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Silviu GUGA       

 COLŢUL SFĂRÂMAT AL 

CUBULUI 

Anul acesta ar trebui să aniversăm 80 
de ani de la naşterea lui Nichita 
Stănescu. Dar cine şi-l poate închipui pe poet la această 
vârstă? Cine  poate vedea un cub mereu perfect? „Ce cub 
perfect ar fi fost acesta / de n-ar fi avut un colţ sfărâmat!” 
exclama însuşi poetul. Poate de aceea ar trebui să 
comemorăm tot în anul acesta şi 30 de ani de la moartea lui.  
Am spus „ar trebui” pentru că Nichita Stănescu e printre cei 
mai mari poeţi ai noştri şi - după Eminescu, Arghezi şi Blaga 
-  e mare creator de limbaj poetic, dar ne aducem tot mai rar 
aminte de el, aşa că nu-i exclus să nu-l pomenim nici când 
se împlinesc cifre rotunde de la naşterea şi de la moartea lui. 
N-am reţinut nici cubul  şi nici colţul lui sfărâmat. Am uitat că 
el a fost un fenomen, nici un poet n-a avut, în timpul vieţii, 
gloria pe care a avut-o el. Era tot timpul poet, nu numai când 
scria poezii şi, într-adevăr, „ca şi soldatul”, nu avea „viaţă 
personală”. Scrierile lui şi le-a numit „opere imperfecte”, dar 
el îşi numea „operele imperfecte”, aşa cum Eminescu se 
numea epigon ( „Iară noi? noi epigonii? Simţiri reci, harfe 
zdrobite”...)  A fost adulat, dar şi contestat de 
contemporanii lui. Un prieten, Anghel Dumbraveanu, şi el 
poet, avea încredere în posteritatea critică şi a spus, nu 
după mult timp de la trecerea în nefiinţă a poetului, că 
„poezia lui Nichita Stanescu încă este Terra incognito şi-abia 
exegeţii de mîine vor avea ochiul cel limpede pentru a ne 
arăta că suntem contemporanii unui poet cum n-am mai 
avut.” Poate că „exegeţii de mâine” încă nu s-au născut, 
dar  câteva studii apărute după 1990, semnate de Corin 
Braga, Doina Uricaru, Alexandru Condeescu şi Mircea 
Bârsilă,  pot  anunţata „naşterea” lor sau „limpezire ochiului 
lor”.    
Anul acesta ar trebui să vorbim mai mult despre Nichita 
Stănescu că să-i stârnim pe virtualii exegeţi. Colţul sfărâmat 
al cubului nu poate provoca uitarea a ceea ce a rămas din 
perfecţiunea cubului, dimpotrivă, o scoate în evidenţă. Am 
avut norocul neverosimil de a-l cunoaşte pe Nichita, de a-l 
vedea, de a-l auzi, de a-l însoţi pe străzile Bucureştiului şi 
ale Timişoarei sau la baruri şi la biblioteci. El a spun cândva 
că prietenii lui „nu sunt mulţi, dar sunt nenumăraţi” şi într-
adevăr aşa este, dar ar fi o mare necuviinţă din partea mea 
să spun că am fost şi eu printre acei nenumăraţi prieteni ai 
poetului. L-am întâlnit de patruzeci şi două de ori, mi-am 
„inventariat” cu pietate întâlnirile cu el, deşi nu le pot aşeza  
într-o ordine perfect cronologică. Sunt tot atâtea întâlniri câte 
legende are Neculce în „O samă de cuvinte” şi, cine ştie, 
poate voi scrie şi eu „o samă de legende despre Nichita”. 

Poate îmi înving teama că îmi vor rămâne cuvintele 
neputincioase pentru a-l evoca. Până atunci fac public un 

desen inedit al lui, de fapt, un autograf  deosebit pe care 
mi l-a dat pe volumul „Operele imperfecte”.  Cartea mi-a 
oferit-o Sorin Dumitrescu, cu autograful său în calitate de 
ilustrator,  ca să se revanşeze „pentru o datorie veche” ( 
îi dădusem o sticlă de votcă cu vreo doi ani în urmă). 
Nichita l-a văzut că a schiţat şi un cub şi mi-a spus că 
vrea „să facă un adevărat cub antromorf” şi susţinea 
poetic că „fără colţul sfărâmat, nimic nu e autentic”. 
Cineva dintre martorii acestei scene întreabă: „Nici chiar 
tu, Nichita?”. Câteva clipe au râs mai mulţi, dar poetul a 
răspuns sobru tot printr-o întrebare: „Dar eu cine sunt?” 
şi s-a făcut linişte. Ştiam toţi, el era „poetul ca şi soldatul” 

care „mărşăluia mărşăluia, mărşăluia”, dar atunci nu ştiam 
că „Mărşăluia..„până când /părul lui iarbă neagră era/ iarbă 
neagră era, iarbă neagră era. /Un cal alb venea/ şi o păştea 
/şi o păştea şi o păştea./ I-ha-ha,i-ha,/ i-ha.”  
  
 În seara aceea am stat cu volumul lui în mâna ca 
să nu-l pierd şi mereu mă uitam la cele două cuburi. Cubul 
lui Nichita era autentic şi era mai frumos decât al lui Sorin 
pentru că avea un colţ sfărâmat.  
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Nora Iuga 

căţelul meu ud e o salcie 

 

nu trebuie să fii verde 
ca să te cheme hainrich 
biscuiţii-s săraţi garoafele 
ciopârţite cu foarfeca 
înveţi să minţi când trebuie 
să dormi după masă înveţi să urăşti 
când te pun să-l iubeşti pe altul 
mai mult ca pe tine însuţi 
căţelul meu ud e o salcie 
de la nord la sud 
trec oi cu bucle mari şi albe 
de la est la vest 
vine taifunul şi tu ce spui 
când stolul de cocori a zburat 
merg pe strada morilor şi număr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Nora Iuga, Silviu Guga şi Ioan Radu Văcărescu                               
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Ioan Radu 

Văcărescu 

vremea-ntunecată 
 
 
n-a spus decât atât  
odată 
veni-va şi vremea-
ntunecată  
 
de-atunci au trecut  
zile şi nopţi vremuri 
şi vremuiri 
şi noi tot aici pe malul râului  
şi noi tot tremurând ca varga pe malul întomnat  
 
şi-ntr-un târziu  
fără vreun semn  
în anul din luna săptămânii de ieri 
venit-a şi vremea-ntunecată  
 
era la amiază 
şi când ne-am ridicat ochii 
am văzut cum coboară o beznă precară 
şi cum în miezul ei se-nvârtoşa  
prinţul întunericului 
cu aripi albe fâlfâind bezmetic prin fulguiala rară  
 
în sfârşit a venit  
în sfârşit începe parada 
ne-am încurajat unii pe alţii  
în sfârşit  
avem la cine să ridicăm spada  
 
 
 
en ettendant silviu guga 

 

stau şi beau bere la casa frieda 
sub grinzile gotice decorate cu viţă de vie 
cu alina care săptămâna viitoare dă bacul la istorie 
la televizor pe proteve cântă alexandra stan limonadă 
şi kitsch cât pentru o săptămână la soare şi la mare/cât 
pentru 
un veac silviu mai întârzie un timp 
nedefinit circulă pe la liceul onisfor ghibu şi alte locuri sibiene 
mai cer o bere şi alina vine cu ea 
deîndată Alexandra stan e piţigăiată ca o căţea 
în călduri strâmtorată sub gard 

în spate la masa de patru personae celor trei tipi cu umerii 
goi 

sub maieuri şi cu lanţuri la gât şi la încheieturi li se 
scurg balele 
în paharele de apă plată vis a vis lângă magazinul de 
rochii 
trei generaţii aşezate după înălţime îşi ling 
îngheţatele de vanilie pe braţe cu gentuţe la care le 
ridică  
mereu toartele pe umeri una are tatuaje celelalte au 
părul lung 
în vânt Alexandra taie lămâi sub privirile seci ale unui 
căţel pipernicit 
într-o bucătărie de studio şi silviu nu mai vine 
şi deasupra oraşului nostrum natal se-adună nori negri 
de furtună 
şi doamne ce s-a făcut de lumea asta cum zice 
filozoful vulgar 
 

şi doamne ce plictiseală cum zice alina 
şi Berea şi limonada curg valuri pe ecran şi în realitatea 
palpabilă 
ce s-a făcut doamne de sufletul meu 
subţire şi blond ca Berea ciuc ce se leagănă lejer în paharul 
marca peroni 
şi silviu care 
doamne 
nu mai bine 
 
 
elena din rezina  
 
îmbracă-te i-am zis  
e rece  
era cu spatele şi buricul gol  
la toneta de îngheţată  
nu mi-e rece eu vin de la frig  
elena e de la rezina din basarabia  
acolo n-am fost îi spun dar am fost anul ăsta la soroca  
a fost foarte frumos emoţionant chiar 
deşi e o zi rece de octombrie şi sunt singurul  
care stă aşezat la masă pe terasa de la casa frieda  
mai sunt destui care vin şi cumpără îngheţată  
elena e studentă la geografia  
turismului şi de un an şi ceva vinde îngheţată  
toată vara terasa e plină  
şi toţi o privesc pentru că  
e înaltă blondă melancolică şi subţire  
ca în filmele ruseşti de altădată  
şi celor de la mese li se citeşte în ochi  
că oricând ar putea declanşa chiar aici  
pe corso-ul sibian  
un nou şi foarte dur război troian 
 

(din Poemele de la Casda Frieda, în manuscris) 

 

P o e m e  
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Aurel Pop 

 

cele câteva căderi ale poetului 
 
1. 
Călătorim înăuntru 
şi privim spre univers 
depărtându-ne unii de alţii 
şi mă-ntreb: 
până unde vom suporta  
căderea cuvântului. 
El se ridică  mereu 
şi 
iar cade 
de fiecare dată în noi 
fără vrere 
sau  
astfel spus 
a fost 
întâia cădere 
 
2. 
Uneori 
mai cad pe gânduri 
până noaptea târziu 
la cântatul cocoşilor 
scriu 
la prima sinucidere  
de craca copacului 
simt  
a doua cădere  
a poetului. 
 
