doamna Lari mi-a lăsat poemele, exprimându-şi regretul că 
nu ne mai putem întâlni. Oricum, clipele pe care mi le-a 
acordat au fost suficiente pentru cele ce-mi propusesem.  

După amiază mergem totuşi la postul de miliţie 
al cartierului, pentru a-mi declara prezenţa. Am intrat la 
parterul unui bloc, la fel de neîngrijit ca şi acela din care 
ieşisem. O femeie cocoşată mi-a atras atenţia că nu am voie 
să părăsesc Basarabia. Şi eu care vroiam să văd 
Leningradul...  

O întreb dacă Basarabia are grăniceri pentru a 
mă putea controla. Ea mă priveşte câş, cu răutate, eu am 
mâncărimi la limbă. Continui a-i spune că în cazul în care 
Basarabia are grăniceri, are şi graniţe, iar dacă are graniţe, 
atunci e independentă şi va trebui să mă prezint la 
ambasada rusă de la Chişinău pentru a obţine o viză de 
trecere.  

Cocoşata se scofârceşte şi se urâţeşte tot mai 
mult. Sunt tras de mânecă şi rugat să încetez de gazda 
brusc înfricoşată. Spaima li se transmite în gesturi şi chiar în 
mers. Îmi pare rău, dar nu reuşesc să le alung îngrijorarea. 
Doar filmul cu monştri de la video reuşeşte să le alunge 
temerile şi prezenţa unor profesori de la universitate, de fapt 
retorul facultăţii de drept, mai aduce puţină bună dispoziţie.  

A doua zi, văd maşina Ministrului Muncii 
apropiindu-se la intrarea blocului. Cobor la iuţeală. Domnul 
Basarabeanu este înlăuntru. Ne îndreptăm spre raionul 
Katovschi sau hatului Katovski cum aflu că i se spune acum. 
Şi eu care văzusem o grămadă de filme cu faptele de vitejie 
ale eroului devenit acum hoţ. Aflu că el nu a devenit, ci aşa a 
fost întotdeauna. Trebuie să i se dea jos statuia uriaşă, 
cocoţată la intrarea oraşului, aşa cum am dat-o şi noi pe a lui 
Lenin. Mi se spune că am făcut totuşi o greşeală cu Lenin. 
La Chişinău o vor muta din coasta lui Ştefan cel Mare chiar 
în cartierul Ciocana, care s-a oferit să-l găzduiască. Lenin 
este totuşi omul care a schimbat faţa politică a lumii şi a 

sacrificat tot atâtea vieţi omeneşti ca Napoleon şi nu trebuie 
aruncat la groapa de gunoi a istoriei.  

Istoria însăşi nu ne permite acest lucru. Ar fi o 
astfel de mistificare.  

Din vorbă în vorbă ajung la ceea ce îndeobşte 
la noi se numeşte cămin spital. Aici sunt fete de la 4 la 24 de 
ani şi chiar mai mult. Nu-mi vine a crede, dar din nefericire 
aşa este. Copile fără nici o boală sunt adunate la un loc cu 
toate formele de imobilitate fizică şi psihică. Privesc la 
dormitoarele strălucind de curăţenie şi nu mă dumiresc. 
Localul nu este prea îngrijit, dar interioarele au chiar un grad 
de eleganţă. Perdelele de satin şi cuverturile mătăsoase dau 
un aer de cochetărie saloanelor în care îşi duc existenţa 
aceste fete atât de ciudat îngrămădite într-un lăcaş fără nici 
o urmă de logică profesională. Epileptice la un loc cu 
oligofrene, poliomelitice la un loc cu cele  bolnave de 
dramanomie şi toate la un loc cu cele orfane sau abandonate 
de familie. Se practică lesbianismul şi orice altă formă de 
pervertire sexuală prin invitaţie la o vârstă foarte crudă, până 
la cele mai vârstnice. Îmi exprim deziluzia şi găsesc multă 
înţelegere din partea ministrului adjunct dar şi o explicaţie. 
Tot ministerul e numit de câteva săptămâni. Nici n-au avut 
timp să-şi vadă unităţile şi chiar de le-ar fi văzut n-ar fi avut 
habar că aşa nu este bine. Le explic celor de faţă cât de 
importantă este separarea pe diagnostice şi cât de inumană 
este separarea sexelor de la vârsta adolescenţei. Un 
sentiment de pudoare îmbujorează feţele celor care mă 
ascultă. Morala societăţii lor nu permite aşa ceva. Le arăt cât 
este de dăunătoare pentru sănătate falsa morală şi încerc să 
le izgonesc falsa pudoare. Nu ştiu ce anume şi cât anume 
reuşesc. Directorul aşezământului e mândru de strădaniile 
sale. A văzut o bună parte din Europa. Este dirijorul unui cor 
bărbătesc de pensionari. A văzut Europa, dar n-a văzut nimic 
din ceea ce-ar fi trebuit să vadă pentru cei pe care pretinde 
că-i îngrijeşte. Altfel şi-ar fi dat seama că o centrală termică 
pe cărbuni în care fochistul trebuie să manipuleze zilnic 6 
tone este pe cât de nerentabilă, pe atât de inumană.  

Îmi expun părerile la masa pe care a organizat-
o directorul şi-mi atrag antipatia lui. puţin îmi pasă. Gândul 
îmi este doar la invalizii de care abia m-am despărţit. La 
vârsta lui, ar fi bine să se pensioneze şi să se ţină de turnee.  

Ministrul îmi împărtăşeşte ideea pe drumul de 
întoarcere, exprimându-şi regretul de a nu fi descoperit el 
însuşi acest lucru. Îl consolez, reamintindu-i că are abia două 
săptămâni de când e numit şi-i promit să-l invit în România şi 
să-i arăt câte ceva din cele câte se află la noi. acceptă idea 
cu entuziasm.  

A doua zi plecăm în raionul Orhei, la un 
aşezământ de băieţi la Hânceşti.  

La intrarea în oraş, în curtea unei biserici, ne 
întâmpină statuia lui Vasile Lupu, care la 1641 a adus prima 
tipografie. Opresc, fotografiez şi mă bucur de întâlnire. Ajunşi 
aici, dăm peste acelaşi lucru. În nişte imobile improvizate, 
400 de băieţi adunaţi fără nici un criteriu îşi duc viaţa cum 
pot, trecând prin aceleaşi promiscuităţi ca şi fetele.  

Un director, la fel de bătrân, dar fără veleităţi 
artistice încearcă să îndulcească tabloul sumbrei realităţi, 
arătându-ne o sală de fizioterapie, bine utilată, dar nefolosită. 
Ne despărţim cu sentimente cu sentimente ciudate de 
regrete şi revoltă, amestecată cu neputinţă. Ştiam că Rusia 
are totuşi rezultate deosebite în domeniul ocrotirii 
handicapaţilor, dar ceea ce am văzut era departe de ceea 
ştiam. Două trei unităţi model,  iar restul lăsat la voia 
întâmplării. Regăseam stilul şi înghiţeam cu noduri 
blestemele cuvenite.  

Domnul Basarabeanu pare să nu înţeleagă 
revolta ce m-a cuprins. Îl înţeleg. Nu cunoaşte mai nimic din 
ceea ce i-ar putea fi de folos.  

Reîntorşi la Ministerul Muncii şi Ocrotirii Sociale 
sunt prezentat ministrului plin. Abia a sosit de la Bucureşti. 
Din discuţii constat că e plin de optimism în ceea ce ne 
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priveşte. Din prea multă încredere şi convingere, îmi 
mărturiseşte că şi-a dat fiul la Facultatea de Silvicultură la 
Braşov. Spunându-i unde stau, aflu că-l cunoaşte bine pe 
Teodor. L-a avut ca subaltern pe vremea când era lucrător la 
uzina metalurgică. I se citeşte pe faţă bucuria de a întâlni 
oameni în care poate să aibă încredere. Îl cunosc pe celălalt 
ministru adjunct care îl însoţise la Bucureşti pentru a se 
familiariza cu legislaţia română. Ne despărţim, nu înainte de 
a-l însoţi pe celălalt adjunct în biroul său, care ţine morţiş să-
mi arate textul unei legi la care tocmai lucra. Nu vrea altceva 
decât să mă uit asupra construirii frazei. O fac cu plăcere, 
constatând cât de greu le este fraţilor noştri să se exprime 
într-o limbă românească, corectă. Nu rostesc nici un cuvânt 
care ar putea să-l jignească. Încerc să intervin pe text cât 
mai puţin. îmi simte stânjeneala şi reţinerea şi-şi recunoaşte 
deschis şi dureros locurile. Îmi dă curaj. Lucrez aproape 
două ore, ajungând să sugerez chiar prevederi noi. mi se 
pare că am fost util. Ne despărţim cu o strângere 
prietenoasă de mână. Îmi dăruieşte un album cu pictură 
religioasă din Basarabia. Îl iau cu sentimentul că-mi va fi de 
folos în lămurirea unor pasaje din romanul meu „Tarantula”.  

Un ultim rămas bun şi mă îndrept spre biroul 
domnului Basarabeanu. Aici îl cunosc pe preşedintele 
asociaţiei „Miloserdia”. N-am prea înţeles ce era această 
denumire cu iz religios, dar până la urmă mi-am dat seama 
că e un fel de Crucea roşie de la noi sau nu fel de asistenţă 
socială cu un statut extrem de ciudat. Pe scurt, „Miloserdia” 
are dreptul să patroneze exportul unor întreprinderi, care 
sunt scutite pentru aceasta de taxe vamale, cotizând în 
schimb o parte din beneficii aceste organizaţii. Fondurile 
realizate sunt gospodărite de cinci salariaţi în frunte cu 
preşedintele ei, pe numele ei adevărat Cuzuioc.  

Acest colectiv ajută la rându-i persoanele 
dependente din punct de vedere social cu sume ce variază 
între o sută şi cinci sute de ruble. Nu există criterii clare în 
stabilirea ajutoarelor şi tare mi-e teamă în curând oamenii 
aceştia vor fi supuşi la tot felul de lucruri neplăcute. Îmi 
exprim temerea şi îmi dau seama că am făcut o gafă. Încerc 
să dreg busuiocul, cum se spune pe la noi, fără a avea 
convingerea că am reuşit. Ne despărţim în temeni reci. Dat 
fiind relaţiile sociale din Uniune, cred că nu greşesc dacă îl 
rog pe domnul Basarabeanu să intervină undeva pentru a-mi 
recăpăta cele 400 de ruble şi a le mai folosi în cele câteva 
zile cât voi mai sta în Basarabia. Îi mărturisesc că rudele 
mele m-au ajutat deja cu un televizor color „Alfa”. Îmi spune 
că e puţin probabil să-l pot scoate peste graniţă. Nenea Mişa 
tocmai dăduse un ordin de scoatere a televizoarelor decât 
numai în condiţii speciale. Cred că singura soluţie în cazul 
meu este o adresă de donaţie din partea unei persoane 
oficiale. Am forţat nota, ajungând în aceeaşi postură cu 
scriitorii români de care se plânsese Leonida Lori. Domnul 
Basarabeanu m-a privit cu surprindere, apoi jenat mi-a 
promis că va căuta o soluţie.  

Ne-am  despărţit cu o uşoară jenă reciprocă. 
Regretam că îndrăznisem să abuzez, dar eram conştient că 
altă cale nu era. În România se aduseseră televizoare la 
peste 30 000 mii de lei, ceea ce nici pe departe nu era pe 
potriva pungii mele.  

A doua zi eram pe baricade, ca de obicei. 
Troleibuzul m-a lăsat în faţa parcului din centrul oraşului. 
grupurile de moldoveni erau la locul lor. Statuia lui Ştefan nu.  

Încă nu se terminase soclul de pe vechiul loc, 
unde urma să se reamplaseze măreţul voievod.  

Sunt oprit de o femeie între două vârste, destul 
de prezentabilă.  

Îmi cere o ţigară. Îi întind pachetul, se serveşte 
şi îmi cere şi foc. Face totul cu atâta firesc încât rămân 
interzis.  

Căldura este excesivă.  
Iau o îngheţată de la o mare cofetărie deservită 

de o campanie eleveţiană.  

Trotuarul imens este plin de oameni ce hăpăie 
sutele de cornete pline cu îngheţată de cea mai bună calitate 
şi destul de ieftină. 

Cumpăr cărţi. O abundenţă de cărţi româneşti 
pe care nu le-am putut găsi în România.  

În magazine cozi.  
Au cel puţin patru feluri de carne şi tot atâtea 

de peşte, iar brânzeturi şi produsele lactate se ridică la cinci-
şase feluri. Pâinea variată şi destul de bună.  

În ţară la noi era aşa cam prin anii 1970 şi 
eram tare nemulţumiţi. Basarabenii nu. Ei vroiau altceva. Mai 
puţin îi interesau problema materială. Ei se doreau liberi. 
Puţin le păsa că nu găseau televizoare decât pe bază de 
paşaport sau fier de călcat pe acelaşi paşaport.  

A, uitasem, buletinele de identitate nu există.  
Au fost înlocuite cu paşpoarte. Paşapoarte care 

nu prea le folosesc în sensul nostru de a le utiliza peste 
graniţă, ci pe post de buletin.  

Într-un magazin de confecţii găsesc paltoane 
cu blană de astrahan, de 80-150 de ruble, iar paltoanele din 
stofă cum visam să am cândva nu depăşesc suta de ruble. 
Cu încălţămintea e mai greu, dar lumea se descurcă. Cel 
puţin aşa mi s-a părut în ziua următoare, zi de talcioc şi de 
afaceri mai mult sau mai puţin cinstite.  

De fapt, nu ştiu de ce ţin morţiş să vorbesc de 
cinste în afaceri. Cred că din moment ce de bună voie şi 
nesilit de nimeni consimt să vând şi să cumpăr, preţul îl pot 
accepta sau nu. Eu sunt stăpânul pungii şi poftelor mele. Mi 
se pare o lipsă de bun simţ să cer protecţia statului în 
afacerile personale. Sunt convins că toţi cei care cer 
intervenţia autorităţilor statului, nu o fac din onestitate faţă de 
ceilalţi. Cu puţine excepţii, omul cere protecţie cuiva mai ales 
când simte cp ar beneficia de avantaje. Am cunoscut prea 
multe persoane cu buzunarele şi cămările pline criticând 
piaţa goală şi mi-a atras multe antipatii când am încercat să 
aflu sursa îndestulării acestor plângăcioşi de profesie. 
Cunosc o mulţime de proletari cu maşini şi proprietăţi care 
urlă din gură de şarpe ori de câte ori au ocazia, împotriva 
celor ce mai încearcă se le stăvilească pofta de înavuţire.  

Oricum, ziua de talcioc, mi-a demonstrat odată 
mai mult că omul devine feroce cu el însuşi şi cu cei din jur, 
atunci când ţine morţiş să se îmbogăţească. Seceta cumplită 
ce se abătuse în Basarabia ridicase preţul roşiilor la aproape 
două ruble kilogramul, dar nici un târgoveţ nu se sfia să de 
1000 de ruble pe o haină de piele, nouă, provenită din 
occident. Fardurile, pantofii, băutura şi desuurile erau, cred, 
principalele cauze ale înfometării frumoaselor moldovence.  

Am constat ziua pierdută mai ales pentru că nu 
venisem pentru a face comerţ.  

Seara am aflat că în ţară lucrurile nu mergeau 
bine. Alte demonstraţii avuseseră loc în vreme ce eu îmi 
pierdeam vremea la talcioc. O nerăbdare surdă de a mă 
înapoia în ţară, încolţise în sufletul meu, iar acum se 
transformase într-o dorinţă tot mai acută de a fi acolo unde 
erau toţi ai mei.  

Smuls din gândurile mele de invitaţia celorlalţi 
membri ai familiei, am acceptat să ne vedem cu toţii înainte 
de plecare. Aceeaşi abundenţă culinară şi aceeaşi veselie de 
neînţeles faţă de soarta ţării mă făceau să nu mă simt în 
apele mele. Etichetat drept un tip morocănos, sunt tipul 
ispăşitor al sfârşitului festinului culinar şi bohic ce ar mai fi 
continuat multă vreme. Ne despărţim. 

A doua zi mai merg o dată pe la Uniunea 
Scriitorilor. O întâlnesc pe femeia care îmi ceruse o ţigară. 
Acum îşi pleacă privirile cu jenă. Atunci nu. Mă retrag grăbit 
şi merg la cimitirul oraşului. pe o porţiune mare de teren, mii, 
zeci de mii de pietre de mormânt. Cruci puţine. Majoritatea 
mormintelor au pietre înalte cu portretul celor ce şi-au găsit 
liniştea în pământ. Superbele realizări de grafică şi sculptură 
în granit negru şi vişiniu străjuiesc aleile cimitirului. Vegetaţia 
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abundentă te face să te gândeşti că moartea nu este totuşi 
definitivă.  

Ne-a cuprins înserarea la porţile cimitirului. 
Unul dintre rudele gazdei noastre este profesor de muzică. 
Are salariul de 200 de ruble pe lună, doi copii şi o soţie 
pianistă care munceşte la grădiniţă. Banii nu-i ajung. Nu 
fumează şi nu bea. este nevoit să-şi folosească maşina ca 
taxi. Vine şi ne ia gratis, cedau din partea firmei, cum îi place 
lui să zică.  

Fac din nou baie la rudele gazdei. Aş vrea să 
fie ultima şi să mă întorc în România.  

Şi se pare că am şanse. A doua zi domnul 
Basarabeanu îmi dă telefon. Mă roagă să înţeleg că nu a 
putut rezolva problema rublelor. Cei de la graniţă i-au 
comunicat că întrucât le declarasem nu îmi erau confiscate. 
Mi se vor înapoia la întoarcere în ţară. Cât despre televizor, 
voi găsi adresa la secretariat.  

Înţeleg că e mai bine aşa, când ar fi putut fi mai 
bine altfel. Trec în după amiaza zilei, iau adresa şi-mi fac 
bagajele.  

A doua zi plec. Sunt ferm hotărât. Dar 
stupoare, nu pot pleca. Nu sunt locuri.  

Valuri de români nemulţumiţi de hotărârea lui 
Gorbaciov de a le mai asigura cumpărarea de produse cu 
care fuseseră obişnuiţi înainte, părăsesc şantierele uniunii şi 
se întorc în ţară.  

Cinci zile am pierdut prin sălile agenţiei de 
voiaj, până când am apelat la agenţia hotelului „Intourist”. 
Trecând printre grupurile de armeni şi alţi asiatici plini de 
aurul Asiei, scos la vânzare, reuşesc să intru în posesia 
locurilor. Îmi venea să apelez la ambasadă. Dar am aflat că 
e la Moscova, iar eu n-aveam voie să părăsesc Basarabia.  

Până la urmă ajung în trenul arhiplin, încărcat 
de aspiratoarele şi televizoarele celor sosiţi din Asia. Mulţi 
vin din Irak şi-mi aduc vestea unui atac asupra Kuweitului. 
Au plecat în grabă cu avionul până la Moscova, apoi cu 
trenul până la Chişinău, unde, vreme de câteva zile au tot 
încercat să înduplece însoţitoarele cu aur şi valută pentru un 
loc pe coridoarele vagoanelor. Unii au şi copii. Sunt nespălaţi 
şi obosiţi de cel puţin trei nopţi dormite în gară. La „Intourist” 
n-au fost primiţi din cauza armenilor ce uitaseră a-şi mai 
părăsi locurile ocupate cu mult înainte de sosirea lor.  

N-aveam unde ne aşeza. Bănci nu există pe 
peronul vechi şi îmbâcsit de gunoaie. Cumpăr un pui fript şi o 
bucată de salam pentru drum. Vine trenul. Mă urc împreună 
cu câţiva fericiţi posesori de locuri. Majoritatea rămân în 
continuare pe peron. Mă doare sufletul că nu-i pot ajuta.  

Teodor îmi însoţeşte plecarea cu lungi fluturări 
de mână, după ce m-a ajutat să aşez televizorul pe holul 
ticsit de bagaje. Însoţitorul înjură. Crede că nu-l înţelege 
nimeni. Îl înţelegem cu toţii, dar tăcem. Ne este teamă de 
încurcături. Vrem să ajungem în România cu orice preţ. E 
aproape întuneric şi trenul abia se mişcă.  

La miezul nopţii ajungem la graniţă. Vameşii au 
priviri crunte. Îmi citesc hârtia şi tac. Aşteaptă ceva. Nu zic 
nimic. Profit de faptul că unul dintre românii veniţi din Orient 
îl mituieşte şi scap. Cât despre înapoierea rublelor nici vorbă. 
Degeaba îl caut pe şeful vămii. Este acasă şi doarme. Fac 
gălăgie până când unul din grăniceri îi dă totuşi telefon. Nici 
o speranţă. Mai mult, mi se iau şi chemările şi declaraţiile 
vamale, ca să nu mai am nici o dovadă.  

Tac şi îmi blestem clipa de sinceritate. Nişte 
ţigani vin să-mi dea sfaturi. Le trântesc uşa în nas dar 
primesc reproşurile unui medic din Bucureşti care susţine 
sus şi tare că ţiganii sunt singurii oameni care m-ar fi putut 
ajuta. Vorbe de clacă, îmi spun şi mă dezbrac să mă culc. 
După trei ore de scotocire sistematică, trecem din nou pe osii 
europene. Şi intrăm în ţară. Aflu de la vameş că trenul este 
suplimentar, numai pentru sezonul de vară şi că nu opreşte 
în Focşani. Cea mai apropiată staţie este Adjudul. Îmi vine 
să urlu, dar îmi dau seama că n-ar avea sens. Cobor în 

Adjud pe la trei ore de la miezul nopţii. Caut un taxi şi găsesc 
un particular care îmi cere 500 până la Focşani. Îi dau şi 
ajung acasă. Doamne, ce bine este acasă.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL LĂCĂTUŞ 

 

Spălaţi-vă pe mâini şi curăţaţi toporul 

Noaptea pășește în zdrențe, 
purtând coroana unui rege detronat- 
oamenii încep să înțeleagă 
că a trăi în acest regat este un privilegiu, 
să-l vopsim cu altă culoare și nu cu sânge 

Cine e femeia aceasta? 

Am privit-o în ochi 
și am crezut că descopăr alte lumi. 
Are brațe, are picioare 
și o sută de ochi deschiși ca niste uși. 
Cine e femeia aceasta oare? 
De ea se tem până și strigoii, 
căci tot ce atinge se destrămă. 
Cine e femeia aceasta 
care îmbrățișează focul fără să se ardă?   

În rănile mele își șlefuiește ghearele coroiul 

Sunt răni ce nu se cicatrizează niciodată; 
nu cunosc altă biruință decât căderea. 
Oracolul a poruncit sorții mele 
să fiu robul imposibilului. 
Timpul trece și trăiește în locul meu; 
sunt memoria sub rafale de uitare. 

Eu nu sunt poet! 