3. 
Îmi amintesc 
de fructul oprit 
şi mă cuprinde spaima 
iar  
tu râzi 
de oamenii 
ce plutesc în corăbii 
în timp  
ce ei strigă: 
pământ, pământ ... 
O pasăre zboară  
cu firul de iarbă în cioc  
vestind a treia cădere 
pe loc 
 
4. 
Cuget 

şi-ntreb: 
oare unde 
şi când  
vom ajunge-mpreună  
în turn ? 
Vom înţelege  
vremurile 
când scriam poeme 
nocturn 
prevestind 
cea de-a patra cădere a ... 
 
5. 
M-am trezit  
la cântatul cocoşilor 
lumina se odihnea încă 
am călcat peste arginţi 
ştergându-mi lacrimile 
cu toate că nu înţeleg  
prea multe 
de aceea nu-mi cere  
să-ţi spun –  
despre 
a cincea cădere 
în care doar poetul plăteşte tribut 
în timp ce  lumea joacă barbut. 
 
6. 
N-am încredere  
în poetul din mine 
atâta timp 
cât 
undeva 
se scrie o carte 
îi ating semnul 
şi mă cutremur 
 vestindu-le unora plăceri 
iar lumii 
cea de-a şasea cădere. 
 
7. 
Vor veni 
vremurile 
când voi avea cuvinte 
la discreţie 
atunci 
voi scrie  
femeia cu durere naşte 
prunci 
şi voi pune semnul 
de şapte ori într-o direcţie 
va cădea 
am să-l ridic mereu 
în faţa mea  
privind spre cer senin 
urmărind o stea 
călare pe asin. 
 

P o e m e  
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8. 
Între  
lumină şi întuneric 
întotdeauna 
a existat  
ziua 
şi 
noaptea 
apoi 
Eva. 
Seara  
şi  
dimineaţa 
suflare de vânt 
apă  
şi 
pământ. 
Vorbă 
şi 
faptă 
şi  
de  
şapte 
ori  
aptă. 
Seară  
şi 
dimineaţa 
toate  
acestea 
scot 
 un nume 
geneza 
în lume. 
 
 
Semn de aducerea aminte 
  
Pune-mi deoparte  
câteva cuvinte    
Necesare poemului  
pus la dospit 
În luna aceasta  
spre aducere aminte  
De clipa în care  
din robie am ieşit 
 Pune-mi semnul de carte  
în mână  
Să nu uit pagina  
pe care am scris 
Rânduiala de veacuri  
o poruncă divină 
Pentru oricine  
e un subiect  deschis 
 Pune-mi  
cititorule jurământul în gură  

Că voi aduce pururea  
jertfă Celui de Sus 
Nu  voi privi  
niciodată aproapele cu ură 
Voi răscumpăra  
pe cel care s-a dus 
 
 
 
 
 
De prea multă-ngrijorare 
  
Încărunţit-am  
de-atâta aşteptare 
Cu toţii  
ducem dorul zăpezii 
Şi troienelor   
de altădată în care 
Săream primul  
în toiul amiezii   
 În  oraş   
o tonetă cu fulgi s-a deschis 
Stăm cuminţi  
la rând ca pe vremuri 
Fluieră vântul  
peste noi şi-n vis 
Îngrijorat sunt  
că vor trece  -  
şi tremur 
Montăm  
la munte tunuri de zăpadă 
La  oraşe  
am pus baloţi de gheaţă 
Vremurile   
ne-au aruncat în stradă 
Trecem  grăbiţi  
nepăsători prin viaţă 
  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Cubul lui Nichita.Constantin Ilea 
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Paulina Popa 
                                                        
 

ÎN IERBURILE DRAGOSTEI 
te-am iubit/ 

mi-am fluturat eşarfele cărnii  
cele policolore 

 
în bătaia ploii  
te-am iubit/ 

mi-am scuturat părul capului 
să emane miros 

 
eram o grădină/ 

aprindeam focuri mari 
în nopţi friguroase 

 
eram o glastră  

plantam florile şi spinii  
în acelaşi loc  

 
peste toate am turnat vase cu apă 

 
totul era verde:  

mâinile mele şi ale tale/ 
mijlocul nostru  

încins cu o cingătoare de iarbă 
 

ramură cu flori verzi eram/ 
ramură cu flori albe/ 

fructul ce creştea în ramurile tale  
roşu ca sângele 

 
eram fructul şi te iubeam 

 
eram fructul... 

 
am desfăcut seminţele spre tine. 

 
aleluia! 

cerul este albastru! 
 

grădina/ pustie! 
 

ramurile cresc înăuntru! 
 

te-am iubit 
în bătaia soarelui 

*(..............................................................) 
 
 

IUBIRE 
ai scris pe toate filele vieţii! 

 

ai vorbit ca oamenii 
chiar dacă erai un glob uriaş 

de lumină 
din care nu vedeai nimic 

 
poate doar 

ce ar fi trebuit să vadă un om 
chiar dacă ochii îl împiedicau 

 
ai văzut Iubirea! 

 
spuneai: 

veşmintele celor drepţi 
în faţa Domnului 

sunt albe ca Lumina 
din adâncul Luminii 

 
 

spuneai: 
avea veşmântul alb 
aşa cum văzusem 
în altarul Bisericii 

când bunicul Teodor/ 
înţeleptul satului/ 
mă lua de mână 

pe mine şi pe fratele meu/ 
Preotul Teodor/ 

şi intram/ 
frumoşi şi vii 
ca păsările/ 
în Biserică. 

 
eu mă uitam mirată 
la veşmântul lui alb 

care devenea  
din ce în ce mai lung/ 

până la noi/ la copiii lui/ 
dincolo de noi/ 

dincolo de Dealul Nucilor/ 
dincolo de Dealul Albului/ 

ori cel cu ametiste/ 
dincolo de filosofiile lumii... 

 
dincolo de fântâna cu aur 

ascuns acolo ca-n poveşti/ 
dincolo de toate poeziile... 

 
m-am cocoţat pe veşmântul lui 

şi trăgeam cu putere 
voiam să urc 

să nu mă pierd 
printre buruienile vieţii 

 
m-a simţit ca o pană/ 

uşoară şi lipsită de importanţă 
poate de aceea nu m-a alungat 

de pe veşmântul lui 
care străluceşte alb ca Lumina 

P o e m e  
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şi azi 
când toate răutăţile acestei lumi 

se acoperă de pâcla densă şi sură 
 

numai Iubirea creşte fluturi 
şi flori 

pe cerul fără margini 
şi pe veşmântul Lui 

care devine tot mai lung 
şi tot mai alb... 

strălucitor de alb... 
 

Iubirea.... 
cea pururi Iubire... 

Iubirea 
 

IUBIREA 
a venit la noi îmbrăcată de nuntă 
iar tu ai fost un munte de senzaţii 

 
a văzut că ai nevoie de ea/ 

Iubirea. 
 

spune: 
- trezeşte-te! 

nu vezi că am venit la tine? 
 

Nu! 
lasă-mă să dorm 

 
trupul meu s-a aşezat 

în ierburile acestea înalte 
de unde nu se mai vede nimic 

doar cerul lui Dumnezeu cu stele 
şi câte o coasă ce coseşte...  

coseşte...  
ascuţită pentru totdeauna 

 
iubirea: nu şi nu... 

 
- trezeşte-te! 

nu vezi că am venit la tine  
cu toţi copiii mei? 

nu vezi că înfloreşte lăstarul din ciot 
şi talpa prinde muguri? 

 
eu nu ascultam vorbele ei! 

mă întindeam mai bine 
în ierburile înalte 

şi mă odihneam aşa cum stăteam 
fără a mai aştepta ca Îngerul să cânte 

peste satul meu/ al părinţilor 
şi al bunicilor 

 
a văzut că am nevoie de ea/Iubirea 

m-a lovit cu putere iar eu m-am ridicat 
cu toate oasele/ carnea/ sângele/ sufletul / 

Doamne/ sufletul... 

şi respiraţia cea până în măduva oaselor... 
 

ştiam  
că nu voi mai fi niciodată 

aşa cum am fost! 
 

 
AŞA CUM AM FOST 

vom fi din nou  
atunci când vom îmbrăca  

hainele de pene mov 
 

vom fi liberi ca pasărea ! 
 

vom mai fi aşa cum am fost/ 
vom fi Iubirea cu feţe de foc 

 
vom fi cerul deasupra/ 

ochii de fulger ca depărtarea 
 

vom fi liberi/ 
în timpul ales 

pe măsura faptelor noastre 
 

deasupra/ 
cerul şi păsările din cuvinte/ 

aşa cum am desenat 
în tabloul în care  

stăm înrămaţi frumos 
ca un lut ars 

vopsit cu sânge 
 

vom ridica privirea 
şi vom semăna  

seminţe de poezie 
 

liberi 
într-o altă rostire 

 
lumină peste lumină/ 

cerul şi pământul în aceeaşi rotire 
a maşinii de învieţuit lutul 

 
vom mai fi cum am fost/ 

vom fi Iubirea/ 
a toate cuprinzătoare 

 
lăstarii din trunchiul de lut 

şi rama vopsită... 
 

sticla aburind a învieţuire 
nu ne vor mai cuprinde 
când ne vom preface/ 

vers după vers/ 
în Psalmul Iubirii 

 

 



9 
 

 

 

Geo Galetaru

 

 
O SINGURĂTATE DUPLICITARĂ 
 
pune un semn de carte     aici 
să ştii unde ai rămas     dincolo sunt 
micile inerţii ale verii     abandonul trupului 
în mocirla perenităţii de zi cu zi     apoi crevasele 
inimii     metafore într-un huzur indispensabil 
cine veghează     cine învinge     cine alunecă 
pe coaja principiilor universale 
vezi bine că nu     dar poate că da 
vine un timp când chiar şi gândacii visează 
da visează  şi e capătul nopţii ca o iarbă fierbinte  
la ecuator plouă cu cadavre fosforescente 
mergem pe străzi     o singurătate duplicitară 
o viaţă în retortele cuvântului ultragiat 
 
 
 
LUCRURILE ŞI OAMENII 
 
Să pipăi lucrurile, apoi 
să te îndepărtezi de ele. 
(Ce e dincolo de lucruri ?) 
Golul prinde viaţă, e o fiinţă 
care-şi neagă dimensiunile, îşi 
exersează neputinţa: peştera neagră 
a unei forme inexistente. 
Să pipăi lucrurile, să intri 
în pielea lor străvezie şi intactă. 
Să te îndepărtezi de ele: un abur 
într-o dimineaţă fără contur, o voce 
deasupra adevărurilor care nu se spun, 
nu se văd. 
(Singurătatea sufletului nu se pune: o monedă 
rostogolită pe treptele roase ale iernii.) 
 

Păianjenii trec pe străzi indiferenţi  
precum  oamenii. 
 
 
 
 
ANIMALELE ACELEA CARE TE IUBESC 
 
ai vrea să-mi spui 
cine a trecut testul de emancipare frivolă 
şi cine a abandonat noaptea 
pe un versant inexistent. 
 
 
un teritoriu cu fluturi galbeni, 
o moarte la marginea lucrurilor interzise: 
 
 
animalele acelea care te iubesc 
s-au retras în tăcere. 
 
 
 
UN LOC PENTRU TOŢI 
 
copilul a ridicat o mână 
a vorbit 
 
 
la marginea pădurii 
visează visează 
 
 
e un loc pentru toţi 
din care să plecăm 
spre seară 
 
 
 
POATE DE MÂINE 
 
am ajuns 
am însemnat locul acela cu cretă albastră 
mâinile s-au dus într-o altă tăcere 
în vis a venit animalul blând 
s-a culcat pe trepte     a scos sunetele acelea mici 
cu care ne-a obişnuit 
 
 
poate de mâine 
el va vorbi în locul nostru 
poate de mâine 
el va muri în locul nostru 
 
 
 
 
 

P o e m e  
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ADEVĂRUL ACELA STRĂIN 
 
despre lucrurile strălucitoare 
despre animalele blânde ale nopţii 
care se nasc cu privirea în cer 
într-o zi ca oricare alta 
despre simplitatea unui nou început 
pe înaltele podişuri ale dimineţii 
acolo unde pasărea sparge visarea cu pieptul 
despre moartea de dincolo de noi 
ce nu aşteaptă nu vorbeşte nu amână 
despre toate acestea 
vei fi în stare să rosteşti adevărul acela străin? 
 
 
 
 
ŞI CINEVA VINE 
 
şi viaţa se-mparte între zei răbdători 
şi cineva e aici şi cineva dincolo 
(îndurarea noastră cea de toate zilele) 
şi cuvântul e aici şi nu mai vorbeşte 
nu-mi aşează greieri strălucitori în palmă 
şi cineva vine în vârful picioarelor 
şi-mi spune despre întâmplările care nu se mai văd 
şi viaţa se-mparte între zei răbdători 
viaţa e un surâs între două salturi în gol 
 
 
 
AI PUTEA 
 
şi vântul care trece şi mişcă 
sintagmele tale luminoase. vântul 
şi copilul care-şi închide pleoapele 
în antinomiile iernii. 
ai putea pune mâna 
pe lucrurile care nu mai sunt: 
un surâs, o floare exilată 
pe un pervaz auriu. 
 
 
ai putea ghici 
întunericul cu degetele tale de mătase. 
 
 
 
 
EŞTI 
 
 
eşti  
acolo unde soarele spune o poveste. 
 
 
 
eşti  

acolo unde înfloreşte unghia întunericului. 
 
 
 
eşti 
ca şi cum umbra ta îţi trece prin faţa ochilor. 
 
 
 
 
 
 
 
ZIDUL ACELA NEGRU 
 
cândva am visat 
că toată lumea era acolo 
numai tu lipseai 
aş fi vrut să te strig 
dar pe stradă trecea 
zidul acela negru 
şi păsări albe cădeau în palma ta 
 
 
 
CÂMPIILE ALBASTRE DIN VIS 
 
am fost, iată, acolo 
şi am destrămat pânze vorbitoare: 
cuvântul în starea sa puberă, 
copilăria ardentă a silabei. 
când uneori rătăcim şi visăm, 
e un crâng întotdeauna pe aproape: 
închide ochii şi du-te 
spre inima neagră a solitudinii. 
vom spune vom vorbi vom trăi 
pe câmpiile albastre din vis… 
 
 
 

 
            Foto: Sofia Barb 
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Dan Mircea CIPARIU 
 
 
 
„Poveşti culturale” cu happy end 

 

 Ce modele şi poveşti culturale de succes are 
România după 1990? La o primă ochire, după ce vezi că, din 
punctul de vedere al infrastructurii şi al puterii culturale, 
România are un statut de tip neocolonial, gândurile 
pesimiste ori sceptice pot construi răspunsul că în spaţiul 
nostru cultural, marcat de tribalizare şi de talibanizare, nu 
există nici generatori de trenduri culturale şi spirituale, nici 
modele care să fie replicate de mecanisme şi instituţii 
culturale. La noi, excepţiile confirmă regula mitologică a 
surpării, iar ceea ce a fost clădit şi durează ţine de 
excepţionalul unor oameni care au simţit pe propria lor piele 
cum e să construieşti programe şi proiecte culturale duse 
până la capăt. După căutări aprofundate, am găsit, totuşi, 
câteva modele culturale de calitate şi de succes legate de 
doi oameni unici: academicianul Eugen Simion şi actorul şi 
managerul cultural Constantin Chiriac. Prima personalitate a 
împlinit visul lui Constantin Noica de a publica toate 
manuscrisele lui Eminescu şi a creat versiunea românească 
a ediţiilor de tip Pléiade, în care va fi lansat, curând, titlul cu 
numărul 150, o ediţie specială a poeziilor lui Eminescu. A 
doua personalitate a făcut din Sibiu Capitală Europeană a 
Culturii şi a iniţiat unul dintre cele mai importante şi mai 
puternice festivaluri de teatru din lume. Ei au reuşit să facă 
aceste performanţe, în primul rând, cu bani obţinuţi de la 
sponsori ori cu bani europeni. Instituţiile culturale ale statului 
român nu i-au susţinut aşa cum se cuvenea, mai mult decât 
atât, în cazul publicării Caietelor Eminescu, Eugen Simion a 
fost reclamat şi apoi cercetat de către DNA!  
  Ediţiile de tip Pléiade, cu operele clasicilor 
noştri şi cei ai modernităţii europene, ediţii apărute în 
colecţia „Opere fundamentale”, coordonate de Eugen Simion 
la Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 
pregătesc cel de-al 150-lea titlu. De câteva zile, au văzut 
lumina tiparului ultimele volume, XI şi XII, din publicistica lui 
G. Călinescu (12 volume cuprinzând peste 18 000 de pagini 
scrise de geniul criticii noastre literare!), opera romanescă 
integrală scrisă de Hortensia Papadat-Bengescu (inclusiv 
romanul ce se credea pierdut, „Străina”, adică peste 4 500 
de pagini de proză!). Ediţiile ştiinţifice G. Călinescu și 
Hortensia Papadat-Bengescu au fost pregătite, ani în şir, de 
cercetătorii Institutului „G. Călinescu” al Academiei Române 
şi au reuşit, după contestaţii şi iritări publice, să prindă o 
cofinanţare de la Administraţia Fondului Cultural Naţional. 
Colecţia “Opere fundamentale” este, după afirmaţia lui Ion 

Simuţ, “cea mai interesantă, mai coerentă şi mai amplă 
iniţiativă de reeditare a clasicilor, apărută după 1990”. Cărţile 
apărute în această colecţie vizează şi bibliofilia pentru că 
sunt tipărite la Regia Monitorul Oficial, pe o hârtie specială, 
şi se bucură de viziunea grafică a maestrului Mircia 
Dumitrescu. Mai amintesc, printre cele mai recente titluri ale 
Colecţiei “Opere fundamentale”, ediţia Cioran, care adună 
toate scrierile româneşti ale lui Cioran, peste 8000 de pagini, 
şi cele trei volume Blaga, cuprinzând opera sa de ficţiune. 
Fiecare carte are în spatele ei o bătălie şi numai tenacitatea 
coordonatorului Eugen Simion a făcut şi face să avem un 
happy end! 
 