Eu nu sunt un poet,  
este numai strigătul  
celui care s-a născut  
cu blestemul de a fi  
un visător inveterat 
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LADISLAU DARADICI: 

DESPRE ROTUNJIMEA SUFLETULUI 

 

SALONUL MEU SE AFLĂ LA PENULTIMUL etaj al clinicii, în 
capătul coridorului, la dreapta; e un salon privat. Sunt ca într-
o staţiune aici, personalul se poartă frumos, sunt îngrijit cu 
atenţie, serviciile sunt ireproşabile. Totul pe banii mei, 
desigur... Chiar dacă aş sta internat un an sau chiar mai mult 
(uneori coma asta pare ca o glumă proastă), rămân bani 
suficienţi în urma mea, încât cei mai mulţi dintre cei care mă 
vizitează să fie motivaţi s-o facă. Uneori nu-i înţeleg: e 
primăvară, tot ceea ce se întâmplă dincolo de ziduri e un 
irepetabil spectacol, ar trebui doar să participi, să profiţi, totul 
merită să văzut, experimentat, gustat; viaţa trebuie trăită. Ei 
afirmă că au trecut întâmplător, dar este evident că vin să se 
spioneze reciproc, toată această raportare la persoana-mi 
riscând să se transforme într-o competiţie dementă. Practic, 
rudele mele nu vin să mă vadă, ci să se vadă; după accident 
am realizat destul de repede cât de puţin contez. Singura 
care mai vine într-adevăr pentru mine este Eva; dar ea vine 
în taină, căutându-mă, parcă, în vis... Eva face parte din 
sufletul meu şi din tinereţea mea, nu şi din familie. Ne-am 
îndrăgostit încă din adolescenţă, crescând alături, fiind 
nedespărţiţi până la terminarea liceului: am învăţat să iubim 
unul de la celălalt, iubindu-ne unul pe celălalt, la început 
stângaci, curat însă, cu toată dăruirea, aşa cum numai prima 
oară o poţi face. A fost o dragoste nebună, o dragoste pe 
viaţă şi pe moarte. Apoi ceva s-a rupt, parcă dincolo de 
putinţa noastră, eu fiind nevoit să plec la Paris, la studii, în 
cele din urmă uitând de tinereţile mele. Eva a rămas. În 
adolescenţa mea, dar şi în sufletul meu, chiar dacă o vreme 
n-am realizat acest lucru... A rămas: caldă, curată, de-a 
pururi aceeaşi... 
      AZI E DUMINICĂ ŞI AU DAT NĂVALĂ din nou. Ca nişte 
guzgani. Femeia uzată din dreapta e mama, însoţită de 
tânărul ei prieten: nu e nici primul, nici ultimul... Urmează 
Lisandru, fratele meu iubit, poate prea iubit, Irina, cumnata 
mea apatică şi tristă, cu unul dintre cei trei băieţi ciudaţi ai 
lor; nici nu mai ştiu cum îi cheamă... În stânga, ţinându-mă 
de mână, e Claudia, frumoasa mea soţie; după cum 
bănuiesc, nu se mai întâlneşte cu Lisandru... Înainte de 
amiază, m-a vizitat şi mătuşa Sofia, sora mai mică a lui tata; 
a venit de la ţară, însoţită de o nepoată, o puştoaică drăguţă. 
Au stat o jumătate de oră şi s-au rugat. La plecare, 
ştergându-şi lacrimile, mătuşa m-a sărutat pe obraz, 
şoptindu-mi: „Rămâi cu bine.” În clipa aceea mi-am simţit 
sufletul tremurând. Imediat după prânz, au început să 
sosească ceilalţi... Privindu-i, te gândeşti că fiecare îşi are 
povestea sa, doar că în realitate aceste poveşti nu mai 
interesează pe nimeni... Poveştile sunt ca vieţile, se 
intersectează doar în aparenţă. Sunt drumuri care, chiar 
dacă pornesc din acelaşi punct, se îndreaptă în direcţii 
diferite şi, chiar dacă această direcţie ar fi aceeaşi, ori timpul 
diferă, ori dimensiunea este alta; am senzaţia că sunt 
înconjurat de o duzină de vieţi ratate, inutile. Destinul omului 
e o întâmplare, Dumnezeu neavând niciun amestec în 
afacerea asta. El este prin excelenţă neutru şi e o aiureală 
să-ţi imaginezi că ne-ar putea semăna... Lumile sunt infinite, 
se spune că numărul sufletelor a fost constant la un moment 
dat în univers, populaţia în schimb fiind în continuă creştere. 
Apoi, pentru că oamenii s-au înmulţit tot mai mult, s-a găsit o 

soluţie de criză: sufletele au început să se dividă două, trei, 
zece felii... Se pare că unele bucăţi au sfârşit prin a deveni 
atât de mărunte, că abia mai contează, aşa explicându-se 
numărul foarte mare al celor lipsiţi, practic, de suflet. Există 
şi cazuri în care sufletele s-au păstrat intacte, întregi; e o 
chestiune care nu ţine doar de circumstanţe. Poate de însăşi 
calitatea sufletului. De rotunjimea sa. 
       ÎMI PLACE SĂ CRED CĂ SUFLETUL meu, chiar dacă 
nu e unul autentic, iniţial, este o bucată considerabilă, poate 
o treime sau cel puţin un sfert dintr-un rotund de suflet; e un 
lucru la care, în lipsă de altceva, mă gândesc uneori, mai în 
glumă, mai în serios... Dar este cert că azi sunt înconjurat în 
majoritate de suflete minuscule, adevărate imitaţii de suflet, 
clonate parcă, zdrenţuite şi reci, false ca nişte flori de plastic 
abandonate la marginea unui lan de grâu cu maci şi cicoare. 
Al mamei mele, de pildă... L-a înşelat pe tata până l-a băgat 
în mormânt; bietul om muncea ca un rob pentru noi, ea 
permiţându-i din când în când să ciugulească firimiturile 
lăsate de alţii în urma lor. Când tata a înţeles - destul de 
târziu - a mai supravieţuit doar datorită dragostei pe care ne-
o purta... Acum mama îşi are afacerea ei, i-am cumpărat o 
fabrică de pâine... Sau Lisandru. Dacă tot a avut atâtea 
femei, n-am înţeles de ce s-a culcat şi cu soţia mea... Îi 
dăruisem o casă, o maşină. La urma urmei eram fraţi, 
totuşi... Oare în cine mai poţi avea încredere, dacă nu în 
propriul tău frate? Iar Claudia... Claudia e bolnavă: a fi târfă e 
ca şi cum ai avea cancer. E ca şi cum ai avea doar trup, nu 
şi suflet. Sau poate doar o zdreanţă de suflet inconsistent, 
găunos. Nu mai aveam putere s-o accept, s-o suport. Când i-
am spus că am depus actele pentru divorţ, şi-a ieşit din minţi. 
Eram la volan, coboram din munţi, de la cabană. S-a 
întâmplat în cea dintâi zi a noului an... 
       IATĂ-I PE TOŢI AŞADAR, CONSUMÂNDU-MI AERUL, 
strivindu-mi sufletul, înglodându-mi viaţa. De aproape cinci 
luni simt aceeaşi apăsare, aceeaşi zădărnicie, acelaşi 
dezgust. O soră medicală întredeschide acum uşa, şoptindu-
ne: „Se face amiază... E cald de-acum...” Sunt de acord: e 
prea cald. Îmi dau seama că e tânără, parcă seamănă cu 
Eva... Uşa salonului rămâne deschisă. Mă ridic încet din pat, 
fără efort, făcând abstracţie de vizitatorii mei; la urma urmei, 
nu sunt obligat să-i mai suport. Mă îndrept spre uşă, păşind 
pe vârfuri, reuşind să nu-i deranjez în discuţiile lor 
interminabile şi inutile; acum ştiu că Eva este din nou aici, 
poate chiar mă aşteaptă pe culoarul acela luminos şi 
prelung... Ajungând la uşă, mă opresc niţel, întorcându-mă şi 
mai privind o dată grămada aceea de suflete zdrenţuite şi 
diforme, reci ca o noapte de iarnă în străfundurile unei ape 
stătute şi îngheţate. Zâmbind, Eva îmi întinde mâna: o urmez 
docil. Şi e ca şi cum am retrăi acei ani îndepărtaţi şi frumoşi 
ai adolescenţei noastre, acele nebunatice zile ale acelei 
minunate iubiri... E ca şi cum am trăi... 
 
 

 
 
 

 
P  r  o  z  ă     f  a  n  t  a  s  t  i  c  ă 
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SORIN TEODORIU 

 
 
 
                                   Când ştii?  
 
      Când ştii că ai iubit prea mult, că ai făcut destule 
concesii, când ştii că ai dezvăluit prea multe adevăruri 
despre tine, că ţi-ai oferit gândurile şi inima prea uşor? Când 
ştii că ai greşit din prea multă dragoste şi ai dăruit toate 
surâsurile tale? Când ştii că unele secrete nu ar fi trebuit 
dezvăluite, că iubirea se păstrează cu umilinţă şi tact - 
diplomaţia inhibă dorinţa de a-ţi striga în cuvinte iubirea şi 
dorul? Şi ne simţim în fiecare an tot mai copii, mai copaci ori 
simpli oameni care uită. 
      Când ştii că ai sărutat prea mult, că te-ai frânt în prea 
multe bucăţi, că ţi-ai îngropat de prea multe ori faţa în părul 
ei greu şi ai văzut lumea printr-un filtru auriu sau negru sau 
în orice altă culoare, când ştii că viaţa ta a căpătat forma ei? 
Când înţelegi că respiri în aceleaşi răstimpuri, că ai stat prea 
lipit de trupul ei, că ai început să ai aceleaşi gânduri şi vise, 
că eşti una şi aceeaşi persoană cu ea, că te mişti atunci 
când ea se mişcă şi nimeni nu ştie cine face întâiul gest şi 
cine copiază? 
       Îţi aminteşti prima noapte? Ca şi tine, ca şi voi, ne 
feream de părinţi, am intrat în casă târziu, ne-am strecurat în 
cameră, nu voiam să fim auziţi, ar fi fost prea mult pentru 
bătrâni, iar noi eram prea tineri, neîndemânatici dar cu flăcări 
în ochi, cu răsuflarea fierbinte şi amestecată, eram tandri, 
eram dizolvaţi unul în celălalt, cu privirile tulbure, voalate şi 
cu literele cuvântului FERICIRE adânc înfipte în suflete. 
Ehe… atunci am descoperit prima oară cât de încurcate sunt 
mecanismele fermoarelor, închizătorile, cât de calzi sunt 
umerii şi sânii femeii, am atins rotunjimea gândurilor ei şi 
întâia oară sângele a pulsat nebuneşte în palmele 
nerăbdătoare, în vreme ce conştiinţa întreagă se clătina la 
marginea unei prăpăstii clocotinde. 
     Şi totuşi când ştii că ai iubit prea mult părul ei mirosind a 
soare, ochii şi obrajii şi buzele, când ştii că ai trecut de limita 
iubirii pentru mersul şi şoaptele ei, tăcerile văzute şi 
nevăzute, moliciunea de pisică toropită, când ştii momentul 
când ai depăşit aceste limite? 
    Când ştii că ai desenat prea mult cu degetele conturul 
feţei, pomeţii, sprâncenele, pleoapele ei firave, atât de firave 
încât aproape vedeai culoarea ochilor prin pielea delicată, 
când ai simţit că spaţiul dintre trupurile strânse a devenit 
prea larg chiar dacă ele formau o singură fiinţă, când ai visat 
că te trezeşti şi strigi iubirea şi dorul pe care nu le mai puteai 
stăpâni în interior? 
       Vezi, eu am rămas acelaşi, nu am nimic interesant să-ţi 
spun, nimic despre realizările mele, am din ce în ce mai rar 
scăpări de orgoliu, de mult nu mai simt sforile care-mi leagă 

mâinile, nu mai simt rănile care se adâncesc şi mă rod 
continuu.   
M-am obişnuit. 
       Şi totuşi încă îmi este dor de tine, poate nu mă voi 
vindeca niciodată şi nici n-am să uit nopţile când ne simţeam 
tot mai copii, mai copaci ori simpli oameni care tac. Cine ar 
trebui să sufle peste humă, să trezească Omul din noi?  Şi 
mai ales de ce aşteptăm să vină cineva să sufle peste huma 
trupurilor noastre? 
      Dar uite, s-a făcut dimineaţă. Acum ne grăbim, urmează 
o zi plină, străină, grijile diurne vor alunga melancolia şi 
dorurile noastre şi nu vom ştii niciodată dacă ce am simţit 
aici a fost real sau doar un vis de dimineaţă. 
 
                        Poate acum  
 
      Dimineaţă ostilă. Ferestrele abia dacă aduc lumină de 
afară, în cameră este rece, reci sunt şi hainele de pe 
spătarul scaunului, pe lustră se clatină câteva griji, singurele 
care nu adorm niciodată, pândesc momentul când mă întorc 
de pe o parte pe alta să mă agaţe cu nadele lor. 
      Deodată, un zgomot de tocuri îmi sparge liniştea. Lovesc 
sacadat trotuarul din faţa geamului, paşi de femeie grăbită 
mă cheamă cum cheamă ţăranii găinile în ogradă. Şi 
gândurile reacţionează, fug din mine ca nişte porumbei, fac 
ture deasupra blocului, a parcului, încep să deseneze în 
închipuirea lor femeia de care îmi este dor, chiar dacă ea 
aparent nu există, sunt destule teoriile despre bărbatul cu 
mai multe vieţi şi o singură iubită pe care o caută şi de 
fiecare dată eşuează la braţul altor femei şi pleacă mai 
departe, să găsească altele şi altele cu suflete mucezite şi 
trupuri promiţătoare şi fade. 
      Femeia gândurilor mele este veselă, încăpăţânată, ştie 
să râdă într-o mie de feluri, optimismul ei mă extrage din 
carapace, din abisurile proprii, mă învaţă să trag aerul în 
piept, îmi împrospătează aura, în concluzie este o femeie 
deosebită. Imaginaţia îşi foloseşte întreg arsenalul, 
desenează în închipuirea mea o casă, un gard, acolo mă 
simt puternic, miroase a var şi a liliac, este şi un copac, sub 
el o bancă, de-ai ştii de câte ori ne-a prins noaptea aici, 
adormeam îmbrăţişaţi până când pasărea făcea zgomot cu 
aripile, atunci ne retrăgeam în dormitor pentru somn. O să 
râzi şi pe bună dreptate o să întrebi: astea sunt visele tale de 
mărire? Plicticoase ca şi gândurile fără inspiraţie, ca şi 
tocurile care lovesc trotuarul şi par să nu mai plece, se 
repetă cu aceeaşi intensitate şi grabă absurdă... 
        Mă foiesc în aşternut, mă dor rănile vindecate la 
naştere, îmi cresc aripile din nou, în curând vor fi suficient de 
mari şi atunci voi lua urma gândurilor care desenează fără 
întrerupere amintiri între ceaţă şi soare. Când voi ajunge 
acolo, n-o să mai simt suferinţa pământului, lucrurile 
esenţiale îşi vor pierde formele şi toate vor deveni un fel de 
minge sau un fruct tropical.  Nu va fi nici noapte, nici zi, nu 
va fi nici durere, nici frig. În acest loc detaşarea este totală. 
      Ochii mi-au obosit, nu mai văd diferenţe de culoare, 
confund cerul cu marea, muntele cu dealul, pleoapele se 
închid ca imediat să se deschidă ochiul interior, pe el nu-l 
înşeală aparenţele şi distinge o singură femeie între milioane 
de siluete, puterea lui depăşeşte frontiera unde simţurile 
omeneşti se opresc neputincioase.  Abia acum visul este 
complet. 
      Şi nu mai există nici camera rece, nici trupul meu prins 
ca într-o capcană de aşternut, nici griji în lustră, nici tocuri 
străine şi nici o dimineaţă ostilă. Toate au rămas nişte 
amintiri imposibile, în faţa mea, pe jumătate ascunsă în nisip, 
aşteaptă o amforă încărcată cu soare, atât de frumoasă încât 
aduce pe-alocuri cu femeia de care îmi este dor uneori. 
      Speranţa îmi răscoleşte simţurile, poate acum... 
 
 
 

P r o z ă   s c u r t ă 
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BALADA NOIMEI PIERDUTE 
                                  
În joasele agore-n iarmaroace 
pe unde turma îşi aclamă zeul 
întru tainul zilnic de potroace 
e terfelit în zoaie curcubeul. 
 
Un balamuc pestriţ unde aezii 
prea lesne-şi schimbă lira în chimvale 
şi dedulciţi la stârv ca huhurezii 
gângavul tril şi-l vând drept osanale. 
 
Fervoarea lor de-a spune-ntruna imnic 
acelaşi spleen sub felurite forme 
e însăşi spaima resimţită zilnic 
chipul cioplit al stărilor diforme. 
 
Ci eu tăcând răpit de aporia 
acestui veac prea sufocat de texte 
arunc la coş sofismul erezia 
sunt scribul care şterge palimpseste. 
 
Cu podul palmei corectând neantul 
pe voi netăbăcite pergamente 
v-aş azvârli la ghenă să rodească 
ogorul îngrăşat de excremente. 
 
Sătul de behăitul ălor noateni 
abia-nţărcaţi din bulucita turmă 
în smârc semantic aş sădi izvorul 
eu fântânar al apelor din urmă. 
 
De n-aş simţi pe buze sfiiciunea 
cu care ah ne-mbrăţişează marea 
când îşi ascunde-n alge goliciunea 
aş da-n vileag întreagă-ngreţoşarea. 
 
Însă aştept să mai dospească verbul 
cum creşte pâinea frântă în grijanii 
nu-mi pasă că mă împresoară herbul 
ce mi l-au încrustat pe tâmple anii. 
 
Drumul pieziş ascuns în poezie 
îl suie-n pantă lacrima. Dar cartea 
care pe sine singură se scrie 
va-ndupleca măcar o clipă moartea? 
 
Căci tâlcul îngropat în apoftegmă 
ce pretindeau că-l prind anahoreţii 
pe drept cântar nu face cât o flegmă. 
Dar noima vor pătrunde-o ei, poeţii.  

 
 
 
 
 
SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE MINE ÎNSUMI 
 
                 „Taci, omule, eşti un popor prea mic!”- Ion Mircea                                                                                
  
Sute de poeme am ars vrafuri de lacrimi pietrificate 
să înţeleg ce era de neînţeles să aflu de-neaflatul  
cheia parola sesamul iubirii de aproapele 
mii de cuvinte orbecăind în nesfârşit labirint  
să exprime să urle să nască să atingă ceva confuz  
şi totuşi explicit ca însăşi lumina ce nu poate fi  
tradusă în poeme în muzici în formule matematice 
ceva covârşitor ca o lacrimă freatică o implozie  
o primăvară un orgasm un fel de moartea căprioarei  
de odă în metru antic de tristeţea mea aude  
nenăscuţii câini pe nenăscuţii oameni cum îi latră  
un soi de mama de george coşbuc şi mama mă-sii  
de monolog în babilon cartea oltului şi alte retorici.  
Scrie tu genialule umple prăpastia dintre noi  
pudrează neantul fardează golul din conservă  
duhoarea de sub parfum scrie tu cu cerneala  
de pe halatele imaculate ale măcelarilor  
cu cerneala din ochii târfei după şase nopţi  
de dragoste nebună scrie tu cu cerneala  
cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. 
Da eu voi fi acvilonul ninsoarea de acasă a exilatului  
în propria umbră de azi mă retrag fără pompă în toamnă  
să ascult ploaia mai coerentă decât toate cuvintele  
mai vie mai adevărată mai elocventă decât orice  
discurs poetic ea detestă diplome ştaifuri aniversări  
se pişă pe toate titlurile de onoare pe etichete  
şi gloriole provinciale care put a rahat sponsorizat  
a paranoia cu insignă a hoit cu chipiu scrie tu  
într-o zbanghie sintaxă esoterice versuri necitite  
de nimeni nici măcar de tine reeditează în tiraje de masă  
titluri frumoase cartea cărţilor de tren de telefon  
de bucate zmângăleşte papirusul pergamentul  
ciorna şerveţelul hârtia igienică fiţuica de ziar  
ecranul retina semnează cronici editoriale ferpare  
scrisori de trăsură deversează-ţi angoasa  
vomită-ţi spleenul şi mai ales fă-te că exişti dă-te viu  
dă interviuri ubicuule tu eşti un tsunami pe lângă  
bietele lor castele de nisip când răsari tu ăilalţi poieţi  
îşi iau găletuşa lopăţica se cer la mămica  
ei sunt veleitarii nechemaţii tu eşti alesul bardul  
tribunul aedul tu eşti un zepelin printre baloanele  
lor de săpun titanic versus vaporaş de carton  
hipopotam în frac de şoricel nu ţi-ar fi de deochi   
fain ţâşnesc textele din tine ca dintr-o cişmea spartă  
jeturi puhoaie de apoftegme mantra haiku-uri  
dar las-o mai moale mai plimb-o şi tu schimbă  
macazul blog-ul site-ul clasicule în viaţă  
europa e la degetul tău mijlociu fă-o! 
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PAUL BLAJ 
 
îmi placi mai mult decât când 
chiuleam  
 
claviculele tale sunt firave  
pentru geaca aceasta care miroase a 
mine 
ele uită cum uită vechii luptători  
uniformele la naftalină 
 
pune-o pe tine și taci cum numai 
întunecarea   
am să te îngân când îmi ții capul în 
carnea ta  
de flaut  
 
azi am strâns un pic de liniște și am turnat-o  
peste făptură  
mirul de la marginea metropolei unde vom locui 
 
când ești se desfac cerurile  
și o columbă mi se așază pe spate  
atentă frumoasă  
între voi trebuie să fie ceva  
poate un fir de Dumnezeu  
care intră în șosetele din lână albă 
amintiri de la cei care ne duceau de mână  
la școală  
 
draga mea îți cer să intri înăuntru cu toate rimelurile  
ai să găsești acolo lângă fereastră  
plantat pentru tine un bărbat sequoia 
 
 
mi-am dat jos fularul din piele de crotalidae 
 
până mai trăiesc vârsta în care obiectele se lasă atinse 
în care miezul celor dragi seamănă cu miezul lubenițelor 
parcă s-ar trece cu un camion peste mine  
iar eu m-aș retrage îngăduitor într-o nocturnă de patinoar  
cu părerile destrămate 
 
cine mă chinuie este un nemernic îmbrăcat în argilă  
sau un lup cu dor de a urla lunii sălbăticia sa  
nimeni nu știe să fie străinul perfect  
după cum nimeni nu se abține de la o mână întinsă  
 
treceam un pod zilele trecute și am avut impresia că trec  
într-o emisferă cu mulți copii frumoși  
apoi seara m-am uitat într-o carte ca într-o sticlă mată  
iar tot ce am văzut era murdar  
pentru că lipsa mea de cuvinte este elegantă  
 
când vei citi acestea voi fi în tunisia  
cu disprețul viu pentru cei în care mi-am pus încrederea 
iar ei au zdrobit-o ca pe o nucă în pumn  
nu uita sunt atât de departe  
încât viața mea se termină înainte ca să ajungă primul tău  
cuvânt la mine  
 

azi sunt pe jumătate sârb 
  
cumpăr suvenire  
le verific puterea lor de amintire 
le miros le duc la ureche 
mă întăresc a smoală 
dar nu mă las pentru că Tu mergi uitându-Te  
peste umăr  
și asta îmi place  
mă simt o corabie cu pânze albe  
într-o sticlă privită de un băiețel 
corigent la matematică  
iar dacă mi-ai cere  
să-mi măsor puterea de a ierta  
voi claca după un timp pleznind de rușine  
ca un bărbat ratat politic dan șova 
de exemplu 
vreau bun-simț cum vor plantele apă de munte  
și nu mă certa Doamne  
când vezi cum putrezesc efervescent 
totul începe cu atriile 
nimicul se rostogolește până ajunge să poarte  
un nume decent  
iar aceasta nu e filozofie 
 
aștept vara cu stropitorile de tablă și grâu pe câmp  
 
casa părea situată într-o lacustră veselă  
așa îmi aduc aminte  
eram prea mic să înțeleg de ce ăl bătrân  
stătea mai tot timpul plecat în misiune  
îmi plăceau pomii încărcați de fructe  
dar și salcâmii  
când urcam în vișin la cules 
aveam o geantă verde pătrată  
pe care desigur că nu o umpleam  
mă ospătam cu poftă  
fructele îmi pătau tricoul  
toată lumea era fericită   
vecinii cei mai apropiați stăteau la 1 km  
grădina era plină de cucuruz 
curtea era plină de gâște și aveam trei cloște  
azi privesc casa  
din dealul mociului  
ceva magnetic mă respinge și cred că acea lume  
și-a schimbat definitiv polul  
după cum sunt sută la sută sigur că nu-mi place  
să-mi tai unghiile de față cu cineva  
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DAN HERCIU 

 

ziua cea mai lungă  

fumez  
privesc ziua ca o prelungire inutilă a ferestrei  
doctorii mă ceartă  
le arăt poze cu mine când nu ştiam  
ei îmi arată poze din mine şi-mi vorbesc de sus  
nu înţeleg nimic  
cel din patul alăturat a murit ieri  
şi lui i-au vorbit  
mi-a zis : mă, ăştia îi zic altcumva morţii, aşa…mai complicat  
l-au luat ca pe o mobilă veche  
a rămas un bănuţ lângă pat  
mi se face frică  
 
luni 
am visat că l-au tuns pe dumnezeu şi l-au băgat la chimio  
 
se ţinea tare 
 
nu a scăpat o lacrimă  
 
duminică  
am visat că l-au externat  
cu regim o mai duce un an 
i-am dat bănuţul  
mi-a spus ceva  
nu înţeleg nimic  
pare aşa un om de cumsecade 
azi noapte mi-am visat toţi morţii  
complicat  
 
au venit analizele 
- negativ – 
doctorii nu înţeleg nimic  
mi se sparge un geam în plex  
intră aer curat 
mult aer  
râd ca un somnambul pe acoperiş  
îmi este frică  
fumez 
 
privesc ziua în ochi 

 
ea se uită la mine şi trece 
 
 

retrocedare 

la început dai tot  
de fiecare dată mai mult decât ai 
apoi păcătoasa necesitate 
de a recupera începe să te macine 
ca pe un dependent de heroină 
 
atunci e momentul când începi să pierzi. şi pierzi . invariabil.  
 