 (Bătălie pentru un model cultural de succes din Agenţia 
de carte) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E s e u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioan Barb  
călătorul 
 
sunt un călător cu un singur rând de încălţări 
şi o singură haină 
în fiecare dimineaţă o spăl  
învelind acest trup supus dorinţelor 
noaptea un înger îmi rostogoleşte piatra 
de la gura peşterii pe unde cobor în mine 
să mă reculeg când adorm îmi înalţi sufletul 
până la al şaptelea cer într-o  grădină 
ce seamănă cu Ghetsimani şi îl speli 
în  lacrimile culese în zori de îngeri 
de pe fruntea Ta  
cum aduna Moise mana în pustie 
într-un vas al aducerii aminte păstrat în Chivot 
şi simt cum sunt săturat şi gata de drum 
atunci mă întorc în trupul părăsit 
un şarpe îmi atinge de fiecare dată cămaşa  
aşa cum se lipeşte viaţa veche de mine 
ca o femeie uşoară 
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DUMITRU 
HURUBĂ 
 

 

„GRĂMĂDUŢE” DE 

BIVOL LA FRIGARE 

 
   …Tocmai mă 
pregăteam să cobor din autobuzul hodorogit şi încărcat de 
noroi, pe care scria cu grafitti roz urarea welcome to my cozy 
bus, când mi-am zărit pentru o clipă faţa în oglinda 
retrovizoare.  Ia, uite!, am tresărit: n-aş arăta deloc rău ca 
personaj din filmul Imperiul contraatacă – ediţie nouă, 
revăzută şi completată – 2013, dar şi cu un pic de retuşare, 
mimică şi ambiţie, chiar din alt film cu opulenţă de furori la 
activ, cum ar fi, în aceleaşi condiţii, Planeta maimuţelor. În 
consecinţă, mi-am şi zis, uşor arogant: pierd vremea pe 
coclaurile astea, în timp ce regizorii hollywoodieni sunt 
complexaţi, probabil, că nu mai găsesc actori potriviţi pentru 
thrillere, sau filme SF, cu vietăţi care vorbesc prin urechi, se 
hrănesc prin nări şi văd prin degete. Ce complexe, domnilor? 
Nu vă orientaţi puţin? Păi, uite-mă-aci, oameni buni, uite-mă-
aci...! Ia priviţi-mă şi juraţi că n-am figură de cimpanzeu cât 
de cât emancipat. E adevărat că seamăn puţin, dar puţin!, cu 
şeful meu, însă nu cred că ăsta ar putea fi un impediment, 
nu cred!... În acest sens, mai gândiţi-vă, mai analizaţi, mai 
verificaţi-l dimineaţa când iese din căsoaie târşindu-şi paşii 
cu demnitate conformistă şi patriotism cavernos spre 
serviciu… Doamne fereşte să-l visezi noaptea! Ei, am 
dreptate? Am! Apoi, să ne amintim şi de Mister Bean, care 
fusese cules de la o benzinărie… Şi uite ce s-a ales de el… 
Gata: îi trimit o fotografie regizorului Schaffner, găseşte el un 
scenarist priceput, dăm lovitura cu noua Planetă, înnebunim 
spectatorii, telespectatorii şi extratereştrii de prin ozeneuri cu 
Planeta… II, Planeta… IV…, VII…, XV…, XIX… Adică, nu: 
prima şi prima dată îi îmbolnăvim de fiere, tuse măgărească 
şi viroză acută pe toţi colegii de la Hollywood, după care le 
decorăm şi ficatul cu o ciroză, sau măcar cu icter mecanic, 
scăpăm de concurenţă, încasăm milioanele şi direcţia 
jocurile de noroc de la Las Vegas. Ce thrillere, ce horroruri?  
Vacs! Anonimi, plângăcioşi, infatuaţi... Pe când eu, el, 
nooooi… Deja mă aflam la o masă, cu grămada de jetoane 
în faţă şi cu o mândruţă numa’ sâni şi bijuterii în spatele meu 
proptindu-mi-se pe umeri cu palmele grele de câte două-trei 
ghiuluri, inele şi etc. pe fiecare deget… Uay, mamă-mamă! 
Ce-am fost şi ce-am ajuns… 
       -Hei, şefu’, cobori azi ori săptămâna viitoare?           
       -Pardon? N-am înţeles… 
        -Păi, adormişi, nea domnu’? Cobori, ori ce drac faci?, 
am auzit o voce de bărbat fumător şi arţăgos în spatele meu. 
       -Yes. 

       -Păi, ieşi, frate-mi-o, ieşi, că ne prinde noaptea aciia… 
        Da, sigur, trebuie să cobor! Îmi mai zăresc o clipă chipul 

în oglindă: nebărbierit, încercănat la 
ochi şi cu părul vâlvoi, seamăn unui 
neanderthal veritabil alungat din grotă, 
fiindcă fusese prins în flagrant cu vreo 
urangutancă, şoldoasă şi minoră, din 
peştera vecină… Ehe, alte vremuri! 
Da, dar eu veneam dintr-o lume 
profund şi deplin socio-civilizată, cu 
relaţii interumane trecute de spirala 
„strigării peste sat”. Acum, aproape 
orice ins decebalian scoate celularul 
de la brâu şi strigă de la cosit, de pe 
Dealul Andricanilor: 
-Rusalinooo! ’Ţ-ar urechea a dracu’, 

ce faci, fă, de nu mai vii cu ţestoasa aia? Că-mi chiorăie 
intestinu’ de foame… Na, că mi se descărcă, fir-ar şi ăsta a 
dracu’! Ce, tu? Să nu mai drăcui? Da’ cine dră…, ’tu-i 
mandravela mă-sii? Să nu mai sudui? Okei, tu, okei, da’, 
auzi, spune-i ăluia, micu, că-i rup urechea, de-m mai umblă 
la celulos … Ciao! 
       Ţestoasa fiind pâinea coaptă sub ţest… 
        Aşadar, stăteam cu un picior în aer, gata-gata să-l pun 
pe pământul unei localităţi de care nu auzise nici măcar 
prietenul meu, cartograful judeţului, care, în preziua plecării, 
m-a întrebat confidenţial: 
       -Pssst! Auzi, Cristule, scuză deranjul – oricum, chestia 
rămâne absolut între noi: ce făcuşi, bădiţule de te expulză 
inspectoratu’?... 
       -Nu ştiu, nu-mi dau seama… 
       -…Că tomna te văzui într-una din zile cu nevasta 
adjunctului… Credeam că sunteţi în relaţie. 
       -Păi, suntem! Da’ cre’că asta e diferenţa: că tu mă 
văzuşi ziua, iar adjunctul noaptea. Problema a fost,   Ricule, 
că omu’ avea pistol, înţelegi? Noroc pe mine, că până l-a 
găsit în nu-ş-ce sertar şi până-l încărcă, am sărit pe 
fereastră. Da’ am păţit ca în filme, dacă poţi să crezi aşa 
ceva: am nimerit fix într-un container unde un grup de 
şoareci se aflau la ora mesei. Ce să-ţi spun? Era clar că îi 
deranjasem şi, enervaţi, au început o chiţăire şi o vojgăială 
peste trupu’ meu, de mă apucară toate sudorile – pedeapsa 
celui de sus! Să fac pe mine de frică pricepi? Da’ ştii ce m-a 
bucurat în toată groaza aia? Că nu căzui peste un revelion 
de şobolani, aşa, complet dezbrăcat cum eram – îţi dai 
seama? 
       …Exact unde urma să pun piciorul, sub scara 
autobuzului, se întindea o băltoacă plină de apă cu irizări 
albastre-verzui de toată admiraţia. La marginea ei, un 
binevoitor scrisese pe o pancartă uriaşă: „Un pas mic pentru 
om, dar uriaş pentru omenire”. Luna!, am tresărit. Am ajuns 
pe lună – formidabil şi uraaaa! Ca să vezi! În orice caz, ce 
zicere penibil-idioată aia, a lu’ Armstrong ăla! Da, dar uite că 
prinsese la vulg rămânând peste ani, deşi, se spune tot mai 
des că aselenizarea a fost o simplă farsă-evenimenţială în 
stil americănesc, pusă la cale undeva prin statul Nevada, 
pentru a le închide gura sovieticilor care, ce-i drept, le cam 
mâncaseră americanilor macaroana astronautică. Însă, 