/ - ştii, viaţa e o păpuşă rusească: „obiect similar într-un alt 
obiect similar”. 
(un păcat acoperă pe altul ) 
(o tristeţe acoperă pe alta) 
(o iubire acoperă pe alta) 
(o femeie acoperă pe. ..nu.! o femeie nu) / 
 
toată lumea ta (o cantitate de oameni de altfel neglijabilă) 
se opreşte din expansiune 
şi îţi dai seama că nici un om nu este, într-un fel sau altul, 
special 
ei sunt diferiţi doar prin numărul de păcate  
 
/ începi să alergi pe străzi / să urli în gura mare cât de mult 
iubeşti tu şi ce suflet mare ai / să te rogi de toţi trecătorii, ăia 
indiferenţi şi insensibili, să intre la tine în inimă şi să vadă că 
ai atâtea camere de oaspeţi, toate umplute până la refuz cu 
bune intenţii / de fapt vrei aşa puţin de la viaţă şi ai fost greşit 
înţeles / 
 
totul e prea fierbinte . te opreşti. 
 
atunci e momentul când ar trebui să plouă. şi plouă. 
invariabil. 
 

text cu votcă şi ochi . un ochi.  

am dureri de stomac de la votca aia. capul creşte. simt 
colţurile camerei cum îmi intră în nas . si gustul acela de var. 
acrişor. 
îmi vine să-mi iau zilele şi să le dau degeaba 
 
discuţia . de fapt fiecare vorbea. tare. rectific . fiecare îşi 
striga oful şi comanda votcă. doar un ochi de femeie ce 
privea prin fum . postmodern. asigura echilibrul. cumva.  
 
 
filmul este rupt . pun cap la cap frânturi . ştiu că am ajuns 
într-o pivniţă . şi că cineva spunea : aici e capătul.. a ce? a 
nimic. doar zid. zidul nimic. 
 
 
de la votca aia. vomit celălalt  
ochi de femeie. au culori diferite.  
ruşinea ca o potecă peste mine. sau prin zid. îmi caut 
ţigările. sunt gol. râd de frică să nu cad.  
 
îţi caut  
mâna .  
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Niu Herisanu 
 

 
ornamentul 
 
 
 
artistul tocmai a terminat o capodoperă, 
privirea sa se odihneşte cu plăcere pe forma clară, rondă, 
în acest timp îi trece prin minte un gând 
şi vrea să facă frumosul şi mai frumos, 
apucă dalta şi incizează pe circumferinţa lucrării nişte linii 
uneori paralele, alteori încrucişate, unele superficiale, 
altele profunde; 
 
astfel s-a născut un ornament, 
capodopera a încetat să mai existe... 
 
tac  
 
într-un singur articol 
aş fi putut să scriu despre tot ce ne înconjoară 
puteam scrie despre miracolul oului primordial 
despre energia iniţială a lucrurilor 
chiar şi despre panspermie 
să invoc lucruri maliţioase 
pentru a-mi apăra singurătatea 
să compun să creez aforisme cugetări sau parabole 
tot felul de întâmplări misterioase 
în care pietrele şi apa mă salută 
dobitoacele vorbesc latina cultă 
în timp ce oamenii vorbesc latina prisca 
să filosofez asupra doctrinelor grupărilor de hoţi (partide) 
mai bine adopt 
atitudinea înţeleptului din extremul orient 
tac 
 
a trecut vremea poeţilor 
 
 
am băut cafeaua şi am discutat despre 
omul care trebuie să vorbească mereu despre alte lucruri 
nu trebuie să te repeţi niciodată 
devenind plictisitor ajungi marginalizat 
n-am îndrăznit să te întreb dacă în ziua de azi 
mai este bine să te ocupi de artă 
 
ce bine că nu sunt poet 
optzecist sau nouăzecist sau... 
 
a venit vremea artiştilor noi 
dar şi ei ca toţi ceilalţi vor rămâne odată în urmă 
 
am băut cafeaua şi am discutat 
despre călătoria din munţi iarna 

despre avalanşe 
despre arta contemporană 
despre noile idei în arta conceptuală 
 
eram foarte fericiţi când 
neîntrebată ai spus bună cafea 
te-ai ridicat şi ai continuat 
a trecut vremea poeţilor ceau pa 
fără nici un dram de iubire 
 
acum la modă-i piercing-ul 
şi tatuajele 
 
spunea simplu 
 
era un om greu suportabil 
îsi făcea treaba impecabil 
nimeni nu-i putea reproşa absolut nimic 
explicaţii nu dădea niciodată 
spunea simplu 
asta este o lume 
ăsta este un scarabeu 
asta este o lume scarabeu 
asta este o simplă lume scarabeu 
mergând pe pasajul fără scări 
în sus şi-n jos 
de sâmbătă până joi 
la teatru sau la filarmonică 
 
cel mai important lucru 
într-o spirală simplă sau dublă 
este să nu-ţi pese de nimeni 
să-ţi continui tradiţia în tăcere 
făcându-ţi treaba impecabil 
 
aş fi 

 
 

eu ... nu am avut privilegiul să mă nasc la ţară.  
aş fi mers şi eu cu oile, cu vaca la păscut,  
aş fi arat şi eu pământul cu plugul cu doi boi, 
aş fi cosit iarba, aş fi secerat holda, 
aş fi cărat sacii la moară, 
aş fi trudit alături de semenii mei ţărani 
aş fi cules merii şi prunii cu prunele – viitoare ţuici 
pe care le-aş fi băut de sărbători, 
aş fi trudit şi eu alături de semenii mei ţărani 
aş fi tăiat porcul de Ignat şi mielul de Paşte 
şi nenumărate găini, bibilici, raţe şi gâşte peste an, 
aş fi cules via şi aş fi băut vin natural, 
aş fi trudit alături de semenii mei ţărani, 
aş fi mers în pădure după lemne, 
aş fi mers cu feciorii de-o seamă cu mine la joc, 
aş fi tăvălit câte-o ţărăncuţă rumenă, durdulie, 
plină de viaţă, plesnind de sănătate în fânul frumos mirositor; 
poate în preajma sărbătorilor de Crăciun 
aş fi cârpit saci de iută şi aş fi dat de mâncare la animalele 
de pe lângă casă 
măturând pe urmă zăpada imaculată, 
aş fi băut băutură naturală, 
aş fi mâncat mâncare naturală, 
aş fi respirat şi eu aer proaspăt direct de la coada vacii, 
aş fi trudit şi eu alături de semenii mei ţărani; 
dar n-am avut privilegiul să mă nasc la ţară, 
dacă l-aş fi avut aş fi trudit şi eu alături de semenii mei ţărani, 
Spre regretul meu sunt un biet băiat de asfalt, 
m-am născut în Bastionul Haller din Hermannstadt. 
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Florentina-Loredana Dalian  

 

           Plasa monofilară  

 
      Mi se păruse interesant să merg cu pescarii, cu barca, pe 
Dunăre, să ridice plasele. Asta până în momentul când le-au 
ridicat. 
      Soarele ardea, parcă n-ar fi fost septembrie. Noroc cu 
pălăria mea galbenă! Eram desculţă, pe fundul bărcii se 
acumulase mâl şi totul în jur mirosea îngrozitor a peşte. 
Dunărea era tulbure, eu – plină de praf. Însă deasupra se 
lăfăia un cer nedrept de albastru şi de frumos. Multe sunt 
nedrept de frumoase.  
       Pomii de pe insulă înverziseră năpraznic, în ciuda 
gunoaielor lăsate de mâna omului. Şi parcă nici mie nu-mi 
mai era atât de frică de apă ca de obicei. De fapt, refuzam să 
mă gândesc.  
      Păşisem cu teamă pe vârful bărcii, legănarea ei nu-mi 
era deloc pe plac. Până la urmă, ajutată de cei doi, îmi 
găsisem un loc confortabil. Atât de confortabil pe cât poate fi 
un loc într-o bărcuţă cu vâsle şi cu noroi pe fund. Nu mai 
fusesem cu barca din clasa a zecea, dintr-o expediţie, când 
ne plimbaserăm câţiva zănateci pe Crişul Repede. Am dat 
atunci la apă din barcă de mi-a ieşit tot romantismul pe nas. 
Şi tot noi am plătit vâslaşului. Taxă pe vindecare de 
romantism. Măcar de m-aş fi vindecat atunci! 
       Oamenii se întrebaseră ce noroc le voi purta eu la peşte. 
„Dac-ar fi după mine – le-am spus – l-aş arunca pe tot 
înapoi, în apă. Aşa că nu vă bazaţi pe norocul pe care 
speraţi să vi-l port!” Strâmbaseră din nas, dar n-au îndrăznit 
să zică ceea ce intuiam că ar fi avut de zis: „Dac-ar fi după 
ecologişti ca dvs., madame, ar muri lumea de foame!”. „Ar 
muri pe naiba!, am replicat cu voce tare, lăsându-i cu gura 
căscată. Ştiţi bine că nimeni n-a murit câtă vreme n-au 
dispărut plantele de pe pământ.” „Să înţelegem că nu vă 
place peştele?”, întrebase, ironic, unul mai îndrăzneţ. „Ei, nici 
chiar aşa! Îmi place, deh, dar nu-mi place să-l văd zbătându-
se”. Cei doi schimbară priviri cu subînţeles, de cunoscători. 
Câţi d-ăştia ca tine! Îndrăzneţul prinse şi mai mult curaj: „Noi, 
la ţară, aveam un profesor de istorie şi geografie. Domnu’ 
Radu-l chema. Avea domnu’ Radu un obicei: umbla prin 
curţile oamenilor în ajun de Crăciun. Îi găsea cu porcul tăiat. 
Ce-aţi avut, măi oameni buni, cu bietul animal? Da’ când îi 
punea lumea-n traistă, uita. Uita de bietul animal. Zicea 
bogdaproste şi-o zbughea.” He, he! râseră cei doi. Zâmbii şi 
eu, să le fac plăcere. În fond, mi-o zisese. Celălalt, mai doct, 
îşi căută o scuză mai nobilă, sau, cum se zice în drept, un 
precedent: „Şi Iisus a pescuit”. Ei, nici chiar aşa! Dar, ce-i 
drept, şi-a ajutat ucenicii s-o facă. Şi a hrănit mulţimile cu 
peşte, după cum aflăm din pilda cu cei doi peşti şi cinci pâini. 

El Însuşi a mâncat o bucată de peşte fript, după Înviere, 
când li s-a arătat Apostolilor. 
       Culmea e că pescarii „mei” prinseseră acum o grămadă.  
„Vedeţi, îmi explică unul, ăsta care se zbate mai tare s-a 
prins mai de curând. Ăştilalţi, chiar dacă sunt vii, nu se mai 
zbat. Ori au obosit, ori...” S-au resemnat, da. Aşa se 
resemnează şi omul. Când oboseşte să creadă-n iluzii, să 
spere, stă pasiv. Nu se mai zbate. Bogdan Amaru scria în 
jurnalul său: „Speranţele sunt cele mai ieftine plăceri ale 
noastre”. Dar până şi de-o astfel de plăcere se satură omul, 
nu-i aşa? Mai ales că ieftinătatea se referă la partea 
materială. Nu costă bani să speri, cum ar veni. Dar ce de 
suflet se mai cheltuie pentru-o speranţă! 
      Îmi explică, plini de mândrie, că folosesc plase 
monofilare, interzise la pescuit. Acestea sunt foarte dese şi 
au firul mai subţire ca firul de păr. Nu dau şanse la nimic să 
scape. Într-adevăr, plasele erau pline de puiet. Ba încă şi o 
mulţime de raci şi chiar scoici micuţe. „Nu iartă nimic!”, întări 
unul, de parcă nu era evident. Gândul mă duce la 
îndrăgostire. Când îţi căşună pe-un om, pici ca prostănacul 
ăsta de peşte în plasa monofilară. Fără şansă de scăpare.  
      Pe mal, vreo cinci inşi se căzneau să elibereze animalele 
din plasă. Nu pentru mult timp, desigur. Până-şi vor găsi, cu 
adevărat, sfârşitul, sfârâind pe grătar. Ce fiinţă nehalită şi 
omul! Întorc capul, încercând să privesc în altă parte. Unul 
mă simte şi încearcă să mă salveze, în opinia lui: „Haideţi în 
spate, să serviţi o ciorbică sau nişte mămăliguţă cu brânză! 
Mmm, o bunătate!” Mă duc, cu gând să mănânc doar brânză 
cu mămăligă. Mă ia cu leşin când văd puzderia de muşte 
dansând cu dezmăţ printre mâncărurile neacoperite din 
cortul improvizat şi lăsat deschis. Încerc să schimb subiectul 
– “Ce zi frumoasă de septembrie!” Şi plină de muşte, îmi vine 
să adaug, dar mă abţin. Nu ştiu cum să fac să nu par fiţoasă, 
nici să-i jignesc pe oamenii aceştia mândri de munca lor şi 
de ciorba lor de muşte, pardon! pescărească. „E cu apă din 
Dunăre”, se laudă nea Costel, de parcă m-ar fi anunţat că 
tocmai a câştigat premiul Nobel. Eu aproape icnesc, 
amintindu-mi cât de tulbure e Dunărea şi cu gândul la –
deformaţie profesională, deh! – multitudinea de deşeuri care 
se deversează în ea. Ce mă fac eu, acum, cu nea Costel? 
Aşteaptă solemn, cu polonicul în aer, încuviinţarea mea. Tot 
stomacul mi se revoltă şi, tocmai când dau să-l refuz, cu 
orice risc, mă salvează el. Îl văd înmuindu-se deodată şi 
căzând pe spate, moale ca o cârpă, cu polonicul în mâna 
dreaptă. Mă panichez la gândul că a păţit ceva. Nu cred că l-
am deochiat. Nu de alta, dar eu mă mir de oamenii frumoşi, 
şi nici pe-aceia nu-i deochi, că mă uit la ei cu drag şi 
admiraţie, nu cu ciudă sau alte sentimente negative. Îi zic 
„Tatăl nostru” şi, ca să întăresc efectul, îi trag şi două palme. 
Sau poate să folosesc polonicul? Încerc să-mi pun în 
aplicare cunoştinţele de prim-ajutor. Nu, nu cred c-aş putea 
să-i fac respiraţie artificială. Respiraţia lui miroase a borhot. 
A borhot şi a peşte. Mai bine-i mai trag două palme. 
Doamne, iartă-mă! N-aş fi fost bună de soră de caritate. 
Omul moare lângă mine şi mie-mi trebuie miros de trandafiri. 
Ba nu, cred că mi-ar plăcea mai mult violete de Parma. Nu 
mai sta ca toanta!, îmi zic. Dau fuga la pescari, sărind peste 
nea Costel (profu de sport ar fi mândru de mine!) şi le strig: 
„Ajutor! A leşinat nea Costel!” Ăia râd tare, zguduindu-li-se 
burţile. Pădurea amplifică râsul lor, făcându-l să pară 
grotesc. Deodată se opresc, parcă înduioşaţi de figura mea 
nedumerită şi ingenuă. Unul îmi explică: „Staţi liniştită, 
domniţă! aşa leşină el din când în când, în funcţie de 
concentraţia alcoolică. Hă, hă!” Şi se pornesc iar. M-am 
liniştit, înţelegând. Dar insist să-mi etalez latura umanistă; că 
doar omul mort de beat nu e chiar mort de-a binelea. „Totuşi, 
n-am putea măcar să-l învelim c-o pătură? Să nu 
răcească...” Ei o ţin pe-a lor: „Drac mort aţi văzut? N-are nici 
pe ăla. Trăscăul din el îl face imun la toate.” Mai dau o fugă 
în spate, să văd ce face nea Costel. Face bine, acum 
sforăie, c-o expresie de mulţumire pe chip, strângând 
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polonicul, aşa cum trebuie să fi ţinut Ştefan cel Mare sabia. 
Probabil visează frumos. Visul e singurul refugiu al omului 
din faţa unei realităţi uneori crude. Adeseori prea crude. 
Poate nici nea Costel nu-i un fericit să stea toată ziua pe 
malul apei, să scoată la peşti şi la raci din plasă. Poate de-
aceea şi bea. Să uite. Să nu-i mai miroasă a mâl şi a peşte, 
ci a trandafiri şi a violete de Parma.  
Unul dintre pescari, care tocmai luase nişte raci de la fiert, 
insistă să-mi dea o bucată. „Asta, coada se mănâncă. Uitaţi 
ce roşu şi frumos e!” Omul făcuse efortul să-i cureţe crusta 
pentru mine, cu mâinile lui murdare, mirosind a baltă. Nu se 
cuvenea să-l refuz, mai ales că nu trebuia decât să deschid 
gura, mi-l apropiase de buze. L-am luat, cu gând să-l scuip 
mai încolo, dar se uita la mine să vadă dacă mestec. Avea o 
expresie fericită pe chip, în timp ce mă monitoriza, 
întrebându-mă, cerşind confirmarea: „Aşa-i că-i bun?” „Îhm”, 
zic mestecând a lehamite, cu ochii la racii care încă mişcau 
în găleata în care erau aruncaţi după ce, cu greu, fuseseră 
desfăcuţi din ochiurile hapsâne ale plasei monofilare. Cu 
stomacul în gât, simt bucata de rac alunecând de-a lungul 
esofagului, agresându-mi aparatul digestiv. Mă rog doar să 
nu ia calea-napoi. Cel puţin până plec de lângă ei.  
       Aşa-mi trebuie!, gândesc. Ai vrut poezie. Ai vrut şi-ai 
avut! Nu-i nicio poezie, nici în Dunărea îmbâcsită, nici în 
zbaterea peştilor în plasă, nici în cleştii racilor, nici în mirosul 
de baltă. O! Ce frumos mai sună haiku-urile tale cu pescari, 
nu-i aşa? Iată pescarii! Cu transpiraţia curgându-le de la 
tâmple spre bărbie, cu subsuorile asudate, cu mâinile 
murdare şi burţile atârnate, cu degetele chircite de-atâta 
desfăcut la plasă. Degetele acelea butucănoase chinuindu-
se să desfacă aţa mai subţire decât firul de păr de pe corpul 
inelat al racilor. Sau nea Costel, biruit în lupta cu alcoolul, cu 
polonic cu tot! Hai să vedem, scrie! Scrie un haiku! „Miros de 
baltă/ peşte zbătându-se/ pescar mort de beat”. Aşa-i că-i 
poetic? Te-ar invidia până şi Basho.  
       Ca şi când mi-ar fi ghicit gândul, unul mă întreabă în 
timp ce migălea la un rac: „Domniţă, o să scrieţi o poezie, 
nu-i aşa?” ”Una care începe cu foaie verde solz de peşte”, 
adăugă altul, stârnindu-mi un zâmbet. 
       Nea Costel s-a trezit, de parcă nici nu fusese mort. De 
beat, vreau să zic. Tot cu polonicul, mai ameninţător chiar 
decât prima dată, amintindu-şi că-mi era dator c-o ciorbă. „O, 
nici nu poate fi vorba, m-am umflat de raci!”, exclam, 
aproape convingându-mă pe mine şi încruntându-mă la 
ceilalţi să-i conving şi pe ei. Să tacă. Şi-au băgat nasurile în 
plasă, mustăcind. Unul, mucalit, n-are stare: „Costele, 
domniţa tocmai zicea că s-a săturat de raci fierţi. Şi tare-ar 
mânca unii fripţi, aşa cum numai tu ştii să faci.” Îi arunc priviri 
ucigaşe, ameninţându-l c-o sabie imaginară tip polonic. Râde 
cu poftă, mulţumit că mi-a făcut-o. Noroc că nea Costel nu-l 
bagă în seamă. Nu mai aude nimic. A făcut o pasiune pentru 
o sticlă. Alta.  
      Soarele-şi trimite frânturi de raze printre crengi. E frumos 
pe malul Dunării. Dacă fac abstracţie de mirosul de peşte, de 
muştele care roiesc, de glumele cu jumătate de perdea ale 
pescarilor. Şi de faptul că sunt departe, departe de cineva! 
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CASTELE DE NISIP 
 
       Încă o dimineaţă cu lumina ei părelnică de primăvară, 
pătrunsese printre storuri şi invadând camera, se  plimba 
nepăsătoare prin toate ungherele, ca un musafir 
nonconformist, venit în vizită mai devreme decât ora 
convenită, aşa că de voie, de nevoie, după momentele de 
moţăială pe care şi le prelungise în pat sorbind din cafeaua 
fierbinte, obişnuinţa reuşise să îi învingă încă o dată 
nehotărârea şi o obligase să se ridice şi să se îmbrace, chiar 
dacă pentru moment, nu era încă hotărâtă cu privire la 
programul zilei. Şi, în timp ce pentru început îşi făcea patul, 
ca într-o palidă încercare de a prelua controlul şi a rostogoli 
încă o dată roata rutinei pe făgaşul bătătorit, tocmai pe când 
întindea pătura, într-o fracţiune de secundă înţelegerea 
venită ca flash-ul privirii unui ochi uriaş focusat deasupra 
tuturor lucrurilor încremeni, precum fracţiunea dilatată a 
secundei într-o dioramă.  
      Şi tot ceea ce de atâtea ori simţise a fi colorat cu tonuri 
de nelinişte şi revoltă, când îi părea că alunecă printr-o 
bulboană a timpului căruia nu i se putea cu nici un chip 
împotrivi, i se releva dintr-o dată învăluit într-o neverosimilă 
linişte. Recunoştea senzaţiile trăite în copilărie, atunci când 
însoţită de tăcutul dar nelipsitul ei tovarăş de joacă, soarele, 
ce o urma pas cu pas, îşi încerca puterile străduindu-se să 
aşeze nisipul în fel şi fel de forme, pe care şi le-ar fi dorit cât 
mai trainice. Acesta însă, fie era prea ud şi îşi pierdea 
imediat forma scurgându-se ca noroiul, fie insuficient 
umectat, se usca uşor şi pe suprafaţa lui, crăpăturile adânci 
şerpuiau despicându-l şi surpându-i castelele de-o şchioapă, 
abia înălţate.  
Oare când se realizase saltul peste timp şi când se 
transformase nisipul, din mâinile copilului de atunci, în 
secunde şi clipe? În faţa revelaţiei încremeni, de parcă dintr-
o dată îi fusese luat un văl de pe ochi, înţelegând pentru 
prima dată, că nisipul, acel material atât de dificil şi 
nestatornic, cu care încercase de atâtea ori să construiască, 
pierzându-şi deseori răbdarea şi stricând cu o lovitură 
furioasă de picior totul, pentru ca apoi, după ce îi trecea 
supărarea, mânată din nou de curiozitate şi speranţă, să o ia 
de la capăt, era doar nisipul timpului. Imaginea apărută în 
minte cu atâta claritate, o surprinse şi o lăsase pe gânduri.  
       Într-o fracţiune de secundă, toate eşecurile, toate 
tristeţile, mâniile, revoltele sau sentimentele de neputinţă 
trăite până atunci, se rostogoliseră în hăul întunecat al 
nonsensului şi dintr-o dată se simţi cu totul golită, de toată 
agitaţia de până atunci. O multitudine de imagini, cu gesturile 
sale mereu grăbite, ce atingeau nisipul cu atâta nerăbdare şi 
inatenţie, i se derulau cu viteza unei nanosecunde prin faţa 
ochilor, încordându-i umerii, ca sub apăsarea unei poveri 
uriaşe. Doar pentru o clipă. Apoi liniştea, ca o apă 
curgătoare după depăşirea unui prag, clipocea senină. 
Aşadar, depinsese de ea întotdeauna, să facă atât cât poate 
şi aşa cum poate. Iar ceea ce-şi dorea atât de mult, acea 
linişte, calm, era doar efectul de conştientizare a acestui fapt; 
că într-un moment sau altul, făcuse tot ceea ce depinsese de 
ea. Restul nu avea nici o importanţa. 
       Se relaxase. Cât de simplu fusese dintotdeauna şi cum 
mai complicase ea, totul. Şi ce bine ar fi fost dacă ar fi reuşit 
şi să iasă pentru totdeauna din acest cerc vicios de 
reactivităţi, atât de bine păstrate şi cu atâta uşurinţă activate 
de memorie. Inspiră adânc, netezi cu palma aşternutul şi 
apoi, duse la chiuvetă ceaşca de cafea, o spălă şi se pregăti 
să iasă în oraş.  
      Afară, ziua era însorită, dar soarele, deşi sclipea, părea 
să nu emane nici un pic de căldură. Gerul înroşea obrajii şi 
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împodobea fularele ridicate până peste nasuri ale 
trecătorilor, cu promoroacă. Oamenii treceau grăbiţi, cu 
umerii strânşi într-un gest de înfrigurare, fără a se privi unii 
pe alţii, preocupaţi doar de a găsi porţiunile de trotuar mai 
puţin lunecoase. Nici vorbă nu putea fi de a-şi mai prelungi 
ieşirea în oraş, în aşteptarea orei la care convenise să se 
întâlnească cu Angela. Aşa că Ana îşi scoase mănuşa şi 
strecurându-şi degetele în buzunărelul îngust al genţii, apucă 
telefonul. Mijindu-şi ochii şi aşa înlăcrimaţi de vântul  tăios de 
rece, mai degrabă ghici numele căutat în agendă şi apăsă pe 
tasta de apelare.  
     - Alo? Ce părere ai, mai vrei să ne mai vedem la ora 14 
cum era stabilit? Că eu am ieşit ceva mai devreme prin oraş 
şi am îngheţat bocnă. Mi s-a cam dus pe apa sâmbetei şi 
energia şi entuziasmul. 
     - Nu...Vocea de la celălalt capăt, răsuna înfundat, de 
parcă Angela ar fi fost răcită cobză sau ar fi plâns. Deveni 
mai atentă când aceasta, cu un ton abătut, îi spuse că nici 
ea nu voia să vină, pentru că tocmai i se întâmplase ceva 
neplăcut. Nu, nu era acasă, era şi ea prin oraş. Da, problema 
era serioasă...nepotul...Da, din păcate era ceva grav, foarte 
grav. Vocea Angelei ezită o clipă, apoi cuvântul porni 
smucindu-se cu furia unei sălbăticiuni până atunci priponite 
şi ascunse într-un loc tainic. Şi ca şi zumzetul unui bondar ce 
dă roată geamului şi care se aude mai întâi încet, apoi tot 
mai tare şi mai tare, de parcă fiinţa ce îl produce, pe măsură 
ce se apropie, îşi măreşte dimensiunea, cuvântul crescu în 
intensitate şi se zdrobi de timpan cu un plesnet puternic: 
penal! Pentru moment, uluirea o împiedică pe Ana să mai 
ceară amănunte. Dar după ce închise telefonul, situaţia 
începu încet, încet, să i se clarifice în multitudinea aspectelor 
sale. Oare ce-o avea de gând Angela acum, se întrebă în 
sinea ei. De plecat din localitate, nu putea, pentru că 
drumurile erau închise din cauza viscolului, iar să rămână 
singură ruminându-şi gândurile şi hrănindu-şi neliniştile până 
la dimensiunile la care ele pun stăpânire pe om şi devin 
devoratoare, nu era deloc cea mai potrivită soluţie. Şi-apoi, 
ce ar fi fost de făcut într-o astfel de situaţie? Se hotărî să 
stea de vorbă cu ea, aşa că pescuindu-şi iarăşi din copca 
îngheţată a buzunarului genţii telefonul, o reapelă. 
      - Unde eşti acum? Hai să ne întâlnim şi să stăm de 
vorbă. După o secundă de ezitare, acceptarea a venit pe un 
ton nehotărât şi parcă resemnat. Peste o jumătate de oră, 
păşind cu atenţie peste sticla gheţii stratificate pe trotuar,  se 
îndreptau amândouă spre casa Angelei. Acolo, în mijlocul 
camerei, bagajele aşteptau pregătite pentru plecare. Pe 
drum, Angela îi spusese puţinul pe care îl aflase şi ea – 
culmea! - tocmai de la Lili, fosta soţie a nepotului său, Virgil. 
Era singura persoană pe care acesta, nu se ştia cum şi 
când, reuşise să o contacteze, pentru că fusese deja arestat, 
pentru falsificare de bani. De altfel, fusese primul din grupul 
celor arestaţi, care îşi şi recunoscuse fapta, fără a mai 
aştepta prezenţa vreunui avocat. Şi cum Angela era unica lui 
rudă mai apropiată şi singura care ar fi putut să se ocupe de 
angajarea unui avocat, prezenţa acesteia la Bucureşti era  
indispensabilă, aşa că Lili o sunase ca să-i aducă la 
cunoştinţă situaţia. 
       - Încă nu-mi vine să cred. Nu pot să înţeleg cum de a 
putut să fie aşa de prost şi să se bage în aşa ceva, că doar 
nu mai este demult copil, rostea Angela încă vizibil năucită 
de veste, repetând cuvintele, de parcă nu le putea da ea 
însăşi crezare şi de aceea le tot întorcea pe o parte şi pe 
alta, într-o inutilă încercare de a le proba veridicitatea. De 
când îl ştiu, a fost un încăpăţânat, a făcut mereu parcă în 
ciuda celor ce încercau să-l sfătuiască, mereu altfel decât i 
se spunea. Ca tatăl lui, ca şi Damian, fratele meu... Oftă. 
După o clipă de tăcere, vocea Angelei se auzi din nou, parcă 
înăbuşindu-se: 
      - Măcar fratele meu, după accidentul vascular suferit, a 
recunoscut cu tardivă părere de rău, că mama a avut mereu 
dreptate, dar că el, doar din orgoliu, nu a ascultat-o 

niciodată. Acum însă, la ce bun, la ce îi mai foloseşte 
această recunoaştere tardivă, după ce toată viaţa a făcut 
doar cum l-a dus capul, sau mai ales, doar în ciuda dorinţelor 
celor apropiaţi? Ca şi cum dacă acţiona contrar sfaturilor 
părinţilor săi sau ale celor apropiaţi, ar fi reputat o victorie 
asupra lor. Părea a fi mereu în război cu ei şi acţiunile sale 
erau îndreptate cu precădere, spre demolarea oricărui pod 
pe care părinţii sau rudele, încercau să-l arunce peste 
prăpastia ce se adâncea între ei. Iar el, de pe celălalt mal, cu 
timpul tot mai îndepărtat, îşi găsea satisfacţie şi chiar se 
bucura de eşecul eforturilor lor, pe care reuşea să le 
neutralizeze cu încăpăţânarea-i caracteristică. Şi cu orice 
prilej, încerca să demonstreze tuturor, că nimeni nu poate 
trece peste voinţa lui, al celui care, după câte mi-am dat 
seama în timp, se simţise toată viaţa lui, într-un mod 
inexplicabil, insuficient de iubit şi apreciat. Da, mereu i se 
părea că noi, surorile lui eram mai favorizate de mama – 
păru să răspundă Angela, nedumeriri  pe care doar ochii 
Anei o rosteau - iar cu tata, deşi nu făţiş, era veşnic în 
opoziţie. Considera că acesta încerca să-i impună propriile 
sale păreri şi orice sfat sau cerinţă venite din partea lui, erau 
din start considerate ca neavenite. Poate că în sinea sa, se 
ruşina cu originea socială modestă a tatălui nostru, care nu a 
putut să-i ofere în afară de un model de viaţă echilibrată şi 
cinstită, nici un fel de avere. Tata nu era nici ambiţios, nici 
invidios pe alţii, era atât de blând, muncitor şi conştiincios, 
încât nu pot să-mi dau seama, de unde oare şi cum a putut 
încolţi în fiul unui astfel de om, sămânţa asta de pir, cum de 
şi-a înfipt ea rădăcina pe nesimţite şi atât de adânc în inima 
lui...Unde şi cum au greşit părinţii mei faţă de el, mi-e greu 
să-mi explic...Pentru că sunt convinsă că-l iubeau mai ales 
că era singurul băiat al familiei şi totuşi lui, nu ştiu de ce, 
mereu i se părea că lui totul îi era drămuit. Însă nu spunea 
niciodată direct ceea ce-l nemulţumea, pentru că nu-i plăcea 
să i se poată demonstra contrariul şi mai ales, nu-i plăcea 
deloc să piardă, în acele interminabile şi frecvente 
controverse, pe care tot el le stârnea. Şi cum nu reuşea să-şi 
susţină punctul de vedere, tot mai des îşi înlocuia slaba 
argumentaţie cu izbucniri de furie. Îmi amintesc cum, în 
compensare, căuta să-şi obţină victorii aparente, apărându-şi 
într-un fel ciudat convingerile, prin neprezentare, adică 
evitând confruntarea de idei. Poate i se părea că nu riscă să 
piardă nimic, rămânând în bastionul încăpăţânărilor pe care 
şi-l înălţase. Pe parcursul copilăriei noastre, am înţeles că 
pentru el, era esenţial să se simtă un învingător, cu orice 
preţ. De aceea a făcut toată viaţa, eforturi pentru a se blinda 
în spatele aparenţelor şi a-şi nega slăbiciunile, însă la ce 
bun? Masca în spatele căreia se ascundea, nici măcar pe el 
nu l-a putut ferici. Îşi purta printre ceilalţi nefericirea, oarecum 
sfidător, dar dincolo de această sfidare, se putea ghici 
aviditatea pe care cu greu şi-o ascundea, de laude şi 
aprecieri obţinute facil, o, daca s-ar fi putut, chiar fără nici un 
fel de efort sau bunăvoinţă din partea lui. Mereu părea că se 
aştepta ca ceilalţi să se simtă binecuvântaţi de simpla sa 
prezenţă şi era vădit contrariat când ceilalţi păreau 
nemulţumiţi de comportarea sa. Poate de aceea îi plăcea 
atât de mult să rănească cu prima ocazie pe oricine, dar mai 
ales pe cei apropiaţi lui, cu vorba, cu gestul...Se întâmpla – 
mai ales după ce s-a angajat -  să evite să stea de vorbă cu 
tata. Tata, care ştia ora la care se întorcea el de la muncă, îl 
aştepta la gard şi îl striga rugându-l să se oprească puţin din 
drum şi să stea de vorbă cu el măcar aşa, la gard, dacă nu 
avea timp să intre în casă, însă el îi răspundea cu aparentă 
nepăsare, că nu poate în acea zi, pentru trebuie să meargă 
cu băieţii – cum le spunea el colegilor săi de muncă -  şi 
aruncându-i peste umăr un nepăsător “altădată”,  trecea mai 
departe. Şi în zilele următoare, alegea să se întoarcă pe altă 
stradă, iar tata rămânea să îl aştepte zadarnic la poarta 
casei. Sângera inima tatei, dar tăcea...Nici nu vreau să îmi 
mai amintesc, cum a procedat atunci când paralizase tata şi 
era rândul lui, ca într-o anumită perioadă a zilei să aibă grija 
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de el, pentru că ceilalţi lucrau. El însă pleca şi fără să-i 
anunţe pe ceilalţi măcar printr-un bilet lăsat pe masă, că nu 
poate sau că n-are chef să se mai ocupe şi-l lăsa singur. Şi 
uite, până şi acum, mă uit la el cum zace pierdut în 
imensitatea patului ce pare să-l înghită, că a rămas doar o 
aşchie de om cu priviri de şoricel speriat şi totuşi şi din 
aşchia asta, aceeaşi voce încăpăţânată încearcă să-şi mai 
impună, spre deruta celorlalţi, vrerea, chiar dacă este 
nerealistă. Vocea aceasta, venind dinspre trupul împuţinat şi 
aflat în stare dependenţă, îi face pe fiii săi pe care până 
acum i-a dominat, să-l privească năuci, încă incapabili să 
gestioneze ne aştepta situaţie...Nici măcar să-l bărbierească, 
să-i taie unghiile şi să-l tundă puţin nu au fost în stare, aşa 
că tot eu a trebuit să o fac, deşi nu mă pricep Sau poate, 
această perplexitate este doar aparentă...este doar liniştea 
dinaintea furtunii...Pentru că frica şi umilinţa, au ca şi 
sângele, un miros aparte, inconfundabil. Şi la fel ca şi 
sângele, atrag prădătorii. Ele sunt un adevărat călcâi al lui 
Achile şi îl fac pe om atât de vulnerabil...Un timp, Angela 
rămase tăcută, părând să contemple pe ecranul său mintal 
derularea unor imagini pe care le recunoştea, apoi continuă: 
       - Ştii, această derută momentană a lor, mie îmi spune că 
de fapt, ei obosiseră demult să-şi mai imagineze timpul, 
cumva şi altfel decât împietrit pe veşnicie, că nu se aşteptau 
defel la schimbare, că nu-şi puteau imagina cum un monolit 
poate deveni totuşi, sub explozia neprevăzutei întâmplări, 
doar o grămada de nisip. Însă, mă tem mai rău de ceea ce 
vor face, când într-un fel sau altul îşi vor reveni din şoc şi vor 
începe să acţioneze aşa cum ştiu, fiecare doar pentru el, 
fiecare clamându-şi cu îndrăzneală dreptatea, dar mai ales 
drepturile, după părerea lor lezate în urmă cu ceva timp, 
când Damian a crezut că face bine lăsând casa părintească 
doar fiicei sale şi ea, acum este plecată afară, că aici în ţară 
nu se descurca deloc cu banii. Iar băieţii, simt că a venit 
momentul lor şi vor să-şi impună autoritatea aşa cum cred ei 
de cuviinţă, deşi nu au încă destul curaj. A sosit pentru ei, 
vremea de plată a poliţelor. Că doar ce naşte din pisică 
şoareci mănâncă...şi virusul...acel nevăzut virus al invidiei şi 
rivalităţii purtate în numele proslăvirii propriului ego i-a 
infestat de multă vreme şi pe ei...Fireşte, totul va fi pus sub 
indiscutabilul semn al bunei intenţii, dar cum se spune, 
drumul spre iad, doar cu intenţii bune este pavat. Şi nu ştiu 
dacă ai văzut vreodată ce face o pisică  înainte de a-şi 
mânca şoarecele... parcă savurează anticipat momentul şi 
se joacă puţin cu el, rostogolindu-l de colo – colo cu lăbuţele 
până-l ameţeşte, pândindu-i cu capul aplecat galeş într-o 
parte orice urmă de mişcare, orice respiraţie...  
      Cuvintele pe care Angela le spunea, la început, păreau 
să i se desprindă cu dificultate de pe buze, alunecând lent, 
precum stropii de ceară topită a lumânărilor, însă pe măsură 
ce vorbea, parcă tot mai îngreunate de povara nădufului pe 
care-l purtau, se rostogoleau într-o interminabilă avalanşă. 
Apoi, la fel de neaşteptat, tăcu. Tăceau amândouă, parcă 
aşteptând să se risipească ecoul ultimelor cuvinte. 
      - Totuşi - spuse Ana într-un târziu – dacă înclin să îţi dau 
dreptate şi să fiu de acord că fiii lui Damian, procedează aşa 
cum au învăţat încă din copilărie, de la tatăl lor, ei devenind 
în timp, o reflexie clară a ceea ce era în adâncul sufletului lui 
Damian, pentru că el a fost acea oglindă strâmbă după ale 
cărei imagini s-au modelat ei, atunci el, Damian, de unde, de 
la cine ar fi putut deprinde ura şi invidia? 
     - M-am gândit şi eu deseori la asta, însă abia când am 
ajuns să am cunoştinţele de acum, am înţeles. Din păcate, la 
el a fost vorba de o întâmplare nefastă, care l-a marcat pe 
viaţă. Când s-a născut el, ai mei locuiau încă în casa 
bunicului, care se afla la marginea de atunci a oraşului. Şi 
aveau o curte mare, grădină, animale, căruţe, adică o 
gospodărie serioasă, în care fiecare membru al familiei avea 
foarte mult de lucru. Într-o zi, mama a observat cum o pisică 
a zgâriat urechea câinelui. S-a mirat de comportamentul 
ciudat al animalului, dar nu i-a dat prea mare importanţă şi 

şi-a văzut de treabă. Din nefericire, pisica avea rabie şi 
curând, câinele a turbat şi el şi până să se dezmeticească ei 
şi să cheme veterinarul, acesta a muşcat vaca, apoi a 
muşcat-o şi pe mama.  
       Cum pe atunci, nu se făceau tratamentele pentru rabie 
în oraş, mama a fost nevoită să se interneze pentru 
tratament în oraşul vecin, peste Dunăre. Şi pentru că încă îl 
alăpta pe Damian, iar acesta putea fi contaminat, a trebuit să 
îl înţarce şi să-l lase în grija surorii sale pentru o lună de zile, 
pentru că atât dura pe atunci tratamentul. Însă cu toate că 
mătuşa a avut mare grijă să-l hrănească pe Damian, el a 
început să slăbească văzând cu ochii. Spuneau că devenise 
aproape caşectic. Iar bunicul se perpelea neştiind ce să facă. 
În dorinţa lui de a-l face bine pe copil, a adus în butoaie apă 
cu mâl de la baltă şi după ce o încălzea, se cufunda în ea şi 
ţinând copilul la pieptul lui şi făcându-i masaje. Şi se pare – 
am învăţat mai târziu despre asta -  că tocmai această 
atingere blândă care prin despărţirea de mamă, îi lipsise 
copilului,  l-a ajutat să reziste până când aceasta, vindecată,  
s-a întors în sfârşit, acasă.  
       Acum ştiu că boala aceea a lui a fost reacţia firească la 
sentimentul de a fi fost abandonat. Doar că de atunci, la el s-
a instalat la nivel subconştient, teama că dulcele izvor al 
afecţiunii ar putea secătui brusc într-o zi. Probabil de aceea, 
apariţia noastră - a surorilor sale - l-a făcut să resimtă mai 
multă teamă decât, în mod obişnuit simt copiii în astfel de 
situaţii; teama că nu va fi suficient pentru toţi. Şi asemeni 
unui om care trecut printr-un cutremur devastator, la orice 
mică zguduire produsă poate de trecerea unui metrou prin 
preajmă, caută să se asigure repede din ochi, că în jurul său 
totul este în ordine şi nu se porneşte iarăşi dansul nebun al 
clădirilor şi obiectelor, avea şi Damian nevoie de asigurări şi 
reasigurări că izvorul, nu-şi va reduce debitul şi nici – 
doamne fereşte – nu va seca din nou, pentru el. Şi nu ştiu 
dacă părinţii au putut înţelege ceea ce se petrecea cu el şi 
dacă au încercat până când am apărut pe lume şi noi, fetele, 
să îi suplinească acest gol din sufletul său iubindu-l mai mult 
şi satisfăcându-i toate capriciile, sau dacă nici măcar nu au 
băgat de seamă şi au considerat doar că ceea ce a fost rău 
a trecut, oferindu-i în continuare dragostea lor, aşa cum se 
pricepeau. Se pare că el percepea iubirea pe care o primea 
de la ei ca fiind insuficientă...de parcă, dacă ar fi fost un 
pământ arid, era atât de împietrit de secetă, încât ploaia 
cădea în zadar peste el şi nereuşind să-l pătrundă, băltea 
sau se scurgea în şuvoaie cu repeziciune. Oricum, ceea ce 
am putut eu să văd de-a lungul copilăriei noastre, a fost 
faptul că a devenit treptat tot mai nesăţios şi tot mai convins 
că este incorect tratat de cei din jur. Era mereu convins că i 
se oferă mult prea puţin faţă de ceea ce merită, însă, în 
acelaşi timp, nu s-a străduit niciodată prea mult să facă el 
singur ceva, pentru a-şi astâmpăra cumva acea sete 
arzătoare.  Ca şi cum ar fi crezut că ceilalţi îi erau mereu 
datori cu ceva şi că, bineînţeles, ei erau fixaţi pe vecie în 
rolul de responsabili cu fericirea lui. Însă din punctul lui de 
vedere, el nu datora niciodată, nimănui, nimic. Şi întrucât era 
foarte convins că ceilalţi îi erau mereu datori lui cu ceva şi 
prin aceasta îl nedreptăţeau,  nu rareori mi-a fost dat să 
observ cum se bucura atunci când vedea că au dificultăţi, 
chiar dacă era vorba de persoane care îl ajutaseră atunci 
când avusese nevoie...De aceea, am preferat să nu-i mai 
spun nimic despre Virgil. Oricum şi înainte Virgil, fiul surorii 
noastre, parcă îi era un spin în ochi. Poate pentru că-i 
reamintea mereu că el reuşise în ceea ce fiii săi eşuaseră, 
întrucât lor nu le plăcuse cartea. Măcar îl consola faptul că 
din punct de vedere financiar, Virgil, cu toată facultatea şi 
competenţele sale, nu se descurcase nici el prea bine. Şi 
aşa şi era; oricât de sclipitor ar fi fost el la matematică, oricât 
de bine se pricepea la programe, nu reuşea în nici un chip, 
aşa ca alţii, să profite de oportunităţi şi să scoată bani până 
şi din piatră seacă. Era mai degrabă un însingurat, nu prea 
avea prieteni şi din câte am băgat eu de seamă,  se 