P r o z ă   
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adevărul-adevărat, cine ştie unde stătea ascuns, fiindcă mai-
marii lumii, şi-au putut permite, în toate timpurile, să spună 
fantasmagorii, ştiindu-se între ei şi că nimeni nu avea curaj 
să-i întrebe ce şi cum, şi chiar dacă ar fi făcut-o, tot 
degeaba, pentru că în urma vreunei mirări prea acute, o ţară 
mică s-ar fi putut alege cu un ciomag numit metaforic 
embargo, sau cu te miri ce alte pedepse, de  care nu ar mai 
fi salvat-o nici Pentagonul cu talibanii afganistanezi afiliaţi la 
Al-Qaida. cu tot – cum zicea Haralampy, colegul meu de la 
căminul studenţesc. Ia să fi încercat şeful unui stătuleţ 
oarecare să întrebe, ia să fi încercat, numa’! Doamne-
fereşte! Din nou mă apucaseră reveriile, uitând că mă aflam 
în uşa autobuzului, gata să fac pasul în bălăştioaga cu apă 
murdară de sub scară… 
       -Hai, domnule!, ţipă din nou vocea oxidată de ţigări. Băi, 
fato, bă! Clementino, ia împinge-l tu, niţeluş, pă domnu’, ’tu-i 
grijania mă-sii de autobuz şi de viaţă! Hai, mă, nea…, dă-te 
jos, că rămânem aciia… 
       -E mizerie, am zis cu un fel de disperare umilă în voce. 
       -Brava!, zise alt bărbat. Brava! Uite că opservă şi 
domnu’ pe ce drumuri umblă românu’… 
Un „domnu” total dispreţuitor şi unanim mormăit de către 
ceilalţi călători – solidaritate care mi s-a părut firească… 
         În definitiv, nu aveam de ales: am încercat să sar peste 
acel ochi de apă cu irizări albastre-verzui, însă şi în partea 
cealaltă noroiul mi-a trecut peste pantofi obligându-mă să fac 
nişte salturi  caraghioase. Aşa că n-a fost deloc greu să-mă 
încarc de noroiul gălbui-argilos, care mi s-a şi lipit 
prieteneşte şi abundent de blugi până prin zona genunchilor. 
       Intram spectaculos între oamenii locului… 
        -Aşa-aşa, domnucule!, m-a aprobat aceeaşi voce de 
bărbat. Văz-tai că ştii? 
Păi, cum? Cine nu se pricepe să sară în noroi, împins sau nu 
de la spate? Se întâmplă să-ţi faci câte-un rău mai bine 
decât ţi l-ar face duşmanii… 
        M-am oprit descumpănit: ok, am părăsit „hodorogitul”, 
şi-acum? Încotro naiba s-o iau? Câteva clipe, apoi am pornit 
după ceilalţi lipăind prin noroiul clisos. Geamantanul şi 
sacoşa, în care – puteam să jur – cineva îmi pusese câte-un 
lingou de plumb, sau nişte pungi cu nisip ud, îmi lungiseră 
deja braţele... Păşeam stângaci şi ridicol şi m-am bucurat că 
mă putusem amesteca printre ceilalţi, fleşcăind conştiincios 
prin noroiul prietenos, cu gând să-mi găsesc un loc undeva 
să pun bagajele… Un ins cu pălărie şi cu figură de Telly 
Savalas în filmul Kojak, cam euforic, se alătură grupului 
nostru morfolind: 
Lumea mea şi-a ta, Mărie, 
Pe la şura cea pustie… 
       I-auzi! Bravo lui! Şură, fân, vite, chestii… Romantism  
rustic, lună plină, lătrat de câini, miros de liliac şi trandafiri… 
Ehe! Viaţă la ţară!, unde orice tufă asigură sălaş pentru iubiţi, 
pe când la oraaaaş… Maidanezi rahitici, aromă de container, 
urlete apocaliptice, scară de bloc, iubiri şi întrebări indiscrete: 
      -Mă, animalelor, vouă nu vi-e ruşine să vă regulaţi aciia? 
’Ţ-ai dracu’ de animale janghinoase 
Profund jigniţi, „janghinoşii” se miră cu voce tare: 
       -Cum, domnu’, nici acu-n democraţie, nu avem voie? 

       Chiar aşa! Uite-al naibii de ramolit cu mentalitatea lui de 
comunist cu tot!... Fac oamenii un picuţ sex într-un gang, nu 
deranjează pe nimeni cu icnete, gemete şi suspine şi pac 
moralistul comunist!...  
Solistul grupului nostru se întrerupse brusc din cântat şi 
întrebă arţăgos: 
        -Ce, mă, nu vă convine cum cânt io? 
        -Ba da-ba da!, nu te opri, îl încurajă o femeie. 
         -Poate mă vrei o ţârucă la noapte… Habar n-ai ce 
pierzi… Hâ, ce zâci, punem de-o tăvălitură pân aşternutu’ 
tău? 
         -Pune cu mă-ta, porcule!, răspunse femeia, calmă. 
        Forfecând noroiul, am ajuns în faţa unei intrări 
deasupra căreia scria elegant-occidental: Crâşma „La Zorica 
– fast food sătesc”. Oho! Iată un amănunt pe care 
istoriografia îl va consemna cu siguranţă,  subliniindu-l ca 
fiind ramificaţia rustico-socială a calităţii noastre de membru 
între ţările cu un nivel de trai înălţat pe noi culmi de progres 
şi civilizaţie. Ca să nu mai vorbim ce bucuros va fi 
preşedintele Obama când va afla acest lucru de la secretarul 
de stat Hillary Clinton care, neîndoielnic, va efectua o vizită 
de curtoazie la faţa locului întreţinându-se cu primarul de-aci. 
Ei, nu ca Monica Lewinsky cu Bill, desigur! Iar  Anglia, 
Germania, Franţa şi etc., vor aprecia cum se cuvine această 
monumentală realizare, în timp ce FMI-ul… Cum-cum? A, 
da: moment de reculegere… În dreapta intrării, pe-un PFL 
rezemat de perete, scrie civilizat şi apetisant:  LISTA DE 
MENIURI. În zilele lucrătoare se va servi: Delicateţuri de 
porc şi vacă; sâmbăta – ciorbă de fazan întreg; curechi de 
Brucsel cu oaie ţurcană, sau merinos – după preferinţă; 
frigărui de capră neagră; duminica – mămăligă cu tocăniţă 
de clapon la ceaun; specialitatea bucătarului: grămăduţe 
de bivol”, numa’ la cerere!!!. Conducerea. 
      Excelent şi perfect fastfoodian-americănesc!  
       Păcat că bunicul meu n-a prins aceste vremuri minunat 
ambalate în staniol, şi a murit îngăimând ultima sa întrebare: 
       -Aniţă, veniră americanii?  
      Exasperată, bunica i-a răspuns: 
      -Încă nu – mai taci, omule… 
      Fiindcă o iubea, el a ascultat-o, după trei zile fiind 
înmormântat în cimitirul familiei din fundul grădinii. Sărmanul! 
Om cu două războaie la activ, prizonier în URSS şi revenit în 
ţară după şaptesprezece ani cu o barbă levtolstoiană. Ajuns 
acasă, una dintre nepoate, elevă într-a şaptea, l-a întrebat: 
      -Tavarişci Tolstoi, gde tetia Anna?  
      -Păi…, a început el un răspuns cu voce nesigură, eu 
nu…  
      Răspunsul a fost continuat de bunica Aniţa cu un  
      -Aha! Ana? Care Ana? Vai de tine – şi-n Siberia tot aşa 
ai rămas… 
      Şi până să-i explice nepoata că era vorba despre Anna 
Karenina, bunica a şi tras concluzia: 
       –Neam de curvari!…  
Iar vorbele sale au sunat atât uscat sentenţios, încât bucuria 
revederii s-a amânat pentru o dată ce va fi comunicată 
ulterior… 
                           (Fragment din romanul DESCĂLECĂTOR 
DE OCAZIE – titlu provizoriu) 
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Ioan Barb

 
 
NOPŢILE UNUI PROSCRIS 
   
    Pe Niculae l-am cunoscut în cea mai neagră epocă a vieţii mele, 
cu vreo câţiva ani înainte de Revoluţie, pe vremea când eram, 
deja, în evidenţele băieţilor cu ochii albaştri. În acea vreme cel mai 
fidel prieten îmi rămăsese paharul cu alcool; el îmi ţinea tovărăşie 
în nopţile lungi, petrecute în birturile sărăcăcioase ale orăşelului 
meu natal. Ajungeam acasă după cântatul cocoşilor şi mă trezeam, 
de multe ori, gata îmbrăcat,  când se lumina de ziuă, mahmur şi cu 
o stare de ameţeală amestecată cu simptome de vomă. Mă 
grăbeam,  totuşi, să plec de acasă şi chiar înainte de a ajunge în 
fabrică  mai trăgeam pe gât  câteva guri zdravene de băutură 
ieftină de la un non stop aşezat nu departe de poarta întreprinderii. 
Ştiam că nu pot scoate cuiul din măruntaie decât cu alt cui, aşa 
încât în limbajul codat al băutorilor fruntaşi prima gură de băutură 
sorbită pe nerăsuflate, dimineaţa pe inima goală era numită cui.  
    După anul 1980,  regimul comunist instituise mira, în toate 
centrele muncitoreşti, adică interdicţia de a se vinde alcool până la 
ora 10. La acea oră ne şopteam pe ascuns: s-a dat mira! Cei mai 
curajoşi plecau să-şi procure de băut. Printre aceştia mă aflam şi 
eu. Săream gardul de beton al fabricii,  prin locuri prin care nu ne 
vedeau paznicii şi ne opream la prima alimentară. Cumpăram câte 
o sticlă de băutură ieftină şi o ascundeam în slip. O vâram 
întotdeauna cu gâtul în jos. Era rece de ni se făcea pielea ca de 
găină. Săream iar gardul fabricii cu  aerul că am câştigat o mare 
competiţie, cu trofeul  ascuns sub salopetă.  
    Până la ora trei timpul trecea, de acum, în fugă. La ieşirea din 
schimb mă opream întotdeauna la intersecţie la restaurantul 
„Retezatul”. O clădire veche, insalubră, cu parter şi etaj. La parter 
era o microcantină unde găseai bere, mititei şi mâncare ieftină, iar 
la etaj un bar cu o terasă imensă. 
    Dacă dimineaţa localul era aproape gol, în schimb, la ora trei, 
când sirena anunţa ieşirea din tura de dimineaţă, devenea 