27 
 

mulţumea să se înconjoare cu oameni de calitate îndoielnică, 
bucurându-se ca un copil de aprecierile lor, mai mult sau mai 
puţin interesate. N-am reuşit să înţeleg niciodată de ce făcea 
asta. Sigur, fiecare dintre noi are nevoie de recunoaştere din 
partea celorlalţi şi fireşte că aceasta nu se poate obţine  prea 
uşor, este nevoie de eforturi, dar el, chiar avea potenţial şi 
atunci, de ce se minţea singur cu aceste facile 
pseudovictorii? Pentru că sunt convinsă că în forul său 
interior, era perfect conştient de valoarea lor reală... 
      Pentru un timp, amândouă rămăseseră parcă împovărate 
de greutatea tăcerii, ce se lăsase deodată în odaie. Prin 
ferestre se strecura înfrigurată înserarea, căutându-şi culcuş 
prin unghere. Încordată, cu privirea rămasă pierdută pe 
undeva printre filele trecutelor zile şi cu umerii căzuţi, Angela 
părea că nu mai respiră. Aşa cum stătea, părea a fi doar un 
călător obosit, prăbuşit la marginea unui drum ce nu se mai 
sfârşea, pe care după ce-l parcursese până acolo, nu se mai 
simţea capabil să-l termine. Prin mintea Anei, o imagine 
binecunoscută trecu cu repeziciunea umbrei unui pescăruş 
în zbor. Nisipul...prea ud, se prelingea greoi, cleios, refuzând 
să-şi păstreze forma pe care mâinile încercau să i-o dea, sau 
alteori, foşnea spulberat de vânt în zări.  
      - Din păcate, nu cred că se mai poate face mare lucru 
acum, îi răspunse Ana după puţin timp, încercând să 
readucă discuţia pe făgaşul iniţial, de la care Angela 
divagase, ca într-o încercare disperată de a se extrage din 
copleşitorul prezent. Prezent, ce părea perpetuu. Căutând 
prin amintiri, Anei i se părea că revede de fapt aceeaşi piesă, 
în care doar actorii erau în parte, alţii. Privi spre silueta parcă 
împietrită a Angelei. 
      - Oare, dacă părinţii săi ar mai...? Vocea Anei se 
împiedică nesigură, în încercarea de a o ajuta pe Angela să-
şi lepede invizibila povară. Aceasta tresări: 
        - Nu! Sunt convinsă că la fel ca şi atunci când trăiau, nu 
i-ar fi ascultat deloc. Parcă îi făcea plăcere să-i agaseze cu 
încăpăţânările lui, cu toate că ele nu-i aduceau nimic bun şi 
doar de atâtea ori a dat greş atunci când a făcut cum l-a tăiat 
capul. Dădu din mână a lehamite şi vocea i se frânse brusc. 
Părea să fi devenit dintr-o dată preocupată doar de pixul pe 
care degetele îl tot răsuceau cu mişcări rapide, fără încetare.  
Când după un timp, îşi ridică privirile spre Ana, ochii ei 
păreau să aibă o stranie strălucire metalică. 
- Poate că...da, cred că asta este, spuse ea răsuflând 
obosită, ca după o muncă istovitoare. Mioara, sora mea, era 
mereu exigentă, uneori poate prea exigentă cu Virgil. Poate 
că avusese prea multe aşteptări în ce-l priveşte pe Damian, 
poate că dezamăgită de primul ei soţ, în adâncul sufletului 
său, încă nu se vindecase de el şi încă se temea, nemaifiind 
capabilă să ofere. Şi păreau amândoi să rămână în 
expectativă, aşteptând fiecare ca celălalt, nicidecum el, să 
preia orice iniţiativă. Nemulţumirea era reciprocă, însă 
mocnea, rareori se manifesta pe faţă. Odată cu naşterea lui 
Virgil, părea că toată iubirea ei se revărsase asupra copilului 
şi că îşi dorea foarte mult ca el să fie tot ceea ce nu era soţul 
ei.  Poate că el...sau poate că şi ea, în această a doua 
căsnicie a ei, nu a reuşit să se acordeze deloc cu el ...de 
fapt, nu ştiu cum au ajuns ei până la urmă într-o relaţie de 
rivalitate, cum au ajuns să  se saboteze reciproc, încât până 
şi cu Virgil, sau mai ales cu el, au căutat să trişeze, ca să 
obţină fiecare, cât mai multă afecţiune din partea lui. 
        Dar de obicei, de ce ţi-e frică, nu scapi. Aşa că tot 
cătând să pară fiecare în parte, cât mai impozant în ochii 
copilului, n-au reuşit până la urmă, decât să-şi micşoreze tot 
mai mult statura. Iar Virgil, cu timpul, n-a mai văzut decât 
scăderile lor, nu şi plusurile. Aşa că niciunul nu i-a fost 
model, deşi fiecare în parte, aveau calităţi deloc de neglijat. 
Poate că pentru Virgil, imitarea slăbiciunilor fiecăruia dintre ei 
era doar o armă, cu ajutorul căreia ar fi putut să se apere de  
eventualele lor critici, pentru că ar fi putut arunca şi el la o 
adică, acel: „da’ tu nu?”.Şi uite-aşa, a ajuns treptat să facă 
exact pe dos decât era sfătuit, fireşte, mai ales de mama sa. 

Doar nu era să facă el ceea ce îi spunea...o femeie! Poate 
de aceea nu a reuşit să se înţeleagă deloc nici cu Liliana, 
deşi, uite, acum când el este la ananghie, tot ea a fost cea 
care a spus, că încă se simte soţia lui şi nu îl va abandona. A 
căutat şi avocat. Alta... 
      - Acum – îşi reluă Ana încercarea de a reveni la discuţia 
iniţială - un avocat ar putea să-i obţină cel mult o pedeapsă 
diminuată, dar ţinând cont de gravitatea faptei, pare puţin 
probabil că va putea evita o condamnare. Totuşi, poate că ar 
fi bine să încerci să priveşti şi altfel lucrurile. Oricât ar fi de 
neplăcută şi de neevitat această situaţie, ea reprezintă cu 
siguranţă o cotitură în viaţa lui Virgil. Poate că paradoxal, ar 
putea să fie şocul care va genera acea schimbare, pe care şi 
tu o aşteptai de atâta vreme. Doar de atâtea ori ai spus că 
viaţa lui nu este ce ar fi fost de dorit să fie şi poate că tocmai 
această...acest nedorit eveniment îl va orienta în direcţia 
pozitivă...deşi...Ana făcu o pauză dusă pe gânduri... Avea 
senzaţia că simte piatra de moară de pe sufletul Angelei. Şi 
întrevedea ce munte de dificultăţi se va interpune şi de acum 
înainte între Virgil şi ceea ce în accepţia multora, era definit 
atât de plat, ca direcţie pozitivă, mai ales în condiţiile unei 
detenţii. 
      - Va fi cu siguranţă foarte greu -  îşi reluă ea ideea, de 
parcă s-ar fi aflat în faţa unei planşe de desen de pe care 
putea şterge tuşele inestetice - totuşi, în felul ei şi această 
situaţie este tot o şansă. O şansă de a pune capăt la ceea ce 
nu a mers în viaţa lui şi de a o lua de la zero. Se avântă: 
      - De fapt, pentru a construi ceva, trebuie întâi, într-o 
formă sau alta să demolezi tot ce era vechi...Sigur că până la 
urmă, despre orice situaţie am vorbi, tot de alegerile pe care 
le va face şi de capacitatea lui de a rezista la dificultăţi va 
depinde totul... Este dur momentul pentru el, însă trebuie să 
fim realiste, se pare că nu are cum să-l evite. Dar dacă – 
cuvintele începeau să se precipite - fie chiar şi în acest mod 
îl va ajuta să se trezească, să se maturizeze, nu va fi totul 
pierdut. Probabil că deocamdată, tot ce vei putea face, va fi 
să-i plăteşti avocatul şi...chiar nu ştiu ce ai putea face mai 
mult. O să vorbeşti cu el când vei primi permisiunea de vizită 
şi o să vezi de ce mai are nevoie şi ce mai poţi face pentru 
el. Până atunci... Acum, doar prezentul contează, iar ce va 
mai fi, vom vedea... 
       Ana îşi simţea cuvintele străine, foşnind neascultătoare, 
ca nisipul ce i se strecura odinioară printre degete, refuzând 
să se întrupeze în forma pe care şi-o dorea. Şi ca şi 
odinioară, simţea tentaţia de a renunţa să se mai lupte cu 
natura lor îndărătnică, lăsându-le să recadă în masa aceea 
amorfă din care ele se întrupau în cele mai neaşteptate 
forme, însă doar atunci când cutezanţa gândului le 
poruncea, precum poruncea odinioară Aladin, duhului sticlei. 
Doar atunci, putea să vadă cum sub forţa lor se trezea şi 
creştea acea energie, ca o lumină ce se aprindea în adâncul 
ochilor, cum devenea tot mai intensă, ca o flacără ce se 
înălţa şi ilumina faţa şi sufletul celor de lângă ea. Însă acum 
se simţea derutată şi obosită. De data aceasta, cuvintele 
parcă îngheţaseră şi după un zbor scurt de efemeridă, 
recădeau unele după altele şi treptat, înălţau o uriaşă 
grămadă cenuşie şi amorfă în ea. Vorbele păreau să cadă în 
gol, incapabile de a aprinde motorul îngheţat al speranţei. Iar 
fără ea, totul devenise cenuşiu şi nimic nu mai părea posibil. 
Se simţea obosită; parcă ar fi purtat pe umeri greutatea de 
plumb a veacurilor.  
      Întoarsă acasă, se lăsă în voia muzicii. Sunetele pianului 
picurau sincopat în căşti ca stropii unei ploi capricioase, se 
adunau curgând în valuri ample, i se revărsau unduind în 
fiecare fibră, înotau prin citoplasma fiecărei celule ca 
moleculele de apă vie şi treptat, ascultând sunetele, 
devenind tot una cu ele  reîncepea să se simtă ea însăşi, 
acel strop viu, atomul, pulsând în valul cald de energie al 
vieţii. Respiră adânc. Totuşi şi mâine va răsări soarele şi 
dacă va avea mai multă răbdare.... 
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Cristina Cirnicianu 
 
Bobinează sarmaua 
 
dintr-o maratonistă celebră  
am ajuns o sprinteră oarecare 
n-am înţeles încă de ce 
însă am o plăcere nebună  
de a-mi lăsa trecutul 
ştafetă unui alt copil  
la fiecare capăt de zi 
 
mama mă învăţa cum se rulează 
sarmaua şi tata bobina 
întinde bine, pune orezul, roteşte 
liţa, ia fludorul, încinge ciocanul, 
lipeşte 
şi-am bobinat definitiv sarmaua 
i-am măsurat rezistenţa cu un multimetru negru 
şi tot varză 
încă mai încercam să pricep ce-s aceia Omi 
de ce nu om sau oameni 
mi-am spus că dacă ar fi să măsor ceva de nemăsurat 
atunci aceea va fi rezistenţa mea 
 
aşa că m-am apucat de alergat scriind 
nici nu mai ştiu de ce sau de cine alerg 
mi-am pierdut răbdarea, timpul, poate visul 
încă mai pun cuvintele la un loc 
rotesc foaia, îndes capetele, leg, lipesc 
verific tensiunea 
din mine prin oameni 
 
un prosop şi ziua când m-am apucat de 
pirogravat 
 
mutam instrumentele dintr-o parte într-alta 
cu entuziasmul curăţeniei de primăvară 
schiţele erau în negativ, căutam diapozitivul 
echerele atârnau prăfuite de grindă ca polonicele 
lăudam maestrul 
înjuram maestrul  
şi instrucţiunile lui scrise în toate limbile 
mărunt ca într-un contract la bancă 
dereticam 
citeam 
cum se ascute la freză vârful compasului 
cum se verifică echilibrul polobocului 
am deschis geamul să intre vânt 
într-un final roza nu mi-a arătat 
decât stângăcia eforturilor mele 
mi-am cuprins capul între palme 
 
spre miezul nopţii vine unu’ mic, bătrân şi chel 
se aşază pe scaun 
se descalţă 
îşi suflecă pantalonii 
mă priveşte îndelung 
 
mi-am adus aminte de bunicu’ Anton 
în pulpa piciorului drept avea urma unei schije 
stătea ascuns într-un şanţ, nici ţipenie de om 
la vreo 10 metri distanţă un pom cu mere  
s-a târât până acolo să adune câteva de pe jos 
o voce de nicăieri i-a spus 

„Sări!” 
şi a sărit 
în urma lui şi pomul 
gaura din picior nu minţea 
altfel bunicu’ îmi spunea multe poveşti 
uneori se spăla singur 
îşi freca dreptul cu stângul 
stângul cu dreptul 
când era gata îşi muta picioarele pe o mătură răsturnată 
aştepta să se usuce 
 
bătrânul mă privea la fel de indiferent 
cineva trebuia să-i finalizeze tabieturile… 
în cameră, singurele elemente 
pentru care nu aveam nevoie instrucţiuni: 
un lighean 
apă şi săpun 
mi s-a părut cel mai odihnitor lucru 
am luat un prosop 
tălpile lui dogoreau peste limite 
sfârâiau 
 
apoi bătrânul s-a evaporat ca orice altă poveste 
poate în amintirile unora, în visele altora 
nici nu cred că ar avea vreo relevanţă unde 
însă eu  
încă mai am prosopul cu urmele tălpilor lui 
pe cealaltă faţă, urmele palmelor mele 
 
impresii înainte de … 
 
tocmai ce-am coborât din mijlocul unei fotografii 
privesc înapoi cu tristeţea aceluia 
care a reuşit să tulbure un întreg univers 
 
şerpi subţiri se ascund în casca abandonată a unui soldat 
roman 
câteva fire de nisip curg pe podea din găvanele unui craniu  
 
îmi lăstăresc gândurile 
liniştea îmi apasă greu umerii 
o cruce de lemn creşte din perete până fixează tavanul 
 
merele se coc încet pe plită 
o flacără roşiatică luminează camera 
întind ştergarul lui Bulgakov peste masa rotundă 
umbrele se aşază la locul lor 
aşteptăm până când  
cocoşii metalici ai satului vor spinteca burta nopţii 
 
braţele îmi cad moi pe lângă corp 
spătarul scaunului pare muchia capitonată 
a unei ghilotine 
lumina curge discret din cer  
ca printr-o rană abia prinsă 
în carnea mea zaharisită  
o căldură stranie îmi înmoaie mişcările 
pleoapele se zbat sub o greutate nedefinită 
mă ridic… 
 
doi bănuţi se rostogolesc pe masă 
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IOAN GELU CRIŞAN 
 
 
 
Acolo unde-s liberi inorogii 
 
 
Aş vrea să îţi arăt un loc anume 
acolo unde-s liberi inorogii; 
cât perseide,-n faldurile togii, 
se risipesc asemeni unei 
brume. 
 
Mirat e chipul de argint al lunii 
şi zei bătrâni în barbă 
fredonează, 
nepământean zeiţele 
dansează, 
în nordul dezgheţat revin lăstunii. 
 
Se nasc nuanţe-n spectre ireale, 
părând vitralii prinse-n holograme - 
pe muzica celestă-a unei game 
din trupul aurorei boreale. 
 
Tărâmu-acesta e ascuns în mine; 
l-a renegat o lume de sălbatici - 
să fim noi primii călători extatici 
pe coamele planetelor virgine. 
 
 
În mintea mea 
 
 
E gândul meu metalic o ploaie de rugină - 
cu fiecare clipă, se prăbuşeşte-n mine; 
nu am tutun în pipă, fumez în schimb rutine, 
pe un pervaz, boceşte o plantă androgină. 
 
L-aş vizita pe Kafka, dar nu-i mai ştiu 
adresa - 
îmi pun cravata albă cu strasuri violete, 
îndes prin buzunare un fel de amulete 
şi-o iau tot înainte cât îmi permite lesa. 
 
Mergând pe drum, aiurea, mă prinde Young la 
bârfe, 
încerc să am răbdare, dar nu-i mai tace gura; 
vorbeşte-atât de logic… şi nu suport figura - 
în faţa mea, un peşte plasează două târfe. 
 
 

Eu…ca în filmu-acela…"Când vreau să fluier, 
fluier!"- 
a pagubă, se pare, îmi iese cel mai bine; 
în mintea mea, porneşte un dans de balerine, 
dar muzica, prea tare, e mai degrabă şuier. 
 
 
Ruleta rusească 
 
 
O cârciumă infectă, cu aer insalubru 
mizeria umană prin porii toţi respiră; 
o viaţă-n fotograme în faţă mi se-nşiră, 
am mintea rătăcită - decorul e lugubru. 
 
 
Sinistre felinare împart lumina-n fante, 
iar fumul se lipeşte de geamurile-nchise; 
o lume fascinantă, cu legile nescrise - 
esenţa ei se află în cărţile lui Dante. 
 
 
Cu târfele la masă, abandonat de fire, 
cu şleahta adunată din locuri rău famate 
eu joc ruleta rusă cu gânduri înecate, 
nu văd ruina tristă ce sunt - în devenire. 
 
Degeaba eu voi scrie 
 
 
Ce vremuri blestemate, şi noi suntem ca ele, 
ne pleacă în direcţii cu unic sens cocorii, 
pe game de soprană înnebunesc tenorii, 
iar filozofii, sceptici, se-nchid în paralele. 
 
Ne guvernează viaţa eclectice sisteme, 
iar haosul se pare că a cuprins tot lutul, 
ne-arată orbul calea şi ne vorbeşte mutul, 
prelaţii, fără noimă, se-ntrec în anateme. 
 
Ne-au învăţat că zborul e-o permanentă vrie 
şi dreapta se compune din multe linii frânte, 
că robii, din galere, nu pot urca pe punte, 
iar despre-acestea toate degeaba eu voi scrie. 
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LUCIA SAVA 

 

            Atunci  
 
Pierdeam identitatea-mi  
cu fiecare lumânare aprinsă 
într-o ţară a sufletului  
vandalizat de moartea  
care mă atingea. 
Păstram fiorul lăuntric 
putându-mă desface 
din gânduri care tac,  
ieşind din imaginea gropilor, 
când durerea era răgetul  
unui leu năpustit asupra iedului  
plecat din umbra mamei. 
 
Mă întorceam la vitrine, 
copii după moda unui oraş,  
unde o tânără se plimba 
în sandale decupate, 
şi acum la chioşc de ziare 
o femeie îşi citea 
cronica unui debut literar. 
                      
         Între mine şi tine 
 
Între mine şi tine e beznă  
când strânge gheara unei dihănii,  
din pomi curge sânge, 
iar fulgerele cerului 
se opresc în fumul din scrumiere. 
Între noi, o fiară moartă 
şi o carte de rugăciune,  
amintindu-ne 
cine suntem, de unde venim, 
gândindu-ne visele ucise  
ca taurul în arenă,  
sub săgeţile fierăstraie. 
 
Între mine şi tine 
pe dungă de noapte,  
e o femeie în neglijeul de stele  
lângă arborii Lunii 
care nu aduc distanţă. 
                
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DANIEL MARIAN 
 
 
fumul  de ţigară 
 
o noapte întreagă am dansat 
cu istoria lumii moartă 
dimineaţa mă durea sufletul 
doctorul mi-a spus să nu mă mişc 
căci am făcut o criză 
de părăsire a realităţii 
prin geamurile deschise ca să iasă 
fumul de ţigară 
 
primăvara la zei 
 
e atâta adevăr 
în cele ce vă spun  
oameni în paltoane negre 
vor trece pe aici şi mă vor întreba 
unde e locuinţa de primăvară a zeilor 
undeva pe cine ştie ce câmp 
de sub realitate 
stau în lenevire 
luciul ierbii fragede îi înnebuneşte 
şi plânsul mieilor după lapte 
nu e adevărat  
ei joacă zaruri nu e adevărat  
ei joacă zaruri – mi-au spus oamenii aceia 
în paltoane negre 
 
 
duminică pe ţărm 
 
mi-aş face un ceai din ierburile 
ieşite peste noapte printre zgrunţurii nisipului 
dacă n-ar semăna atât de mult cu tristeţea 
ce a prins rădăcini pe chipurile marinarilor 
golind sticlele de whisky de sâmbătă seara 
şi plecând după ţărmul 
aflat în burţile peştilor 
puşi să ţină socoteala echilibrului mării 
 
urlet 
 
ghimpi în tălpile cerului, 
copacii. 
 
( urletul e ultima simţire verticală 
iată motivul pentru care 
cerul stă 
în picioare ) 
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CONSTANTIN DRAGOŞ 

Metafora fiarei     
      
 
 
      Deschid televizorul, ascult radioul, răsfioesc ziarul, 
intru pe net şi constat mereu şi mereu că sînt 
contemporanul unui război mondial parcelat. O 
întrebare cu ecou mă sîcîie de fiecare dată cînd aud 
de tulburări, represiuni, masacre: unde este iubirea 
aproapelui tău? Se ascunde cumva? Nu, desigur, dar 
nu face atît tam-tam. Dar de ce oameni care în condiţii 
normale duc o viaţa obisnuita, în condiţii anormale 
(război, dictatură etc.) trădează porniri bestiale? 
(Exemple? istoria secolului XX ... emisiunile zilnice de 
ştiri ...). Conform unei opinii generale violenţa s-ar 
ascunde în fiecare individ, îmrejurările favorizîndu-i 
doar manifestarea.     
      Pe timp de pace domneşte un sistem juridic, care e 
menit să despartă ceea ce este permis de nepermis şi 
să ordoneze responsabilitatea individului. Dar nu 
fenomenul penal este aici interesant, ci altceva. Acest 
altceva are de-a face cu absenţa iubirii de oameni. 
Cînd violenţa latenta din om depaseste o aşa zisă 
valoare medie, nu este nevoie de război sau de alte 
catastrofe pentru ca individul să adulmece vărsarea 
legală de sînge. Unii  se înrolează ca mercenari, alţii 
slujesc unor „idealuri“ care le permit într-un fel sau altul 
să-şi manifeste pornirile spre violenţă. De ce însă unul 
care nu s-a bătut niciodată cu cineva ajunge – de 
îndată ce îmrejurările îi permit să dispună de viaţa 
altora sau să dea frîu liber arbitrariului fără teamă de 
pedeapsă – să se comporte cu semenii ca o bestie ? 
Cum poate un individ care niciodata nu s-a manifestat 
altfel decît în maniera pe care conventional o numim 
„civilizată“ sa comită la un moment dat fapte atroce? 
Conform clişeului amintit, în adîncul fiecărui om ar 
sălăşui o fiară. Totuşi: de ce nu devin toti oamenii 
fiare, unii preferînd chiar şi în cele mai disperate 
împrejurări să se abţină de la violenţă?  Însuşi 
instinctul de conservare, pe seama căruia se pun 
atîtea rele, refuză să se manifeste la unii – ce-i drept, 
puţini – în dauna semenilor lor. 
       Conştienţa propriei individualităţi îl deosebeşte pe 
om de toate celelalte specii ale lumii cunoscute. 
Individualitatea, eul – nu „egoul“ ca sursă a egoismului 
– este elementul pe care convingerile îl pot transforma 
aşa cum apa şi celelate ingrediente transformă 
cimentul în beton. În măsura în care oamenii sînt 
diferiţi, există convingeri şi „convingeri“. O convingere 
fermă (nu una rezultată din spălarea creierului!) poate 
chiar proiecta eul pe o traiectorie riscantă pentru 
propria-i corporalitate. Ideile au nevoie de 
individualităţi apte să le primească şi să le transforme 
în convingeri, după cum individualităţile îşi însuşesc 
acele idei care sînt în rezonanţă cu propria lor natură.  
      Adevăratele convingeri au o încărcătură morală şi 
sînt proprii acelor naturi, a căror judecată nu se lasă 

influenţată de slogane, conjuncturi, manipulări, 
prejudecăţi, clişee etc. Celelalte convingeri sînt baia 
comună în care lîncezesc individualităţile de duzină. 
Acestea se lasă cu plăcere uşurate de povara 
responsabilităţii, acceptă în mod neconditionat 
direcţionările unor conducători care „fac ordine“, 
mărşăluiesc cu încredere oarbă pe făgaşele adînci 
săpate de ceea ce înţeleg ele prin, „interes comun“, 
„patriotism“, „ideal“, „sacrificiu pe altarul ...“ etc. Aşa se 
şterge îndoiala din suflet, se implantează „convingeri“ 
cu atît mai de neclintit, cu cît responsabilitatea proprie 
este mai timorată de autoritatea cuvîntului „de sus“. 
Individualităţile comune nu simt nevoia să-şi înalţe 
privirea peste orizontul făgaşului ordonat, să ia singure 
o hotărîre. Hotărîrea lor – strigată adesea din răsputeri 
– este aceea de a urma tocmai calea trasată. În 
asemenea împrejurări valorile se răstoarnă, binele îşi 
pierde înţelesul şi X, Y – altfel oameni „cumsecade“ – 
ajung să comită lucruri abominabile nu pentru că în ei 
ar sălăşui o teribilă fiară, ci pentru că individualitatea 
lor plăpîndă, incapabilă să-i conducă spre o hotărîre 
proprie, se ghemuieşte la picioarele unui idol oarecare. 
„Fiara“ lăuntrică este metafora neputinţei omului de a-
şi asuma responsabilitatea binelui.  
      Dar lumea nu este populată numai de îngeri şi 
diavoli. Oameni însufleţiţi de convingeri morale 
profunde se găsesc în număr mai mare decît o arată 
aparenţele. Mulţi care se văd prinşi în vîrtejul 
evenimentelor şi nu-şi pierd cumpătul mimează 
comportamentul majorităţii atît cît să-şi poată ascunde 
adevăratele convingeri şi să se pună pe moment la 
adăpost. Grija pentru cei apropiaţi, teama de 
represiune îi pot opri să ia o atitudine deschisă, totuşi 
ei nu depăşesc domeniul afirmaţiilor de complezenţă, 
nu denunţă şi nu se implică în acţiuni extreme care, 
aşa cum rezultă din mărturii recente, se bazeaza chiar 
şi sub cele mai brutale regimuri pe voluntariat. 
Supravieţuitori ai frontului rusesc din Wehrmacht au 
relatat că majoritatea celor care luau parte la execuţii 
în masă se ofereau de bună voie. Cînd populaţia civilă 
era supusă la represalii se găseau totdeauna doritori 
să formeze plutoanele de execuţie. Relatări privind 
şicanarea sau pedepsirea celor care nu s-au oferit 
pentru acţiunile „speciale“ nu se cunosc.  Sămînţa 
aruncată în urmă cu două mii de ani în omenire a 
încolţit, dar planta creşte milenar de încet.   
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OVIDIU PAULESCU 