neîncăpător. În zilele de salariu era o adevărată nebunie. 
Siderurgiştii beau şi mâncau înghesuiţi unii într-alţii, ca sardelele. 
     Niculae îşi făcea veacul de ani buni pe la „Retezatul”. Dacă 
doreai să-l întâlneşti, îl puteai găsi între orele 10 şi 23. Aduna cu 
zel paharele uitate peste tot  şi le ducea la bucătărie. Avea un 
zâmbet şi o vorbă bună pentru fiecare mesean. Din omul arătos de 
altă dată a rămas doar un omuleţ gârbovit, slăbănog, cu un cap de 
cal între umeri, din care răsăreau urechile clăpăuge ca două 
ciuperci. Se vedea că era îmbrăcat cu haine de căpătat şi 
întotdeauna pe sub mânecile scurte ale gecii de imitaţie din piele îi 
ieşeau manşetele năclăite ale cămăşii. Dar omul părea 
întotdeauna vesel. Chelneriţele îi dădeau în fiecare zi din 
mâncarea rămasă la bucătărie. Când primea de băut era 
sărbătoare şi mulţumea întotdeauna cuviincios; dacă aveai nevoie 
de un tovarăş care să-ţi alunge plictiseala nu puteai să găseşti altul 
mai potrivit.  
     Aşa l-am cunoscut în vremurile acelea tulburi. Povestea vieţii lui 
m-a impresionat. Îmi plăcea să-l ascult depănând amintiri, chiar 
dacă cei mai mulţi îl dispreţuiau şi, uneori, câte unul mai beat îl 
alunga de la masă. Atunci Niculae se îndepărta fără să scoată un 
cuvânt. Dar erau mulţi şi cei care îl priveau cu simpatie şi 
comandau pentru el câte o cinzeacă de selecţionată, un fel de 
ţuică din prune degenerată. „Ia spune, Niculae, cum a fost când 
erai tu miliţian”?   
    Şi Niculae povestea: uneori era mai zgârcit la vorbă, alteori îşi 
alegea cu măiestrie cuvintele.   Niciodată o poveste nu semăna cu 
cealaltă. Naraţiunea depindea de starea povestitorului şi  de câte 
pahare de poşircă înghiţise până la momentul depănării amintirilor. 
Mai mult chiar decât viaţa aventuroasă a povestitorului mă intriga 
starea de curiozitate bolnăvicioasă a ascultătorilor. „Hai, spune 
cum a fost cu statuia lui Petru Groza?” Ascultătorii nu râdeau de 
Niculae ci de însuşi sistemul comunist, prezentat nuanţat de 
acesta.  
    Care era, de fapt, povestea acestui om?  O istorie care avea 
întotdeauna alte şi alte nuanţe, încât era greu de apreciat care era 
adevărul gol goluţ. Niculae provenea dintr-o familie de oameni 
sărmani. Tatăl său fusese slugă, undeva, într-un sat… Niculae 
povestea cu mândrie că nu-şi aminteşte să fi avut alte încălţări 
decât pielea şi talpa picioarelor până pe la şapte ani, când un vecin 
i-a confecţionat o pereche de papuci cu talpă de lemn. A fost prima 
dată în viaţă când s-a simţit important, îşi amintea el, chiar dacă 
papucii erau mari şi îi târşea după el,  zilnic,  prin glodul uliţei,  vreo 
trei kilometri dus şi întors, până la şcoala sătească. Este adevărat 
că la şcoală a fost un elev isteţ. Învăţătorul remarcase că prindea 
repede şi că avea un dar rar de a povesti. Pentru că avea origine 
sănătoasă a fost recrutat din timpul serviciului militar pentru şcoala 
de subofiţeri de miliţie. A fost repede promovat la gradul de 
plutonier pentru că era isteţ. Recunoştea însă că, încă din acea 
vreme, îi cam plăcea să tragă la măsea. Şi, ca oricărui militar 
adevărat, avea o slăbiciune pentru femeile altora.  Tânărul miliţian 
era destul de chipeş. Se şi aranjase cu o nevastă frumoasă, de 
familie bună.  
     În acest punct al povestirii ochii bărbatului se umezeau. Se 
oprea. Îşi spăla gâtul cu o înghiţitură de drojdie, zâmbea şi apoi îşi 
scutura capul ca şi când ar fi vrut să alunge o nălucă. Povestea 
continua. Subofiţerului de la miliţia oraşului i se aplecase mintea de 
prea mult bine şi îşi pierdea cam de mult nopţile cu anumiţi 
prieteni. Cel mai rău era faptul că nu putea să se înfrâneze de la 
băutură. De multe ori, când se întorcea beat, noaptea, îşi aducea 
aminte de copilăria lui chinuită, de tatăl său care, atunci când 
venea beat de la crâşmă, o bătea zdravăn pe mama sa. Ca să ştie 
cine era cocoşul în casă. De fapt venea întărâtat de umilinţele pe 
care le îndura, când toţi râdeau de el şi îi spuneau că nevasta îl 
înşeală pentru că nu e bărbat,  ci este doar slugă la un stăpân care 
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nu dă doi bani pe el. Şi că e calic. Întotdeauna îşi călca nevasta în 
picioare,  încât,  bietei femei îi trebuiau câteva zile să se ridice din 
pat. 
     Niculae îşi aducea bine aminte de vremurile acelea. Deşi nu 
dorea să-şi chinuiască nevasta,  recunoştea, în clipele sale de 
sinceritate,  că atunci când bea, parcă îi lua dracul minţile. 
Devenea violent. Făcea instrucţie cu toţi ai casei şi ameninţa că îi 
va împuşca într-o zi. „În casa asta eu sunt legea!”, îi plăcea să 
repete cu emfază. Dacă nu ajungea încă acasă până la lăsarea 
întunericului, era semn rău. Socrii şi soţia îşi pregăteau culcuşurile 
prin ungherele acareturilor din curte. Atunci era bine. Dacă însă nu 
găsea pe nimeni treaz - înjura şi vorbea singur  până când 
adormea îmbrăcat, trântit în mijlocul casei. Dacă îi găsea pe ai săi 
în casă, atunci era iadul pe pământ. Dimineaţa pleca pe furiş la 
post, fără să arunce nimănui nici un cuvânt. Îi era ruşine şi la orice 
reproş motiva că nu ţine minte nimic din timpul beţiei. Treceau 
săptămâni bune în care nu bea nimic şi se reconcilia cu nevasta, 
cu copiii, cu socrii şi cu toate neamurile sale,  promiţând că nu va 
mai pune gura pe băutură. 
    Un medic psihiatru de la spitalul judeţean,  la care au mers pe 
ascuns, după ce l-a consultat cu atenţie, a constat că Niculae avea 
o instabilitate nervoasă pe fond vegetativ şi că era indicat să nu se 
mai atingă de paharul cu băutură. A hotărât că nu va mai bea 
niciodată. A stat aşa, pe uscat, vreo cinci luni. Au fost cele mai 
frumoase luni din căsnicia lui. Plecase cu nevasta şi copilul o 
săptămână la băile din Geoagiu. Seara ieşeau toţi la restaurant 
unde ascultau muzică până târziu. Dar toate promisiunile făcute 
soţiei au fost uitate în momentul în care a gustat primul pahar de 
alcool. 
     Într-un timp au încercat să-l convingă să meargă la un preot din 
Băcia, să-i citească din Psalmi şi să se lege prin jurământ înaintea 
Domnului că nu va mai bea,  dar la această propunere se 
împotrivise cu înverşunare pe motiv că el e ateu. Nici măcar nu a 
fost convins că este, dar dorea să scape în acest fel de pacostea 
cu popa. Totuşi, soţia i-a luat hainele şi le-a dus pe ascuns la preot 
şi acesta a făcut feştanie pentru el, iar cei bătrâni s-au rugat şi au 
ţinut postul negru al Sfântului Anton în fiecare zi de marţi,  pentru 
ca acesta să-l ajute pe Niculae să se îndrepte. Dar n-a fost să-i fie 
de nici un folos. Atunci toţi ai casei s-au adunat la sfat şi au 
convenit că pe capul bărbatului era pus un blestem. 
    În acest punct al povestirii Niculae credea că nevasta sa se 
dusese la vrăjitori şi că au fost făcute farmece pentru dezlegarea 
sa. Numai că toate acestea s-au întors împotriva lui. Într-o 
dimineaţă l-a pus necuratul să se oprească la birtul „Miliţianul 
grăbit”, în spatele  Mitropoliei.  Chelnerul l-a poftit în spate, într-un 
loc unde se adunau feţele subţiri, când doreau să se cinstească, 
departe de ochii curioşilor de rând. I-a pus o sticlă de votcă 
dinainte şi a tot băut până la ultima picătură. Încă susţine că de la 
ultima înghiţitură nu-şi mai aminteşte nimic şi că povesteşte doar 
ce a auzit de la cunoscuţi şi din ce a aflat din rechizitoriul 
procurorului.  
    A ieşit din local pe trei cărări, cam pe la amiază, a văzut dricul 
mortuar cu cei doi cai suri staţionând în apropierea birtului. S-a 
apropiat, împleticindu-se, a scos pistolul şi l-a arătat îngrijitorului, 
anunţându-l solemn că este în misiune şi îi cere să pună carul 
mortuar la dispoziţia autorităţii. Apoi s-a tolănit pe platforma din 
spate, exact pe locul mortului. Degeaba a insistat omul cu dricul şi 
s-a  scuzat că trebuie să ajungă la capelă, unde ar avea de condus 
la groapă doi morţi. Miliţianul  nici nu voia să audă de aşa ceva. 
„Morţii să mai aştepte!” a conchis el. 
     Apoi a scos pistolul şi a cerut să fie dus în centru. S-au oprit 
câteva clipe doar, chiar în faţa comisariatului militar judeţean, pe 
locul unde  trona statuia masivă din bronz a doctorului Petru 
Groza, primul şef al guvernului popular al României. La acea oră  

din zi strada era plină de lume. Toţi cei prezenţi au avut parte de 
un spectacol pe cinste. Carul mortuar s-a învârtit o vreme în jurul 
statuii. În  locul mortului stătea un falnic subofiţer de miliţie, în 
carne şi oase, cu revolverul îndreptat înspre omul de pe capră care 
repeta înspăimântat: „Să trăiţi tovarăşe prim ministru! M-am 
prezentat la ordinul dumneavoastră!” 
    Într-un târziu miliţianul a adormit. Atunci vizitiul a strunit calul şi a 
plecat. S-a oprit în faţa capelei cimitirului de pe strada Eminescu. 
De pe locul mortului miliţianul Niculae sforăia cu mâna adormită şi 
ea pe tocul pistoletului model „Carpaţi”. În acea stare l-au găsit 
camarazii de la miliţia oraşului. A fost cercetat, judecat, degradat şi 
dat afară din miliţie iar la sfârşit, condamnat. A stat la răcoare vreo 
doi ani. Când a ieşit nu l-au mai primit acasă. Pierduse tot: casă, 
familie, serviciu. „Trăiască civilia!” a decretat el,  îmbărbătându-se. 
„Punct şi de la capăt!".  
     Cei care-l cunoşteau jurau însă că nu mai era cel dinainte de 
aventură. Nu se ştie ce-i făcuseră la răcoare. Parcă i-ar fi şters 
memoria. Şi nici omul nu povestea,  niciodată, ceva clar,  despre 
acei ani. Convingerea generală era că se damblagise. O vreme a 
stat la spitalul de nebuni din Zam, după care s-a aciuat în Călan, la 
localul „Retezatul”. N-a mai fost capabil să muncească  niciodată. 
    Trăia mai mult cu aer, cum îi plăcea lui să spună. Îl ţineau 
angajaţii cooperativei din milă. Vara dormea în sala de aşteptare 
din gara oraşului. Era cald, iar impiegaţii de mişcare îl lăsau să 
doarmă pe o bancă, la clasa a doua. Iarna, însă, sala de aşteptare 
nu era încălzită. Când îl întrebai unde doarme, îţi răspundea: pe 
traseu. Se urca în trenul personal de Craiova care oprea în gară la 
ora 11 şi un sfert noaptea: naşii îl cunoşteau şi îl lăsau să doarmă 
la căldură. În Târgu Jiu cobora şi se urca în trenul care venea din 
sens opus, din Craiova şi în care efectua, pe o banchetă de la 
clasa a doua, conştiincios, încă o repriză de somn. La ora zece, 
când se dădea mira,  era deja prezent în curtea localului 
"Retezatul". Aşa l-a prins Revoluţia din 1989 pe Niculae. Un călător 
obosit. 
     L-am văzut tot mai rar după căderea regimului comunist. Venise 
vremea libertăţii. Cine să-şi mai amintească de un amărât? Apoi 
localul „Retezatul” a fost privatizat şi cumpărat de un investitor 
cuponar, prin vestita metodă MEBO. În scurt timp localul a dat 
faliment şi a fost vândut la licitaţie, iar noul proprietar a făcut în 
locul restaurantului o fabrică de mezeluri.  
   Într-o dimineaţă geroasă de iarnă s-a răspândit zvonul că au 
găsit un bătrânel îngheţat lângă uşile zăvorâte ale sălii de 
aşteptare. Gara fusese închisă şi acceleratul de Craiova încetase 
să mai poposească lângă peronul pustiu. Pe Niculae nu l-a 
înştiinţat nimeni de această bruscă schimbare. Venise să se urce 
în trenul care,  timp de peste zece ani a fost casa lui de noapte şi 
în care a găsit  întotdeauna o banchetă goală pe care şi-a odihnit 
oasele. Poate era ameţit şi flămând. Poate era slăbit. Peste oraşul 
adormit s-a lăsat un ger cumplit. A murit de frig, lângă uşa bătută 
în cuie. 
        
 
        L-a îngropat primăria într-o parte mărăcinoasă a cimitirului 
vechi. Printre străini şi sinucigaşi.  
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Sorin Lucaci 

s-a trezit intr-o dimineata si-a plecat 
 
 
 
într-o dimineaţă s-a trezit si-a pus cizmele negre de gumă 
ca aşa se zice pe la noi la cauciuc şi-a plecat în spatele 
casei în grădină 
şi-a scos inima din piept şi-a aşezat-o pe o bucată  
de catifea roşie într-o cutiuţă maronie din lemn de mahon  
ia, zice, păstreaz-o pentru cand n-oi mai fi 
o sa ai nevoie, 
cum să am grijă de inima ta, îi zic,  
mi-e frică, nu ştiu, zău, nu ştiu ce să fac cu ea 
ei lasă că ştii tu, îţi imaginezi că e o cutie veche de bijuterii 
plină de inele brăţări şi alte d-astea şi când ai nevoie  
tai o bucăţică din inimă te duci cu ea la târg la jibou  
o vinzi şi mai ai pentru câteva luni 
te descurci tu, doar ştii eu am o inimă mare 
când treci din când în când pe langă biserica de pe deal  
mai aprinzi şi tu o lumânare pentru sufletul meu 
cum să am grijă de inima ta, îi zic 
mi-e frică, nu ştiu, zău, nu ştiu ce să fac cu ea 
lasă că te descurci tu, doar te-am învătat bine 
apoi a plecat  
s-a întors după o vreme cu prosoape, vase, căni,icoane mari 
de-o palmă 
şi ce mai era de împărţit cum e obiceiul pe la noi 
avea lacrimi în ochi dar se ţinea tare 
de ce tragi tu să pleci aşa devreme, îi zic 
la noi acum au înflorit merii se tocmesc cosaşii  
de ce tragi să pleci aşa devreme 
şezi blând, îmi zice, nu plec amu’ 
da' omu' trebuie sa fie pregătit 
au trecut cateva luni bune de atunci 
s-a dus saracu’  
în faţa mea pe masa scorojită acoperită de o muşama veche  
stă cutia maronie din lemn de mahon  
iau cutia sub braţ şi plec  
afară e zăpușeală mi se pune un nod în gât şi înghit cu greu 
saliva 
mi se umezesc ochii şi merg mai departe 
la jibou e târg mare azi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

poemul unui saltimbanc 
 
 
 
de la fiecare din confratii mei am luat cate ceva si n-a fost de 
ajuns 
au vrut tot mai mult tot mai mult 
ultima picatura de sange ultima farama de noroc ultimul 
dumicat de paine 
hai varsa tot spune tot 
trebuia sa arunc in cratita veche  ingredientele si 
condimentele vietii mele de sufleor 
de actoras de mana a doua din targurile de provincie  
sa le amestec  pana se fac una cu pamantul 
sa dovedesc talentul meu culinar in fata unei asistente 
ingrozite de teama  
trebuia sa-mi ingrop iluziile de ratat medaliat la marile 
concursuri de imbuteliat literatura second hand 
trebuia sa-mi ingrop lacrimile intr-un ocean al neputintei 
sa scormonesc cu degetele insangerate in asa zisul pamant 
al fagaduintei 
sa-mi vand ultimele zile rancede pe o sticla de rom intr-un 
ghetou de la marginea orasului  
sa astept venirea amazoanelor cu parul rosu sa-mi vegheze 
somnul de chihlimbar 
de la fiecare din confratii mei am luat si n-a fost de ajuns  
putin din placerea nevinovata a pacatului  
din teama oprobiului  public  
din credinta misionarului  
din discretia ganditorului 
putin din iubirea aproapelui 
din puterea celui ce merge pe ape 
da chiar din puterea celui ce merge pe ape 
si cu ce am ramas dupa toate astea  
praf si pulbere 
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doar zilele nenumarate ca un sirag de margele strans legate 
in jurul gatului 
au ramas sa dea de stire acelor vremuri ce n-au sa mai vina 
doar butoiasul de coniac frantuzesc de la gatul sinucigasului 
nu ma sperie  nu ma intriga 
ma face doar sa plutesc cu mintea in deriva ca o lebada 
neagra  
pe un rau innegrit de un intuneric nevazut 
 
 
 
 
 

acum va vorbesc dintr-un lemn de salcam 
 
 
 
 
 
acum vă vorbesc dintr-un sicriu cu redingotă si joben 
sau din blana unui viezure mort de spaimă 
e bine aici sub pământ dar așteptarea e mai rea decât 
moartea 
vă spun că vor veni vremuri mai bune și pentru voi 
eu vă vorbesc cu liniștea unui patriarh iar voi mă ascultați  
toropiți de aromele serii  
până ce vin hingherii de suflete să vă perceapă taxa pe vise 
taxa pe viciul neputinței  
taxa pe nonvaloarea adaugată  
nu-i lăsați să vă ia  
nu-i lăsați să vă mâne ca pe vite  
noi nu suntem d-ăia, băiete 
noi am fost cândva viețași  
aici se impune puțin respect măcar așa de ochii lumii 
de amorul artei  
 
acum vă vorbesc dintr-un lemn de salcâm  
de care au atârnat funia groasă a spânzuratului 
vă spun că e bine aici sub pământ și e cald în casa fără 
ferestre 
dar voi acolo sus ce faceți  
au încuiat toate odăile  
au închis toate drumurile  
au sigilat granițele unui viitor de câlți  
au zăvorât ultima rugăciune în pântecele lunii 
încât ne e lehamite să mai și murim 
 
de azi înainte n-am să vă mai vorbesc  
decât prin gura unui leu de marmură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uneori cad ninsori 
 