  
 
     Piazza dell'Orologio 3 
 
       Întâlnire cu Mircea Cărtărescu la Roma 
 
       Întâlnirea cu trei scriitori români (contemporani): Mircea 
Cărtărescu, Horia- Roman Patapievici şi Doina Ruşti, un 
eveniment organizat de Fundaţia Bellonci în colaborare cu 
Institutul Cultural Român, a avut loc la Casa delle 
Letterature- Piazza dell’Orologio 3, pe data de 8 mai. 
2012. Cei trei scriitori s-au întâlnit cu profesori, studenţi şi 
elevi din capitala Italiei.  
      Cu această ocazie, înainte de a părăsi Casa delle 
Letterature- din Piazza dell’Orologio l-am invitat pe Mircea 
Cărtărescu în curtea interioară pentru un interviu.  
foto: 

 
... 
       Ovidiu  Paulescu 
        - Dl Cărtărescu, sunt implicaţi în politică intelectualii 
români ? 
Sau preferă “rezistenta prin cultură” în genul celei practicate 
de Liiceanu, Pleşu, Tismăneanu, Patapievici s.a.m.d 
      Mircea Cărtărescu 
      - Da, în sensul că foarte mulţi scriitori sunt implicați mai 
mult sau mai puţin în politică, si deci, că ei fac şi literatură 
dar si jurnalism. Mie mi se pare în principiu important, ca 
scriitorii şi intelectualii să facă politică, dar trebuie spus că, 

climatul politic din România este destul de prost, destul de 
violent, destul de agresiv, așa încât din cauza asta mulți 
scriitori s-au retras la masa lor de scris şi nu mai fac politică.  
      O. P 
        - În ultimii ani, am observat la români o întoarcere către 
religie, chiar şi în rândul tinerilor. Cum explicaţi dvs. acest 
fenomen ? 
      Mircea Cărtărescu 
      - Da, doar că după părerea mea întoarcerea la religie 
este de fapt o întoarcere la instituţia religioasă, şi nu la 
credinţa propriu zisă. Oamenii recurg la religie într-un fel din 
disperare, şi nu din credinţa reală şi curată. Este ca un fel de 
superstiţie, dar eu cred că totul vine din lipsa de perspective 
şi lipsa de sens al vieţii pe care le au oamenii astăzi. Eu cred 
că oamenii nu mai simt că au pentru ce trăi în România, nu 
mai simt că se realizează pe nici un plan, nici material, nici 
spiritual, aşa încât nu avem decât o masă de oameni 
disperaţi care nu reuşesc să alcătuiască un popor, o 
civilizaţie sau o cultură. 
       O. P. 
       - Am citit in ultima vreme, în presă, critici referitoare la 
promovarea unei cărţi semnate de tine, dar şi la adresa 
Institutului de Cultură Român.  
      Mircea Cărtărescu 
      - Pai nu am de spus decât un singur lucru, că faptele 
vorbesc. Acea carte care este de fapt volumul Orbitor s-a 
vândut în 10.000 de exemplare în Germania. Deci, până la 
urmă… cum să spun, forța acestei instituții care este 
Institutul Cultural Roman şi care asta trebuie să facă, să 
împrăştie cultura românească în lume, s-a văzut şi în acest 
exemplu, nu mai trebuie nimic spus, punct. 

 
 
 

 
 
Casa delle Letterature- din Piazza dell’Orologio 
 
 
 
 
 
 
 
 

I n t e r v i u  



33 
 

 
 
 
 
IOAN BARB 

 
 
drumul  Damascului  
 
se făcea că era dimineaţă 
păşeam  lângă tata pe un ogor proaspăt arat 
lutul gras ne încălzea tălpile  
înaintam  anevoios tata gâfâia din barbă i se răsfirau 
 razele  răsăritului într-un fuior 
când am încercat să răzbim mai departe  
aerul era ca sticla  tata s-a opintit dar nu puteam trece 
atunci ne-am uitat în sus ni s-au deschis ochii şi am 
văzut Îngerul 
avea trupul acoperit cu o mantie albă de in 
ce faci aici Doamne s-a auzit tata şoptind 
pe când vorbea tata faţa  a prins să-i strălucească 
mai tare decât soarele lumina îi izvora pe frunte 
în stropi mari  
 sprijin soarele i-a răspuns Îngerul 
cu glasul învăluit într-un susur de ape mari 
tata şi-a scos pălăria de paie mi-a scos şi mie pălăria 
de paie  
apoi şi-a descheiat încălţările şi mi–a făcut şi mie 
semn să mă descalţ 
ne-am aruncat cu faţa la pământ 
o înfiorare din altă lume ne bântuia simţurile 
umbra îngerului trecea peste noi 
 
într-un târziu am deschis ochii era toamnă 
râdea în soare o grădină frumoasă în faţa noastră 
pomii se aplecau sub crengile grele de rod 
 doi heruvimi păzeau intrarea 
 sub porţi aştepta o mare mulţime de oameni sărmani 
aveau  veşmintele  zdrenţuite ca după o lungă 
călătorie 
tata a îngenunchiat în marginea drumului a căutat în 
traistă şi a întins un ştergar 
mi-a făcut semn să caut în traista mea  şi am găsit 
doi peşti şi cinci pâini  le-am aşezat pe ştergar 
tata le-a binecuvântat chemând mulţimea la masă 
după ce ne-am săturat resturile au fost adunate în 
coşuri 
şi aşezate la poarta grădinii pentru săraci 

am mulţumit pentru cină şi am căzut cu faţa la pământ 
 
într-un târziu am deschis ochii stăteam singur pe 
câmpul înverzit 
se făcuse iar primăvară 
lângă drum era o fântână săpată în piatră 
când m-am aplecat să beau am văzut în oglinda apei 
chipul tatei am băut şi apa s-a tulburat 
m-am uitat din nou şi am văzut iar chipul tatei 
dar ştiam că eram eu  încărunţisem şi semănam cu el 
aşa cum mi-l aminteam în ziua când ne-am despărţit 
am privit  soarele  până când ochii au început să mă 
usture 
culoarea a curs din văzduh şi lumea s-a făcut albastră 
ca marea 
prin cerul deschis vedeam bătrânii care au murit de 
mult 
şi îngeri purtând în braţe planetele 
 
 
vremuri  grele 
 
zilele mele sunt ca un şirag  
de măsele stricate 
mestecă fără rost 
în zadar le-aş îmbrăca în armură de porţelan 
ar decima mai departe timpul meu pământesc 
(un martir pe un sac de puroi) 
în curând  se va sparge 
voi simţi cum durerea aleargă desculţă prin rană 
când îi vor arde gleznele 
îmi voi aduce aminte de vorbele tale 
toate clipele mi-au fost  numărate înainte de naştere 
fiecare fir de păr însemnat pe răboj 
 
 
Diotref  
 
nu doresc să-mi ştie bunătatea 
îi macină gândul că în mine 
se odihneşte ziua un lup departe de staul 
îi leg gura cu bandaje tăiate din pielea braţelor 
 
oile au lâna tărcată  
mă caută în zori sub scara cerului 
la capătul ei flutură haina-mi de purpură 
un steag după care vreau să mă recunoască 
Dumnezeu 
 
ştiu că în fiecare prunc 
intră la naştere un lup 
acum haita are semne  
încrustate pe răbojul din grindă 
 
în staulul din sufletul casei  
culcuşul păstorului este cald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P o e m e  
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DANIEL DAIAN 
 

 
înaintea ochilor tăi răsăritul 
   
 
lihnit de bătrâneţe 
un munte infectat de picioare 
şi-a ucis moartea de şapte ori 
până să înţeleagă timpul aşternut 
în pietre 
 
a urmat liniştea 
 
până în creştetul umerilor 
şi eu sprijinind aerul 
din care nu eram sigur 
dacă voi mai ieşi în viaţă 
 
după preţul cântărit în oameni 
numai Dumnezeu mai era în stare 
 
să fie viu 
 
 
cuvinte interzise şi eu tăind orizontul diametral 
 
ai reuşit să cureţi umblarea de trecuturi provinciale 
până nu au mai rămas urmele urmelor 
eu asmuţit de o singură parte curată 
şi porţile cusute la gură de îngrozirea trupurilor 
scurse în pauzele publicitare 
 
zidurile de carne se prăbuşeau insistent 
într-un orizont tâmpit 
unde hoţii de sfârşituri şi depresia mea intelectuală 
omul năpădit de murire şi desfrânarea neînfricaţilor 
 
se înfruntau în linie dreaptă 
 
dar străzile îţi sângerează în pălmi 
în fiecare început de viaţă când aduni aerul rămas 
dintr-un orgiastic cor de greieri educaţi să tacă 
în anotimpul destinat culorilor 
şi stiletul ce îl porţi între coaste 
 
pentru a înjunghia regine 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

BIANCA DAN 
 
 

 
 
 
copii cu biciclete pe cer 
  
te privesc ca pe un umeraș gol 
camera asta ți-a moştenit obiceiurile 
pereţii îmi ţin de cald îmi îmbracă umbra 
o utopie in care apare si dragostea pulsează pe un 
diafilm 
  
mesaje in alfabetul braille în cutia poştala 
le păstrez in baza de date cu asterix deasupra 
metastaze dintr-o iarna prea roşie natura moarta 
copii cu biciclete pe cer aleargă nemurirea 
  
iubite, nu ti se mai potrivesc hainele 
ne-am exterminat reciproc, nu încerca sa te explici 
îmi tot spui ca sunt incapabila sa iubesc, efectul invers 
al durerii 
priveşte, soarele e verde, încă respiram 
  
  
  
  
șșșșantier 
  
Trec dincolo 
Prin tine mă golesc de gânduri 
O forfotă care există doar în mintea mea 
  
strâng visele în ricycle bin 
O pisică naufragiată îmi linge umărul 
Nu mai socotesc demult absențele 
Unghiile îmi cresc încovoindu-se cu ale tale 
  
Îți verific pulsul când dormi 
În șantierul nostru existențial 
Moartea e cel mai sigur arhitect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P o e m e 
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VIOLETA DEMINESCU 

 
            

    Mucenici 

 

Primăvara asta 
are ochii de miel purtat pe umerii tatei 
în Vinerea mare când mă suiam eu 
la spovedania otăvii 
în podul din care 
aflasem dintr-un vis  
îngerii casei vorbesc 
 
Nu-l văzusem nicicând pe tata neiubind 
decât în zilele când mieii plâng 
şi la grumaz le-nfloresc a prohod ciucuri roşii 
ca bujorii din grădina bunicii 
 
Nu băuse vinul necredinţei                                                              
la poartă ridicase iubirea                                               
ca pe-o cruce de piatră 
o văd când mi-e dor să citesc volumele 
aniversărilor fără durere 
stă pe scaunul din uliţă ca o înţeleaptă 
cu mâinile împreunate veşted în poală 
 
O singură dată 
tata şi-a aprins o ţigară 
cât pentru ultima 
de-atunci în podul cu veşmintele încremenite 
funiile-s uscate mai uscate decât ochii bunicului 
aţintiţi a secetă 
şi-a cădere cumplit în păcat                                                                                              
 
N-a trăit neiubind niciodată 
 
nepedepsită nu rămâne  
nici o greşeală 
tata captiv gândului meu 
biserică ridicată într-un cer 
cu podul plin de îngeri şi cruci la răscruci 
 
Anul ăsta bujorii vor înflori mai curând 
aud dinspre mucenică 

 
D e b u t 

SIMION COZMESCU 

 
 

Premierea baletului Somnul 

Muzica adormise in faţa mea. 
Balerinii erau obosiţi, 
spectatorii somnoroşi. 
Voiam să plec, 
afară ningea, era frig, dar 
mă aştepta trăsura la scară - 
probabil, vizitiul sufla în pumni 
şi caii înjurau. 
 
Compozitorul era genial,  
interpretarea desăvârşită. 
Muzica se insinua în molatece unde 
şi adormeai toropit de o tandră oboseală. 
 
M-am strecurat discret 
printre spectatorii ce dormeau nepăsători. 
Pe scenă, balerinii picoteau. 
Muzica era purtată mai departe 
de somnambuli. 
 
Afară zăpada acoperise trăsură şi cai. 
Am plecat pe jos, visând. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P o e m e 



 

 
 
 
 
 
 
MARIAN DRAGOMIR 
 
 

bis  

între zâmbetul meu și gingia ta este gol  
umerii albi acoperă castelul gândirii   
construcția de bârne   
frământată din vorbele de duh  
vifor prin raiuri cu mâinile bolnave  
iertători murmurăm   
  
sătuli cu stihuri de amor  
vorbe din coada silabei   
flori șifonate sub povara pijamalei  
rătăciți pe harta vieții  
  
între noi oamenii cântăresc centimetrii   
adulții și copiii măsoară gânduri  
măcelarul și frizerul  
vecini cu țațele  
întreabă cu sămânța între dinți  
unde zburdă murmurul care ne desparte 
  
amândoi fierbinți  
muște devoratoare de lumină  
totul este visul de chirpici  

 

margine   

la marginea așternutului   
suflet cu decolteul generos  
vise până la Dumnezeu  
  
mahmur de insuficiență visătoare   
inima acum o oră m-a dezamăgit   
a plesnit în expansiune   
lumină vie de pat.  

 

P o e m e 
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TEODOR DUME 
 

 
 
singurătăţile atârnă ca un păianjen
 
stau lângă fereastra deschisă şi
cotrobăi printre amintiri 
dincolo geamul 
picură în ritm de hip - hop 
suport din ce în ce mai greu ploaia
 
suferinţa atârnă în mine ca un 
 
mi-e frig poate am nevoie de
puţină căldură fie şi pentru
o singură noapte sau poate
mai firesc de o inimă 
doar atât cât să mai pot 
vorbi cu Dumnezeu 
 
deasupra tuturor lucrurilor 
aud voci parcă o aud pe bunica
vorbind despre singurătăţi 
ultima oară când am văzut
avea ochii închişi 
şi era îmbrăcată altfel 
şi oamenii 
erau îmbrăcaţi altfel 
(pe drumul dintre casă şi pruni
singurătăţile se înghionteau pe furiş)
poate de aceea nu am mai văzut
 
în mine se derulează un film
 
ploaia interminabilă îmi strică vederea
şi o linişte îmi apasă pieptul
aerul greu vibrează 
se face întuneric 
mi-e teamă 
e prima oară când mi-e teamă
 
încerc să îngenunchez dar nu ştiu
dacă îmi voi termina rugăciunea
 
încă plouă... 

 

singurătăţile atârnă ca un păianjen 

stau lângă fereastra deschisă şi 

 
suport din ce în ce mai greu ploaia 

suferinţa atârnă în mine ca un tablou 

e frig poate am nevoie de 
puţină căldură fie şi pentru 
o singură noapte sau poate 

 
aud voci parcă o aud pe bunica 

 
nd am văzut-o 

(pe drumul dintre casă şi pruni 
singurătăţile se înghionteau pe furiş) 
poate de aceea nu am mai văzut-o pe bunica 

în mine se derulează un film 

lă îmi strică vederea 
şi o linişte îmi apasă pieptul 

e teamă 

încerc să îngenunchez dar nu ştiu 
dacă îmi voi termina rugăciunea 
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DUMITRU CRUDU 
 
Interviu cu scriitorul clujean Adrian Papahagi  
 
       - Din punctul dumneavoastră de vedere, ce se 
întâmplă în cultura contemporană românească? 
      - Cultura contemporană românească este vie. Din 
punctul ăsta de vedere, trebuie să recunoaştem că, 
deşi este o ţară mică, România este producătoare şi 
chiar exportatoare de cultură. De pildă, ICR-ul este 
chiar o dovadă a acestei vitalităţi culturale şi aici nu mă 
gândesc doar la literatură, deşi şi aici avem scriitori 
importanţi, mă gândesc mai cu seamă la cinema - 
noua şcoală de cinematografie românească este 
surprinzătoare şi extrem de prizată în Occident - mă 
gândesc la artele plastice, la teatru. România produce 
multă cultură. Este în stare să aibă un mare festival de 
muzică clasică; să aibă un mare festival de teatru la 
Sibiu; să aibă un mare festival de film la Cluj. Iar cât 
priveşte literatura, ca medievist, eu nu sunt un mare 
admirator al acestui tip de literatură un pic 
postmodernă care se practică astăzi. A fost şi un val 
mai pornografic în literatura română, după care nu m-
am omorât prea tare. Şi acest erotism, la urma urmei, 
destul de primar, mi s-a părut mai degrabă comercial 
decât literar. Aşa că nu sunt un imens admirator al 
noului val românesc. În schimb, observ vitalitatea 
fenomenului literar în ansamblul său. Şi cred că 
expresiile sale cele mai reuşite sunt în afara literaturii 
în acest moment. Pe vremea lui Ceauşescu era taman 
pe dos: expresiile cele mai reuşite erau literare. E 
adevărat că literatura a fost tot timpul avangardistă, 
creează mode şi e cu un pas înaintea cotidianului, pe 
mine însă nu mă încântă bruscheţea acestei literaturi, 
un pic ruptă de preocupările mele, dar e o judecată 
strict personală şi nu vreau s-o impun nimănui. 
      - Ce aţi prefera în locul bruscheţii? 
      - Cred că marea literatură vizitează întotdeauna 
marile teme, iar marile teme sunt aceleaşi în decursul 
dezvoltării umanităţii. Poţi să rescrii miturile lui Ulise 
sau al lui Faust, fără să redevii prin asta un scriitor 
minor. Cred că literatura ar trebui să revină la 
preocupările esenţiale şi să redescopere un anume tip 
de umanism, aş spune, care astăzi pare desuet. Astăzi 
literatura este oglinda, să zicem, a fragmentării 
sufletului european într-o groază de cioburi care trimit 
imagini parţiale, caleidoscopice, interesante prin 
colorit, prin multitudine, dar care nu reuşesc să 
recompună armonia unui chip întreg. Ei, armonia asta 
aş căuta-o în literatură. Cu alte cuvinte, revenirea la 
linia mare clasică, chiar realistă în roman, în poezie e 
greu de spus, poezia nemaiavând nici o constrângere 
nici de formă, nici de fond, oricine poate să facă 
poezie, cu trei imagini alăturate arbitrar, dar şi acolo 
cred că lipseşte acest umanism profund. Gustul meu 
se termină, dacă să vă spun sincer, cu marii scriitori de 
la începutul secolului, începând cu Rilke şi terminând 
cu Blaga şi Arghezi. De fapt, gust foarte mult şi ce s-a 

scris după război, dar îl gust foarte mult pe Nichita 
Stănescu de până la Tunelul oranj decât pe Nichita 
Stănescu profund ilizibil din ultimele volume, ca să 
spun lucrurilor pe nume. Dacă nici o formă nu mai 
disciplinează cuvântul, cuvântul în sine nu mai spune 
mare lucru. Totul pare un joc arbitrar de cuvinte şi 
imagini, dacă nu reuşeşti să coagulezi din ele un sens. 
      - Totuşi, chiar niciun scriitor optzecist, 
nouăzecist sau douămiist nu reprezintă acest tip 
de sensibilitate? 
      - Or fi fiind, vă spun că nu sunt marele lor 
admirator. În primul rând că nu-mi place chestia asta 
cu optzeciştii, nouăzeciştii, douămiiştii. Eu nu cred că 
generaţiile se declină în promoţii. Din zece în zece ani 
s-a schimbat ceva? Aiurea! Nu mă omor după această 
cronologie aproximativă. Cred că după 2000 în 
literatura română nu s-a mai produs poezie de mare 
calitate. Vocile consacrate au amuţit. Nu mai sunt 
productivi nici Dinescu sau Blandiana. Puţin 
Cărtărescu, poate. Iar vocile noi nu sunt 
convingătoare, din punctul meu de vedere. În ceea ce 
priveşte proza, s-au scris lucruri mari, dar pe mine mă 
interesează mult mai mult memorialistica. În vremea lui 
Ceauşescu foarte multe lucruri se puteau exprima prin 
literatură. A venit timpul unei deliteraturizări. 
      - Care sunt ideile vitale ale culturii române de 
astăzi? 
      - Marile voci ale culturii de astăzi nu mai sunt poeţii 
şi naratorii. Marile voci au devenit filosofii şi gânditorii 
politici: Noica, Paleologu, Ţuţea, Pleşu, Liiceanu şi 
alţii. Cred că în dezbaterea publică românească a 
început să domine eseul şi abordările filosofice. 
      - Ce au în plus gânditorii şi filosofii în raport cu 
scriitorii? 
      - Pe vremea lui Ceauşescu, singura expresie 
acceptată era a ficţiunii în care se mai puteau strecura 
aluzii de natură politică. După 1990 e o reîntoarcere a 
filosofilor, dacă pot să spun aşa. E un fel de răzbunare 
a acestui discurs. De altfel, şi presiunea imediatului a 
făcut să se revină la acest discurs. Lumea nu a mai 
simţit nevoia să se refugieze în ficţiune şi s-a adresat 
mult mai direct realităţii şi de aceea acest discurs 
domină astăzi, spre deosebire de cel literar, guvernat 
de un fel de senzaţionalism la nivelul ideii, imaginii şi 
limbajului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I n t e v i u  
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Silviu Guga 
  
Toamna  
 
Când eu intenţionam să scriu poemul vieţii mele  
coala de hârtie era pătată de norii  
pe care tu i-ai adus de afară.  
Mi-era puţin frig,  
ţi-am spus şi ţie “S-a cam făcut răcoare.”  
Vorbeam, de fapt, singur  
că tu erai deja plecată  
şi eu te mai credeam lângă mine.  
 
Cine ştie de când tu erai plecată,  
că nici nu-ţi dai seama cum trece timpul.  
Şi eu intenţionam să scriu poemul vieţii mele.  
Coala de hârtie mă aştepta  
pătată de norii aduşi de tine,  
dar mă aştepta surâzătoare.  
Trebuia să scriu cu pixul pe ea,  
să pun pixul doldora de cuvinte  
şi să scriu.  
 
Aşa credeam, că am pixul doldora de cuvinte,  
chiar ţi-am spus: am pixul doldora de cuvinte  
Mi-a plăcut să rostesc rar: dol-do-ra,  
dar tu erai plecată  
şi – când să scriu primul cuvânt  
sau, mă rog, titlul poeziei –  
din pix s-au răsturnat frunzele îngălbenite,  
chiar ruginii, ale toamnei.  
În loc de poezie peste tot e toamnă.  
 
  
Încă  
 
În memoria lui Radu Stanca  
 
Iarna a venit cu câţiva fulgi mai devreme  
Şi te-a găsit nepregătit  
Pentru că mai doreai încă  
Pe acel tânăr dătător de viaţă,  
Dar cocorii trecuseră peste burg,  
Unghiurile lor spintecaseră cerul  
Şi norii aduceau iarna tot mai aproape  
Iar frigul şi-n cer pătrundea.  
Versurile erau spulberate  
Peste câmpurile ninse prin copaci  
Tu le adunai într-o rugăciune,  
Încă o mai puteai rosti,  
Dar glasul tău răsuna  
Ca o liturghie într-o biserică arsă. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Autumn 
                                 
  
As I intended to write the poem of my life 
the sheet of paper was stained with the clouds 
you had brought in.  
I was a little cold, 
And I also told you: ‘It’s getting chilly’. 
I was actually talking to myself, 
for you had already left  
and I still thought you were next to me.   
  
Who knows how long you had been gone, 
for time seemed to stand still. 
And I intended to write the poem of my life. 
The sheet of paper was waiting, 
Stained by the clouds you had brought in, 
but it was smiling as it waited.  
I had to write on it with my pen,  
to touch it with my pen bursting with words  
and write. 
  
I thought so, that my pen was bursting with words, 
I even told you: my pen is bursting with words  
I enjoyed saying it rarely: bur-sting 
But you were gone 
And- when I was about to write the first word  
or, actually, the title of the poem- 
The yellow, even crimson leaves of autumn, 
Rolled over from my pen.    
Instead of poetry, there’s autumn everywhere.  
  
  
Still  
  
In memory of Radu Stanca 
  
Winter arrived a few snowflakes too early 
And found you unprepared  
As you were still longing for  
That young, life-giving man,  
But the cranes had flown over the borough, 
Their angles had torn the sky   
And the clouds brought winter closer and closer  
And the cold could even pierce the sky.  
The dreams were shuttered 
Over the snowy fields, in the trees 
You collected them in a prayer 
You could still say it, 
But your voice echoed  
Like a mass in a blazing church. 
  
 

T r a d u c e r i   

      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  
  

http://mttlc.ro/


 

 
 Constantin STANCU  
 
   
Aleph  
  
Totul se sprijină pe totul  
pentru a nu sfărîma treptele dimineţii  
   
şi piramida perfectă  
cioplită-n cel mai pur diamant…  
   
… profetul doarme pe o umbră de sânge 
sub roţile dinţate ale anotimpului…  
   
Noi vedem acestea cu ochii din vis,  
cu umerii din vis,  
   
degetele ne-au căzut în iarba  
   
din ele au crescut crini…  
  
 
 
Semnul de foc  
  
Un timp lichid îmi spală trupul,  
amintirile, destinul,  
   
vezi, pe munţi se sprijină zăpezile, clipa… 
   
Nu cred în laudele vagabonzilor, a generalilor, 
a beţivilor, a vânzătorilor de ziare,  
   
locuiesc un trup etern,  
alături de o efemeră înţelepciune,  
   
e o noua formă de viaţă în la marginea lumii, 
   
cuvintele năpârlesc,  
   
corpul se umple de retine ca de bube,  
   
semn că secolul asfinţeşte,  
copleşit de părinţi, zăpezi, timp, munţi…  
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nge  

pezile, clipa…  

Nu cred în laudele vagabonzilor, a generalilor,  

în la marginea lumii,  

 

 
 
 
 
Aleph 
  
The whole finds comfort on the whole 
so as not to shutter the morning stairs
  
And the perfect pyramid 
carved in the purest of diamonds…
  
… the prophet sleeps on a shadow of blood
Under the gearwheels of the season…
  
We can see them with our dream eyes, 
With our dream shoulders,
  
Our fingers have fallen on the grass
  
They turned into lilies…  
  
  
  
The fire sign  
  
A liquid time is washing my body
My memories, my destiny, 
behold, the mountains hold the snow, the moment… 
  
I do not believe in praising the vagrants, the generals, 
The drunkards, the newspaper sellers,
  
I live in an eternal body, 
Endowed with an ephemeral wisdom, 
  
it’s a new form of life at the end of the world, 
  
words shed,  
  
showing that the century is bound to set,
overwhelmed by parents, snow, time, mountains…
  
  
Translated by MTTLC Student: 

   Roxana Madalina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The whole finds comfort on the whole   
so as not to shutter the morning stairs 

carved in the purest of diamonds… 

… the prophet sleeps on a shadow of blood 
Under the gearwheels of the season… 

We can see them with our dream eyes,  
With our dream shoulders, 

Our fingers have fallen on the grass 

A liquid time is washing my body 
My memories, my destiny,  
behold, the mountains hold the snow, the moment…   

I do not believe in praising the vagrants, the generals,  
The drunkards, the newspaper sellers,    

Endowed with an ephemeral wisdom,   

it’s a new form of life at the end of the world,   

showing that the century is bound to set, 
overwhelmed by parents, snow, time, mountains…  

Translated by MTTLC Student:  

Roxana Madalina Nazâlu 
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Liviu Ofileanu  
 

  

  Dispăruta lume nedispărută 

     Despre Andrei Velea aflăm că are un pic peste treizeci de 
ani, este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Galaţi, 
şi se află deja la a doua carte de poeme – Hotel în 
Atlantida, Fundaţia culturală Antares, 2011 (după Gimnastul 
fără plămâni, Ed. Centrului Cultural Dunărea de Jos, 2010). 
Faptul că publică pe situri şi face parte din cenacluri on-line, 
apare în antologii şi colaborează la reviste nu este un lucru 
nou, ci unul comun şi dezirabil autorilor de astăzi. Încă de la 
Gimnastul fără plămâni remarcăm discursul relaxat, o 
directeţe voalând o fire aparent neproblematică, gata de joc 
şi joacă, observaţii apăsate de Constantin S. Dimofte în 
cuvântul înainte: “Andrei Velea este, în fond, un 
temperament clasic ce se sprijină pe o logică structurală 
strictă, care, cum este şi firesc la un artist ce a parcurs tot 
felul de experienţe poetice, nu neglijează formal nici 
sugestiile venite din alte zone: ale simbolismului, 
postmodernismului ş.a.m.d.”, (Iată fiinţa în faţa iluminărilor 
ciudate…, p. 9). Prefeţele ambelor volume au titluri aproape 
identice, marcând probabil o eventuală continuitate la nivel 
interpretativ, fie şi cu lectori diferiţi (C. S. Dimofte şi A. G. 
Secară) – ultimul nume fiind prezent cu o postaţă în primul 
volum, ca să revină în cel de al doilea cu o prefaţă, lucru mai 
rar întâlnit şi singurul cu adevărat bizar într-un proces 
editorial (dacă ambii prezentatori consideră o bizarerie titlul 
ales de Velea cărţii sale, Gimnastul…). 
      Încă de la primul poem al Gimnastului se explicitează 
crezul poetic, scribul ca prim lector şi destinatar a cărui 
„gramatică a viziunii” (conform Mariei Corti) se influenţează 
prin sugestie, şi anume poziţia de outsider autodeclarat faţă 
de contextul Literaturii, minimalizându-se cu orgoliu scriitura 
drept rezultatul unor halucinaţii “citeşti versurile astea ca pe-
un delir/ şi crezi că nu-i nimic în realitate care să le 
corespundă:/ gândeşti că strofele-s doar decupate din 
peisajele minţii,/ că totul se petrece numai după ce 
imaginaţia pură/ frenetizează orice cuvânt./ […] iar tu nu te-
nţelegi, nu te cunoşti, nu te explici sieţi,/ însă exişti, iar asta e 
de-ajuns.”, (poem, p. 12). Dispusă în şase compartimente, 
materia textuală a Gimnastului ne va situa în aria poemelor 
de dragoste filtrată prin intelect, curtare şi concretizare în 
„cinci poeme” (2002) şi în „Versuri pentru Lolita” (2003), 
proiecţiile sinelui în text nu fără un aer reflexiv şi burlesc în 
„omul vag” (2001): “pe ţeasta omului vag, doi borcănaţi joacă 
azi cărţi;/ se chelesc unul pe altul de bani, se-njură, beau,/ 
apoi reiau, la nesfârşit, acelaşi joc monoton,/ plat dinafară, 
însă plin de sens pentru cei dinăuntru.”, (pe ţeasta omului 
vag, p. 32) sau: “citeşte omul vag unui oarecare câteva 
poeme;/ scrise de-a lungul şi de-a latul urechii, sentimentele/ 
degajate sunt potenţate de pelicula de ceară/ care le-
acoperă.”, (omul vag citeşte poeme, p. 38). Aproximativ 
aceleaşi subiecte se regăsesc şi mai departe în “Printre 
obiecte” (Jurnal Liric 2004), “Psalmii recenţi sau poemele cu 
Dumnezeu” (2004-2005) şi “Peisajele pariziene” (2005-

2006), adăugându-se camerele de cămin, notaţiile de 
atmosferă, discuţiile cu studente asupra lui Kant, cotidianul şi 
petrecerea lui în text refăcute cu detaşare optzecistă 
(parodierea referinţelor culturale). Desigur, pentru 
cunoscători nu va trece neluat în seamă un vers inspirat din 
Jurnalul filosofic al lui Noica: “m-ai ajutat să mă decid: nu te-
am iubit!,/ te-am părăsit prea intrigat să se fi întâmplat 
asta…”, (m-ai ajutat să mă decid, p. 82), dar nici actul de a 
studia, care văduveşte de timp şi este văzut ca “misoginie”: 
între un obiect şi-o operă de artă e o distanţă mai scurtă/ 
decât aceea dintre numele tău şi titlul imprecis al acestui 
poem;/ definitiv: sunt misogin...”, (tu mi-ai rămas ca orice 
risipă, p.83). 
     Ne vom întoarce acum în camerele Hotelului în Atlantida 
(ca formă un pătrat economic, o cărţulie simpatică şi anume 
adresată copiilor mari prin imaginea de pe copertă: un ţânc 
în haine albe stă ghemuit de parcă ar scrie în nisip şi valurile 
şterg totul numaidecât) pentru a nota etichetele de pe 
coperta a IV-a: Corneliu Antoniu: „…naturaleţea celui ales. În 
cea de-a doua carte ne pune în situaţia de a-i descoperi 
personalitatea postmodernă, sinceră […]”; Viorel Ştefănescu: 
„…îşi visează ironic propria viaţă, pentru a o proiecta, 
vizionar, în poeme care-l trăiesc pe autor, aflat mereu în 
trecere printr-un hotel din Atlantida.”. Adică poetul scrie 
plauzibil şi avem, aşadar, o personalitate postmodernă şi 
vizionară, unsă cu toate alifiile. Pentru o mai bună vizibilitate, 
probabil,  s-au aşezat în acest volum zece poeme traduse de 
Petru Iamandi în limba engleză. Cărticica este nelipsită de 
prefaţa elogioasă (şi retorică pe alocuri) semnată de Secară, 
un text racordat şi la interogaţii mai vechi asupra rosturilor 
literaturii, întrebări asupra cărora cititorul va fi meditat cu alte 
ocazii. Vom cita doar sublinierile cu atingere la autor: „… 
scrierile lui Andrei Velea pot fi, dihotomic, reducţionist, 
împărţite în două: în poeme lucide şi în poeme fără intenţie, 
ambele putând fi însă savurate cu sau fără intenţie, 
împreună cu Platon sau fără…”, (Iată fiinţa în faţa 
apocalipselor amânate!, p. 6). După cum ni s-a demonstrat 
de A. G. Secară, sinceritatea nu este mare lucru în literatură 
(pe linia Livius Ciocârlie via Noua critică), ci modul în care 
autorul îi minte frumos pe alţii construind un imaginar 
plauzibil – şi tânărul Andrei Velea devine părtaş la 
redefinirea prin mit a lumii întoarse pe dos – apocalipse 
amânate, precum la echinoxistul Ion Pop avem Amânarea 
generală, desigur, cu alte conotaţii şi în alt context.  
     Aşadar, actul imaginativ tronează aici. Prima parte – „o 
Atlantidă care nu s-a pierdut” – abundă în poeme cu textură 
minimalistă, imperative surclasate chiar de către emitentul 
lor: „…fugi din fotografia asta!/ ascunde-te într-o scoică,/ 
urlă-ţi gândurile toate […] repede, dă drumul la televizor: / s-
a întors mesia/ şi vor să-l pună preşedinte!”, (sentiment acut 
de fotografie, p. 12). Velea glisează pe mai multe planuri şi 
unul ar fi contextul social tratat aici cu simbolistica unui 
bestiar propriu şaptezeciştilor: „râurile au solzi, peştii au 
împrumutat/ blana mamiferelor/ şi se hârjonesc cu gheare de 
argint// ţăranii dezleagă silogismele păşunii,/ mioarele cântă 
la nai/ un alai de lupi chercheliţi// femeile duc greul 
războaielor/ la maşinile de cusut, / bărbaţii zămislesc din 
grâu şi salivă// biserica-i căuşul palmei,/ bodega loc de-
nchinăciune// de miere-s păcatele când/ în cer miroase-a 
paie,/ iar pe pământ a fulgi de înger”, (când în cer miroase-a 
paie, p. 15). Un alt poem recreditează aplombul textualiştilor: 
„poemul fără intenţie care, pur şi simplu,/ s-a nimerit pe foaia 
de hârtie/ […] poemul rar, care te salută din zborul unei 
păsări phoenix/ deasupra unei atlantide/ unde poeţii au 
adormit la umbra unei flori de zgură” (poemul fără intenţie, p. 
16). În căutarea timbrului personal se rescrie poemul în 
diverse maniere, autorul petrece mai toate etapele conştient 
de poziţia circumstanţială a emisiei: “…fiecare cu zeii lui, cu 
viaţa lui socială,/ trăind într-o democraţie aproape de 
explozie,/ greu de adus împreună”, (poem împreună cu 
platon, p. 20). În “poemele din ultima cameră de hotel”, apoi 
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în “maşina de poetizat” se continuă ipostazierile unui eu 
aristocrat, sensibil şi desprins din fluxul existenţialist. 
Prezenţa sa contează ca martor al evenimentelor cotidiene 
care interesează prin tangentele lor la omul-vag – un subiect 
agresat de o exterioritate absurdă şi care se recompune în 
singurătate (aşa-zisa misoginie) prin muzica surdă a cărţii. 
Atunci, hotelul personal se ridică într-o Atlantidă scufundată 
în ignoranţă, căci despre  absurd şi  lipsă de temei vorbesc 
aceste poeme cu tuşă surrealistă: “primăria oraşului nu mai 
funcţionează de o săptămână,/ pe la ghişee se recită din 
shakespeare şi eminescu/ catastifele prăfuite se transformă-
n romane erotice,/ iar planurile de urbanism în tablouri 
suprarealiste// câinii poartă covrigi în coadă, iar pe dunăre,/ 
la galaţi, curge numai lapte şi miere[… ]”, (echilibristică 
suicidală, p. 75). Şi totuşi, pentru cineva încă se scrie… 
     Pornind de la titlul „bizar” şi incitant al primei cărţi 
propunem o paralelă: atletul fără splină, infatigabilul, cel care 
recondiţionează vechiturile şi le dă luciul de oglindă. Dacă 
actul de a respira (scrie) este compromis de cunoscutul 
dicton al morţii Artei, anume scriitorul ştie că este văzut cum 
ştie să scrie, ştie că nu poate alerga inconştient pe pagină – 
tot el îşi dă seama că lectorul său este un scriptor atent şi nu 
poate fi înşelat cu retorisme care s-au demonetizat (inclusiv 
prin propria lor parodizare). Deci, autorul  propune 
gimnastica textului ca evaziune, o făcătură necesară, aşa 
cum şi alte poetici axate pe esenţializarea discursului şi 
ironizarea seriozităţii lui sunt sortite dormitului în semn. Dar 
asta nu e totul: o lipsă a ceva trebuie suplinită (compensată) 
prin alte forme. Pretinsa absenţă a plămânilor (a respiraţiei 
imediatului) devine simbolul prezenţei unui alt organ de 
percepţie a realului, şi acesta e ferit privirii asemenea 
respiraţiei: cogito-ul. Mai precis, un cogito situat la frontiera 
dintre joc (convenţie) şi joacă (act de nonşalanţă) se 
defineşte ca şi în cazul hermeticilor – oglindire secvenţială a 
spiritului pur în efemer – , timp suficient pentru a se macula 
şi întoarce spre sine (ca text), nemuritor şi rece; întrucât 
poezia caleidoscopică a lui Andrei Velea are scânteia 
îngheţată a pietrei de inel, gesticulaţia unui adolescent miop 
şi umilinţa orgolioasă de a nu se uita în oglindă. 

 

 

 

 

 

LADISLAU DARADICI: 

 

IARBA MELANCOLIEI PÂRJOLINDU-ŢI 
SUFLETUL 

 

(sau pe urmele „doritului, blândului prinţ”...) 

 
      În vara 2011 vede lumina tiparului ediţia româno-
maghiară a volumului de versuri Zodia Lupilor*, 
aparţinând poetei şi prozatoarei Sânziana Batişte 
(pseudonimul profesoarei Felicia Moşneang), stabilită 
după 1990 în Brad, oraşul ei natal. Alături de 
ipostazele creaţiei şi ale existenţei, iubirea constituie 
una dintre temele fundamentale ale cărţii. 
      Cunoaştem de-acum inedita „poveste” a poemelor 
Sânzianei Batişte, majoritatea acestora fiind scrise în 
deceniile regimului ceauşist. Fără a fi publicate, aceste 
„însemnări” lirice însoţeau, alături de desene, gravuri, 
corespondenţa poetei. După 1990, domnia-sa îşi 
reevaluează/ ordonează creaţia, lăsând să mai treacă 
un deceniu până a debuta în volum. Aşa se naşte 
Sânziana Batişte, autoare a cinci cărţi de poezie 
(Zodia Lupilor, Miei de lumină, Doine şi dore, Odaie 
sub cer, Păşunile zeilor) şi a unui volum de proză 
scurtă, intitulat Dulce Arizona. Mai trebuie precizat 
doar că, după al doilea volum, poeta devine membră a 
Uniunii Scriitorilor. 
       Poemele de dragoste din Zodia Lupilor pot fi 
considerate oarecum atipice faţă de lirica erotică de la 
finele secolului al XX-lea, fiind învăluite într-o aură de 
reţinere şi mister, situate undeva la limita dintre 
confesiune şi discreţie. Unele par istorii sentimentale 
cu final aşteptat ori proiecţii romantice, imposibile 
(amintind parcă de Eminescu) ale frumuseţii şi emoţiei 
unor imaginare întâlniri amoroase, reverii rămase, de 
cele mai multe ori, la nivel de iluzie. Altele se rezumă 
la imaginare epistole adresate „celui nenumit”, 
conţinând mărturisiri sau reproşuri, candide mirări ori 
inutile rugăminţi. 
       În general, în creaţia poetei iubirea este 
întâmpinată şi considerată drept o sentinţă a 
destinului: „Căci mi-era dat/ Să nu mă împotrivesc” – 
acesta fiind şi începutul „poveştii”. Urmează 
acceptarea şi transformarea universului lăuntric sub 
influenţa/ puterea sentimentului. 
      Majoritatea poemelor din volum, deşi scrise la 
intervale mari de timp (uneori chiar decenii), par doar 
continuări ale aceleiaşi „poveşti” de iubire. Treptat, 
Durerea va lua locul Dragostei, ca în final să mai 
rămână doar Melancolia, arzând în suflet „ca un 
alcool”: „De la un timp/ Se retrage durerea/ satisfăcută 
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şi îngăduitoare/ Ca leul biruitor/.../ Şi nimic nu mă 
doare/ Doar iarba melancoliei arde în suflet/ Ca un 
alcool”. 
       Această „iarbă a melancoliei” arzând în suflet va 
deveni o constantă a stării de spirit care, în cazul 
Sânzianei Batişte, va genera în cele din urmă însăşi 
Poezia. 
      Femeia care îşi pierde iubitul percepe abandonul 
ca pe o posibilă echivalare a însăşi morţii, în urma 
iubirii mai rămânând „ţărâna”. Ea va refuza cu 
încăpăţânare să accepte acest statut de vid, de 
neviaţă, conştientă însă că destinul este mai presus de 
vrerea fiecăruia dintre noi, totul fiind „prea târziu”: „Nu 
sunt ţărâna oricui mă minte -/ Strig în zadar// Cineva 
râde-aruncându-mi-nainte/ Unicul zar”. (Nu sunt 
ţărâna) 
       Ideea se reia într-un poem straniu, intitulat Ochii, 
cu un cadru bacovian al deznădejdii, al fricii şi al 
obsesiei morţii. 
       În Ce fiară, poeta realizează - într-un cadru 
prozodic amintind de secvenţe din Luceafărul -  o 
imagine dinamică rară a femeii şi a bărbatului într-o 
scenă de dragoste, într-un discurs liric aproape 
romantic: „În văzduhul miresmelor ridicând/ 
Îngemănate frunţi două/ Dar între ele lucind tremurat/ 
Câmpuri întregi de rouă -/ Ochii născuţi cald uimirilor/ 
Nu se văd niciodată/ Numai în vis se deschid/ Într-o 
lumină ciudată/ Şi-atunci se privesc nesfârşit/ 
Fantastice tainice lacuri/ Cu apele-unite-n adânc, în 
străfund/ De la-nceput de veacuri”. 
       Pentru îndrăgostiţi, cuvintele devin materializare 
sonoră şi semantică a sufletului („Sufletul ţi-l căutam în 
cuvinte”), expresie înşelătoare uneori a nebănuitului, 
„nepipăitului” din fiinţa celuilalt. (Genune) 
      În universul nopţii, tăcerea este echivalentă cu 
expresia morţii, singura certitudine a femeii că mai 
trăieşte, în absenţa bărbatului, reprezentând-o bătăile 
propriei inimi: „De n-ar fi inima/ Bătând/ Chemând ca 
un clopot halucinat/ Unică realitate/ Ce mă suspendă 
în ochiul îngheţat/ Al veşniciei”. (E noapte) 
       Dar noaptea devine, în acelaşi timp, şi un cadru 
propice misterului vieţii şi morţii deopotrivă, ca în 
elegia Au claire de la lune („linişte se face-n/ Casele 
ce-adorm învelite-n pace/ În ochii ce se-nchid tăinuind 
lumină/ În inime păşind pe o zare lină -/ Umbre stranii-
aprind focuri mari de taină/ Suflete perechi în ele se 
scaldă// Ramuri ce se frâng?/ Noaptea e senină/ 
Orologii plâng?/ Gândul se închină// Au claire de la 
lune cine se petrece?// Mon ami Pierrot gura mea e 
rece”. 
      Poeta surprinde cu meticulozitate etapele agoniei 
sale lăuntrice, de la lacrima care purifică, la ţipătul care 
mântuie, până la coşmarul care umileşte: „Întâi vine 
lacrima/ Şi mă spală/ Apoi vine ţipătul/ Şi mă sfinţeşte/ 
Dar mai apoi vine coşmarul/ Vine coşmarul/ Şi cum mă 
umileşte, Doamne// Cum mă umileşte”. (Întâi vine) 
În Pantha rei este surprinsă, în paralel cu lunecarea „în 
valurile fluidificatei materii”, pe care o poate simţi cu 
adevărat numai un poet (precizarea îi aparţine 
Sânziana Batişte), senzaţia alunecării şi dizolvării 
sinelui – în serile singurătăţii extreme – în marele fluviu 
al timpului în care destinele noastre se scurg şi se 
contopesc fără nici o noimă, fără reguli, fără putinţa de 
a-ţi alege când şi cum şi alături de cine să-ţi „petreci” 

trecerea: „Seara, când obosită oglinda se abureşte/ 
Când pereţii odăii măcinându-se impasibil/ Mă învăluie 
în pulberea lor nevăzută/ Iar eu mă simt plecând, 
curgând/ Spre fluviul în care un chip/ Se aprinde/ Se 
stinge// Amăgitor”. 
      Căutarea iubitului devine „desperată”, aproape 
instinctuală uneori, ca o nevoie irumpând din 
subconştient („nesăbuit mi te căutam şi-n somn”), căci, 
deşi bărbatul se află departe (din punct de vedere 
fizic), el este prezent pretutindeni în fiinţa ei, ca şi în 
afară, această imensă absenţă confruntată cu 
certitudinea prezenţei lăuntrice sporind durerea, 
instituind „dezesperarea”, singurătatea, apropiind-o de 
certitudinea morţii: „E moartea viaţă – încep să înţeleg/ 
Mâna mea dreaptă se închide-n carte/ Şi-s toată – aici/ 
Surâsul mi-e întreg// De moartea mea nimic nu mă 
desparte”. (Surâsul) 
      Însuşi timpul încremeneşte în absenţa iubitului, 
odată cu viaţa, odată cu moartea, femeia nădăjduind 
ca acesta, citindu-i „poemul”, să-i însuşească 
„respiraţia”, esenţa, deblocând încremenirea timpului şi 
permiţându-le vieţii şi morţii să-şi reia firul: „Buzele tale 
îi vor culege suflarea/ Încet, încet/ Şi eu voi simţi/ Şi o 
să ştiu nesfârşit/ Că pot să încep iar// A muri”. (Nu ne 
vedem) 
       De multe ori, gândurile/ cuvintele devin reproş, 
răstimpul singurătăţii/ al abandonului suprapunându-se 
vitregiilor iernii din care lipsesc însă „fulgii inocenţei”: 
„M-ai dat amăgirilor iernii acestei barbare/ Fulgi 
inocenţi nu mai sunt pe pământ/ Numai odaia mea/ 
Fulg uriaş/ Mă mai poartă arare/ Într-un vechi 
anotimp”. (M-ai dat) 
      Strania şi frumoasa poezie Cum mă striga devine o 
încercare - din start eşuată - de recuperare a unei 
iubiri practic atemporale, reluarea aceluiaşi vers cu 
verbul schimbat imprimându-i discursului o liricitate 
aparte, cu accente de jelanie şi de disperare, primul 
vers („Cum mă striga bărbatul acela”) devenind, pe 
parcurs, „Cum mă aştepta bărbatul acela”, „Cum mă 
mângâia bărbatul acela”, „Cum mă învia bărbatul 
acela” şi, în cele din urmă, „Cum mă pierdea/ Aici – 
acum/ Ca niciodată”. 
       Bărbatul „acela”, aidoma unui zburător enigmatic, 
veşnic necunoscut, niciodată numit, va fi în 
permanenţă prezent în poezia Sânzianei Batişte, 
mereu invocat, chemat, admirat, respins, prezent ca o 
umbră ce umple golurile sufletului, însă absent ca 
făptură, ca o adevărată nălucă a trecutului: „Cum mă 
mângâia bărbatul acela/ Înotând în ochii mei/ 
Pierzând-mi-se în plete/ Şi modelându-mă cu 
certitudinea/ Văzătorului”, „azvârlindu-mi numele în 
văzduh/ Cântând/ Sau şuierându-mi-l/ ca pe şerpi”, 
„nemişcat în luminile mişcătoare-ale sorţii”. 
      Sunt şaptezeci şi şapte de ipostaze în care apare 
El, „cel nenumit”, în poemele Sânzianei Batişte, 
imaginea lui, metaforele care-i ţin loc de nume, de 
trup, de glas devenind un liant care adună la un loc, 
sub acelaşi numitor comun, toate aceste opere 
„perfecte” în imperfecţiunea lor. 
 
*Zodia Lupilor. Farkasok csillagjegye, volum bilingv, 
traducere în limba maghiară Simone Györfi, Editura 
Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2011. 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Simone_Gy%C3%B6rfi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
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DUMITRU HURUBĂ 
 
 

„ELEMENTELE” POETULUI ION SCOROBETE 

 
      Sigur că există extrem de multe pasaje-text în 
poezia lui Ion Scorobete pe care, dintr-o pornire 
lăuntrică, aproape misterioasă, simţi nevoia să le 
reciteşti. Pentru că, desluşind lucrurile lesne, cu 
fiecare întoarcere la câte-un poem, la câte-un vers, afli 
semnificaţii noi, redescoperi cu plăcere, adesea cu 
uimire, valenţele penetraţiei spre cele mai intime 
resorturi ale sinelui propriu, alături de autor, într-un 
crescendo lirico-impresionist irezistibil. Este, fără doar 
şi poate, chemarea artei autentice întru cuminecare a 
cititorului.  
        Poemele scorobetiene, cel puţin din acest volum, 
au personalitate sau, ceea ce se cheamă, un sistem 
joncţional autor-cititor atât de complex, însă 
funcţionând atât de eficient, încât ne integrăm în 
contextul demiurgic al producătorului de artă fără efort 
deosebit. Astfel, comunicarea cu opera de artă are loc 
atât prin contact vizual – lectura, ca act fizico-optic în 
sine – cât şi emoţional, prin co-existenţă doar aparent 
ciudată, fiindcă, de fapt, ea nu este decât efectul 
receptivităţii corecte, rapide şi profunde a mesajului 
artistic. Şi aş exemplifica afirmaţia cu trimitere la 
penultimul poem din volum – POEM LA MERIA – 
scurt-scurt, dar care, din punctul meu de vedere, 
lămureşte convingător semnificaţiile şi o grămadă de 
aspecte simbolice din creaţia lui Ion Scorobete. 
Aşadar, să citim: „Înregistrat într-o căpiţă de fân la 
mâna/zilei şi a nopţii/deasupra unui mormânt verde/al 
ierbii/aud greierii la chitara îngerului aiurea(…)”(pag. 
119).  
       Ajuns aici cu lectura, adică la acest subtil jurământ 
de credinţă faţă de obârşii, constatăm, fără echivoc, 
sorgintea laturii sentimental-nostalgice a autorului, 
seva, de fapt, care-i alimentează şi partea de 
luminozitate şi optimismul din versuri precum 
„Naşterea e bucuria însăşi/sinea laptelui/silenţios 
sferocit//fără scop curge lumina/din trupul încins/şi ce e 
mai adânc decât/un astfel de ţâşnet frumos/în albia lui 
heraclit//(ÎMBRĂŢIŞARE, pag. 88).  E, şi ne convine 
să acceptăm, asul liricii lui Scorobete. Însă, urmărind 
cu atenţie expresia epică, el este şi atuul care, într-un 
joc inteligent de imagini, poate fi tâlcuit şi drept 
capcană a unui demers lirico-tactic. Aceasta, pentru 
că, aducându-l pe efesianul Heraclit în… poem (şi nu e 
singura dată când Scorobete !), cu un rost bine 
determinat, poetul ne obligă să ne re-amintim inclusiv 
– deşi sună cam forţat – de conceptul heraclitian panta 
rhei. Ideea, oarecum obsesiv-retorică la Scorobete, 
este precedată şi de versurile: „nici trupul nu e mineral 
decât copie din tabloul lui mendeleev/căci se aud 
cuvintele în gramatica relaţiei/precum în relicvă paşii 
lui ulise/(…)focul mă distribuie în labirintul de unică 
folosinţă”(pag. 67, poemul SORGINTE). Or, se ştie că, 
pentru filosoful presocratic din Efes, elementul 
primordial a fost focul, că totul se află în permanentă 

schimbare. O exemplificare în acest sens ar fi poemul 
GENELOGIE (pag. 5), pe care îl consider preambulul 
întregului eşafodaj lirico-scorobetian al cărţii. 
Alternanţa, sau, altfel spus,  pendularea sat-oraş-sat a 
poetului este, în sine, o evoluţie-ilustrare a 
metamorfozelor. Metaforele, cu rost de a da greutate 
ideii, de a crea atmosfera trebuincioasă construcţiei 
lirice, asigură textului căldura şi trăirile unei realităţi de 
care poetul nu se dezbară ci se contopeşte 
supunându-i-se cu un fel de bucurie a momentului. 
Poemul face parte intrinsecă dintre cele care 
focalizează spre locul de baştină al poetului, direct sau 
mai pe ocolite, întreaga sa creaţie lirică: „prin venele 
mele curg sevele/muntelui rusca/prezenţa lor se 
certifică/în neacomodarea paşilor mei/cu 
asfaltul/aruncat vraişte pe cărările urbei/(…)prin ochii 
mei dragostea/nu trăncăneşte/e mută ca o 
fericire/instantanee/a murmurului cernei/pe albia căreia 
sui cheile/(…)prin inima mea se aude clopotul/ierbii/” 
(pag. 5). De-aici, cred eu, derivă, şi trebuie să 
acceptăm, şi conceptul lansat de Nietzsche (d' Éternel 
Retour), “completat” apoi de Eliade (Le Mythe de 
l'éternel retour), dacă avem în vedere, iar motive sunt 
destule s-o facem, desele incursiuni ale poetului spre 
locurile natale – satul Meria, Muntele Rusca… – 
concept  care, în poematica lui Ion Scorobete se 
întâlneşte aproape la fiecare poem.  
       Evident, ceea ce asigură, între altele, unitatea 
volumului este grija autorului de a (ni) se înfăţişa în 
cele mai neaşteptate ipostaze… umane, dar şi de 
stăpân al mijloacelor de exprimare putând fi 
circumscrisă unui aluziv postmodernism proiectat în 
tărâm realist cotidian. Tuşele lirice, aparent tributare 
unui oarecare descriptivism, scot realul din condiţia sa, 
adesea aflată în pericolul de… banalitate 
accentuându-i orânduiala în existenţă: „astăzi poştaşul 
s-a remodelat nu mai aduce/decât chitanţe citaţii 
obscure/invitaţia de a nu părăsi/lectura plicului negru 
înseriat/de iluzii în celuloid/şi reclame/înfoliate de la 
selgros de la real/acum le aruncă în gura cutiei/pe 
săturate/”(SCRISOARE, pag. 103). Fără îndoială. Ion 
Scorobete este unul dintre poeţii noştri contemporani 
cu alură artistică intersectândă cu aceea a lui Alfred de 
Vigny, comentată/analizată de Georges Poulet 
(METAMORFOZELE CERCULUI, Ed. Univers, Buc.  
1987, pag. 223).  
      Observator atent, „comentator” avizat şi adept al 
principiului că poezie se găseşte în oricare latură a 
existenţei, Ion Scorobete se dovedeşte (şi) în acest 
volum unul dintre creatorii de poezie români 
contemporani care, fără să epateze, impun prin 
seriozitate, talent şi bogăţie de imagini pe care le 
explorează/exploatează cu incontestabilă pricepere. 
Poemele sale sunt decupaje din materia brută a 
realităţii/actualităţii prelucrate apoi cu migală spre a se 
constitui mai apoi tot atâtea căi spre sufletul şi mintea 
cititorilor. Interesant este că ele nu par să se adreseze 
unui receptor virtual – cum se întâmplă la îngrijorător 
de mulţi autori de azi –, ci unuia foarte concret, care 
să-l însoţească pe poet în demersul său spre 
cunoaştere, înţelegere şi implicare într-un realism nu 
tocmai cumsecade: „în peregrinarea febrilă 
prin/noroaiele timpului/palmele tatălui meu s-au 
aşchiat zi de zi/până s-au aşezat paralele/în aceeaşi 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ternel_retour_%28Nietzsche%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ternel_retour_%28Nietzsche%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mythe_de_l%27%C3%A9ternel_retour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mythe_de_l%27%C3%A9ternel_retour
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pungă de plastic/sorbind din setea de 
viaţă/umbra//”(IDENTITATE, pag. 71). Să nu-l 
înţelegem greşit pe poet! El nu ne transmite un mesaj 
nici măcar de relativă disperare, ci, conştient de 
meandrele vieţii convergând spre Marele Final, le 
exprimă în versuri care, cel puţin în unele cazuri, parcă 
îşi pierd din muzicalitate. Dar câştigând în forţă! Fără 
să fie, neapărat, dure. Nu, este doar un tip de 
sobrietate, de încunoştinţare corectă asupra eului, 
asupra personalităţii sale de om şi de artist, adept al 
principiului terenţian homo sum, humani nihil a me 
alienum puto. De-aceea, nu e deloc de mirare că, 
pentru a înţelege cât mai corect poezia scorobetiană, 
trebuie să o re-trăim alături de poet, trebuie să-l 
însoţim, cum spuneam... Şi vom fi în câştig! „lecţia la 
care m-a înscris mama natura/înaintează în arta de a 
muri/pe orbita patimilor/cu o busolă la purtător/deretică 
prin magazia din dotare/învăţătorul/ştiindu-se de-a 
pururi neştiutor”, ne atrage el atenţia. (TABU, pag. 59). 
Ar fi nepotrivit să nu-i acordăm această circumstanţă, 
să nu fim de acord cu el… Poemele dintr-un ciclu 
nenumit, dar care are merita numele parafrazat de… 
et in Poemia ego, atestă nu doar spiritul creatorului 
uimit în faţa realităţilor cu alură exotică: „eu mângâi cu 
sufletul veşmântul/antemergătorului meu de la 
capătul/firului necuprins/care s-a lăsat cotropit de 
ideea că/aşezând o piatră pe alta/verticala nu se va 
sfârşi vreodată/sub rădăcinile copacului//” (KATARUM, 
pag. 78), ci şi spiritul său practic, de observator 
sensibil, cu dorinţa/obligaţie de a comunica şi altora 
împlinirile sale… Nu e singura poezie, ci multe altele 
din volum ne transmit un fel de bucurie calmă, de 
luminozitatea specifică, şi specială!, când sufletul şi 
mintea intră în contact direct cu arta, cu valorile ei.  
Elemente de contur, un volum de poeme frumoase, 
elegante şi dovedind etapa de maturitate a poetului Ion 
Scorobete, are calitatea de a ţine cititorul ancorat în 
lectură, tocmai datorită personalităţii şi 
profesionismului autorului. Poetul creează şi re-
creează o lume care, prin permanentele sale 
metamorfoze ale „elementelor” aduse în discuţie, se 
constituie într-un flux continuu de imagini, care de care 
mai interesante, mai importante. În faţa acestora, sau 
în contact vizual şi afectiv cu ele, resorturile intimităţii 
cititorului, rezonează cu atmosfera în care se poate 
evada cu plăcere, curiozitate şi respect pentru poezie 
din cotidianul cu ramificaţii tot mai aspre. Ca să nu le 
spun dure, cel puţin în comparaţie cu creaţia artistică.  
 
Ion Scorobete, ELEMENTE DE CONTUR 
Editura Dacia XXl, 2011 
 
NOTIŢĂ BIOBIBLIOGRAFICĂ. Scriitorul Ion SCOROBETE 
s-a născut la 26.05.1947, în satul Meria, judeţul Hunedoara, 
este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala 
Timişoara şi licenţiat în ştiinţe juridice şi avocat pledant la 
Baroul de avocaţi din Timişoara. A debutat cu versuri în 
revista timişoreană Orizont (1973), semnând cu pseudonimul 
Romulus Mitu Meria. A colaborat la revistele: Luceafărul, 
Familia, Tribuna, Convorbiri literare, banat, Reflex, Argeş, 
Prosaeculum, Astra etc., etc. A debutat editorial la Editura 
Facla (1987), în vol. Geometria zăpezii, publicând apoi 
volumele de poezie Baricada cu îngeri, Dragoste şi alte 
păsări de pradă, Ziua tip vagon; Geometria snega, în l. 
sârbă. A mai publicat romanele: Cavalerul după-amiezii, 
Noaptea orgoliilor, Biblioteca de zgomote, Îngerul de faianţă, 

Zbor interior. A mai publicat volumele: Mierea de pelin şi 
îmblânzitorul de sfere şi Imperiul mărunt  (poeme). Despre 
cărţile sale au scris, între alţii:  Lucian Vasiliu, Cornel 
Ungureanu, Olimpia Berca, Radu Ciobanu, Luminiţa 
Marcu,Alexandru Ruja, Lucian Alexiu7, Maria Niţu, 
Constantin Buiciuc, Eugen Evu, Mircea Bârsilă, Gheorghe 
secheşan, Ioan Ardelean, Ion Pachia Tatomirescu, , Rodica 
Oprean, Emanuela Ilie, Mircea Dinutz, Ioan Moldovan…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiile Filialei Sibiu a USR pe anul 
2011 
 
 
Marţi, 12 iunie 2012, a avut loc la Biblioteca 
ASTRA din Sibiu, în prezenţa unui public 
numeros şi cald, festivitatea de acordare a 
premiilor Filialei Sibiu a USR pe anul 2011. 
Juriul organizaţiei, format din scriitorii Ion Dur 
(preşedintele juriului), Mircea Braga, Dumitru 
Chioaru, Andrei Terian şi Dragoş Varga, a 
acordat următoarele premii pentru scriitori şi 
volume, pe anul editorial 2011: 
Premiul OPERA OMNIA, pentru întreaga 
activitate de critic, prozator şi poet, lui Vasile 
Chifor. 
Premiul de Debut, volumul „Suflet cenuşiu” 
(Ed. Junimea), poetei Rodica Şinca şi volumul 
„Amurgul vinului în călimară” (Ed. Semne), 
prozatorului Valentin Leahu. 
Premiul Cartea Anului 2011 (eseu), pentru 
volumul „În oglinda literaturii” (Ed. Limes), 
Rodicăi Grigore. 
Premiul Cartea Anului 2011 (critică şi istorie 
literară), pentru volumul „Adevăr şi mistificare 
în jurnale şi memorii apărute după 1989” (Ed. 
Cartea Românească), Anei Selejan. 
Premiul de Poezie „Cercul Literar de la Sibiu”, 
poetului Ioan Barb, pentru volumele „Babilon” 
(Ed. Brumar) şi „Sabatul interior” (Ed. Limes). 
Premiul de Publicistică „Octavian Goga”, 
Marianei Codruţ, pentru volumul „Rom]nul 
imparţial” (Ed. Dacia XXI). 
Premiul „Piaţa Aurarilor”, lui Radu Vancu, 
pentru volumul „Eminescu. Trei eseuri” (Ed. 
InfoArt Media şi Ed. Argonaut). 
Premiul special pentru Traducere, prozatoarei 
şi traducătoarei Veronica D. Niculescu, pentru 
traducerea lui Samuel Beckett (Opere I şi II, 
Ed. Polirom)..  
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CABINET DE LECTURĂ 

Lector de gardă: Silviu Guga 

        Poezia care respectă prozodia clasică nu se mai 
bucură de multă vreme de o receptare critică 
adecvată, ea pare acum o modalitate de abordare a 
unei „mode retro”, ba chiar o formă paradoxală de 
nonconformism. Nu ne referim la textele ce se vor 
poetice, scrise de numeroşi veleitari, cu o lectură 
poetică precară, pentru care doar rima  dă valoarea 
versurilor, ci  la poezia autentică scrisă de adevăraţi 
creatori care nu urmăresc doar să înşire cuvinte „ce 
din coadă au să sune”, vorba Poetului, chiar dacă scriu 
„în dulcele stil clasic”. Printre cei care „demonstrează” 
că statutul valoric al poeziei în prozodie clasică nu s-a 
pierdut nici astăzi, o putem număra cu siguranţă şi pe 
Marilena Velicu.  Numele ei a circulat mai puţin în 
presa literară tipărită, deşi este o răsfăţată a multor 
reţelelor on-line. E prezentă în câteva culegeri literare  
(merită menţionată „Vise şi pasiuni” ),  în revista 
„Cenaclul de la Păltiniş”, dar reuşita,  cea mai 
importantă de până acum,  este volumul de debut, 
„Poeme pentru el”, apărut anul trecut.   
       Nouă ei carte, „Vise prăfuite”, apărută in cadrul 
proiectului „Întoarcerea poetului risipitor”  la Editura 
Singur din Târgovişte, este - am putea spune - „o 
continuare” a celor precedente. Găsim aici aceeaşi 
folosire abilă a prozodiei clasice într-o poezie 
sentimentală, elegiacă, dar care adesea e răvăşită 
himeric de nelinişti lăuntrice. Poeta liricizează „visele 
prăfuite”  într-o interesantă combinaţie de euforie şi 
nostalgie. Când închide ecluza viselor, poezia ei 
rămâne un remediu al precarităţii cotidiene şi 
evidenţiază imuabilul romantic generat de iubire în 
fiecare dintre noi.    
       Titlul cărţii, o sintagmă, care sugerează, la o primă 
impresie, vetustul, Visele prăfuite, este metafora 
acestui romantism imuabil. Titlul e ales şi pentru a ne 
arăta că autoarea nu se teme de acuzaţia de a nu 
avea individualitate poetică, de  pericolul repetării unor 
motive  si exprimări de mult ştiute. Volumul  
incantează gesturi sentimentale, nu lipsite de 
intensitate dramatică, printr-o notaţie poetică simplă în 
care se poate observa capacitatea de a esenţializa 
metaforic trăirile şi de a convinge prin sinceritatea 
confruntării cu ipostazele „viselor”. Mariana Velicu nu 
vrea să cucerească noi teritorii poetice, metafora ei nu 
epatează. Eul ei liric aspiră spre iubirea ideală dorită 
într-un cadru romantic: „Aprinde lumânări pe şemineu 
deseară/ Şi scrie-mi te iubesc cu litere de ceară”, se 
întreabă „de ce nu trece timpul ca melcul de încet?”, 
descrie toamnele care nu pot să fie decât „ruginii şi 
fără tine”, „pianul vechi neacordat în vreme” şi reface 
„treptele iubirii”. Dar „Visele prăfuite” pot să dea viaţă 
lirismului. Cititorii care preferă poezia eminamente 
lirică găsesc în Marilena Velicu o poetă preferată.

      
                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C a b i n e t u l  d e  l e c t u r ă  

 

Nicolae Băciuț, Isabela Haşa, Dorina Brânduşa 
Landen, Silviu Guga, cu ocazia lansării la Deva a 
cărții „Judecata apei”, Ed. Danimar, Deva, 2012. 

 

Ioan Evu, Ioan Radu-Văcărescu, Silviu Guga şi Ioan 
Barb – lansare la Deva a volumelor de poeme 
„Babilon”, Ed. Brumar, 2012 şi „Sabatul Interior”, 
ed. Limes, 2012, (sus).  

Ioan Evu, la acelaşi eveniment. În fundal  şi  
Dumitru Hurubă, Ioan Sebastian Bara - directorul 
Bibliotecii Județene „Ovid Densuşianu” Hunedoara 
– Deva, (jos). 
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Cărţi primite la redacţie: 
 

- Mircea Petean, poeme, „Catedrala din 
auz”, Ed. LIMES, Cluj- Napoca, 2012. 

- Victor Sterom, poeme, „Templul 
memoriei”, Ed. SINTEZE, Ploieşti, 2012. 

- Bianca Dan, poeme, „Transplant de 
iubire”, Sebeş, 2011. 

- Alexandru Gheţie, poeme, „Păpuşi”, Ed. 
ATU, Sibiu, 2012. 

- Lucian Alecsa, poeme, Viaţă mahmură şi 
neagră”, Ed. Brumar, 2012. 

- Dumitru Hurubă, „Iago”, Ed.  Eubeea, 
Timişoara, 2011. 

- Ladislau Daradici, proză, „Povestiri”, Ed. 
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2011. 

- Confluenţe lirice, antologie de poezie şi 
proză, 

- Ed. PIM, Iaşi, 2012, coordonator Relu 
Coţofană. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Dumitru Hurubă, „Al II-lea Adam”, Ed. 
Eubeea, Timişoara, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A p a r i ţ i i  e d i t o r i a l e 



47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biserica Sf. Gheorghe din Streisângeorgiu  
se află înlocalitatea 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 