 
 
uneori imi vine să arunc cu pietre de suflet în pereţii caselor 
prăbuşite  
în peretii caselor părăsite cu voie sau fara voie  
în pereţii caselor locuite doar de fantome răzvrătite  
care nu înţeleg exerciţiul fricii cum noi  
cei care am fost cândva bătrâni  
nu înţelegem sensul acestei lumi  
uneori îmi vine să sparg geamurile unor ferestre inexistente  
să scuip răutatea atavică a lumii în adâncul unei fântâni de 
piatră  
să trântesc capacul greu de fier ruginit să-l închid cu o mie 
de lacăte  
şi-apoi să dau drumul câinilor ciobăneşti la vale  
 
uneori îmi vine să plâng să urlu  
dar în faţa copiilor nu poate fi decât un semn de slăbiciune 
sau de neputinţă 
aşa că mă ascund tăcut în spatele casei de chirpici şi cu 
mâinile îmbibate  
în huma neagră a nopţii mai desenez pe pereţi o mică 
apocalipsă care să mă lovească  
în moalele capului cu putere 
care să mă ia de gulerul cămăşii să-mi tragă două perechi 
de palme  
şi-apoi să mă târască spre luminişul ierbos al zilei de mâine 
 
 
uneori cad ninsori încărunţind tâmplele pustiite ale unui 
început de mileniu trist 
 
până şi moartea îşi plânge de milă condiţia de vătaf de 
suflete într-un colţ de lume uitat 
până şi cerşetorii îşi donează cutia milei pentru ziua mult 
amânată a mântuirii  
 
nu vă lăsaţi amăgiti! memoria colectivă nu lasă dâre adânci 
ca nişte urme de melc 
în conştiinta patricienilor  
toate se vor trece ca o muzică difuză în spaţiul dintre turnuri  
ca un botez împăciuitor pentru cei aleşi dintre nou-născuţi 
ca o lumină de zapadă ce curaţă oasele stralucitor de albe 
ale părinţilor 
 
uneori stau ghemuit cu genunchii aduşi la piept  
şi în faţa unei ferestre cu vitraliu în formă de cruce aştept 
singurătatea  
să-mi bată la uşă să se cuibărească în camera care dă spre 
apus 
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Camelia Iuliana Radu 
 
                                         
Despre graniţe 
 
I. Dacă ar fi să îmi ţes partea care lipseşte 
aş alege un os de înger  
dintre cei răpuşi pe câmpul de luptă, de unde  
bunicul s-a întors, a crescut cinci copii  
iar când a murit a spus că e bine. 
 
II. Parcă aş fi un măr muşcat de viaţă 
care îţi face poftă 
doar pentru că vezi urma dinţilor. 
 
III. Stăteai cu rucsacul sub cap, 
păsările zilei spărgeau pleoapele,  
trăgeau după ele zmeie şi fotografii color. 
Lumina neoanelor din sala de aşteptare  
îţi aducea în minte holuri de spital,  
senzaţia aceea în care viaţa ta şi moartea altora dansează 
tango pe cimentul alb 
îţi imaginai că aşa trebuie să fi fost după război, 
ceva din precaritatea de atunci s-a transmis genetic, 
bucuria că totul s-a terminat  
spaima banalităţii ce va urma, 
pentru că doar cei care nu ştiu se mai pot bucura după, 
pe când tu 
atins 
te simţi şi azi  
ca şi cum ai avea febră sub un copac înflorit. 
 
Bucuria ajunge într-un fel ocolit, nu prin simţuri 
aşa cum se întamplă la cei ce habar nu au… 
 
Cam aşa cred că se simt beţivii la cârciumă, 
într-o lume străină care îi relaxează, 
pentru că le lasă graniţele netensionate 
(ajung mai aproape de mine, dacă nu bag de seamă că 
sunt). 
 
Uneori este plăcut sa fii un străin  
într-o lume în care toţi sunt legaţi într-un fel sau altul 
gândurile neîngrădite 
dansează unele cu altele, aşa cum pe culoarele unui spital 
moartea şi viaţa, plictisite în aceeaşi măsură,  
îşi târşâie picioarele într-un blues neon.  
 
Nu există parteneri în supravieţuire sau moarte, 
ţoiul de sticlă în care  
la cârciumă  
se bea ţuica încet 
seamănă cu eprubetele chimiştilor din laboratoare. 

Acolo  
se întamplă totul pentru prima oară. 
 
 
 
Nimfe  
 
Poetul a murit, vă spun de la început, 
se lipise de paginile unui amurg. 
Fără pulsaţiile recalcitrante, lumea s-a risipit, 
năucă. 
Topite între migdali, răsar şi azi nimfe de nisip  
numai cântecul a rămas  
înghiţind portocala pe care ne plimbăm  
împărţind-o în meridiane.  
 
Focul a şters orice urmă de patimă, 
cenuşa a fost luată de vânturi, a hrănit zări, 
adâncuri de oceane, rădăcini de copaci,  
guri de canalizare, oraşe uitate, ciuperci, insecte,  
lanuri ameţitoare.  
 
Ce de veri au trecut... 
Uituci, peste pietre şi vise râdeam  
soarele ţese sub iluzii răcoare de mort. 
 
Ar trebui să luăm mărturie 
mătasea şofran pe care şi-a uitat lacrimile 
când striga după nimfe şi le înconjura picioarele  
târându-se nebun,  
tremurând,  
agăţat de vălul subţire pe care l-a rupt  
uitându-l pe mal.  
 
Luaţi-mă cu voi, striga, luaţi-mă  
din lumea care mă strânge 
şi-mi frânge oasele mai lungi decat mine  
luaţi-mă dintre morţii împodobiţi cu vorbe 
vântul îi clatină  
şi într-o zi mă vor lovi fără vină, 
beţi de realitate.  
Vreau un cer în care să am loc să strig,  
lacrimile să nu mă îngroape sub muntele de sare, 
vreau un pământ nou,  
mâine voi fi turn,  
voi atinge luna cu fruntea,  
luaţi-mă cu voi... 
 
Vom cerne azi nisipul cunoscut 
vom arunca departe gustul  
în sita grea  
va rămâne atât de puţin,  
nici cât ar încăpea într-o linguriţă de vânt. 
 
                     (Din volumul Tangerine Tango )       
 
 
 

P o e m e  
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DORINA BRÂNDUȘA LANDÉN 

                                   

                 CĂLĂREȚUL 

 

 
          Stă singură pe plaja pustie, despuiată de hainele 
civilizației, așteptând răsăritul soarelui să deschidă un alt 
spațiu neliniștii abia acum revelate, tulburând cu aur și 
mătăsuri exotice apa dintre digul de piatră și navele mari 
ancorate în port. Privirea i se mărește cuprinzând valurile cu 
munți de pești în pântec, colonii de corali formând insule pe 
care cineva aprinde făclii și mănâncă liniștit calcani fripți pe 
cărbuni zgomotoși, fără a simți refluxul și nici viziunile 
orașului vechi în care ploua prea mult și era un frig  aromind 
cumva a pepeni dintr-o vară abia înfiripată. 
           Acum trăiește uimirea în fața călărețului purtător al 
sorții și simte cu acuitate că nu va știi niciodată de ce l-a 
dorit și cum de-a putut să-l iubească așa de mult pe Antim 
cel transformat în ciorchinele copt spre care întinde mâna  
să stoarcă din el înțelepciunea și beția trezirii femeii tinere 
culcată pe algele verzi, străină și neîmpăcată cu sine, 
vlăguită de tăcerea aspră menită s-o ascundă în fața ei și a 
celorlalți. 
   Călărețul descalecă și are lipită de față o mască ce-i 
acoperă gura nelăsând-o să-i ghicească moliciunea, să 
regăsească în ea înfometarea gurii lui Antim și fiecare 
trecere pe ecranul memoriei, venită din  trecut, nu face două 
parale, amintirile ucise cu încetul trezesc dezgustul față de 
pământul făgăduinței desenat cu creta care nu are legătură 
cu insula, nici cu lâna de aur schimbată pe orchestra de 
greieri vorbitori. Călărețul încalecă, este încălecat și ea este 
călărețul, artificiul, masca și fiecare descălecare este o 
înrobire, o biciuire a trupului ei de fiară tristă și trândavă care 
neînvățând geometrie spațială cultivă îndoiala, iraționalul 
populat cu hipopotami doldora de sentimente și legi morale 
între care cea mai însemnată e să nu râvnești la bunul altuia, 
sau mai precis, să nu dorească să-l cuprindă în brațe, ea, 
preacurata atinsă de patimă ori numai de curiozitatea 
cunoașterii a tot ce-i omenesc, a trupului de țap turbat cu 
pielea moale și dulce, apucat cu amândouă mâinile și gustat 
din plin, trofeu al somnului de până acum, al tăcerii devenită 
ireparabilul, marea veghere din care se adună și își pipăie 
pântecul pofticios singurul vinovat de vanitatea iubirii 
necunoscute zeilor. 
           Ce n-ar da să-i poată arăta lui Antim cât de mult s-a 
lăsat locuit de nimicuri, de lucruri mărunte pe care le 
numește existența lui, în contratimp cu a ei, efemeră, 
arlechin grațios rătăcit la carnavalul de sâmbătă seara a 
limbuților costumați în animale cu lână, puțin misterioase și 
puțin sărace cu duhul. 

           Ca un dezastru o rănește acum neputința de a se 
prăbuși în binefăcătoarea dragoste sau iluzie prin care vrea 
să se mintă ori să-l mintă cu fericirea venită după o suferință 
neclară și lentă, să-l târască din adăposturile speciei lui 
dincolo de zgomotul orașului și obiceiului de a pune 
plombagina pe dos, iubindu-l cu o disperare aproape 
galantă, pândită și pândind neîndurătoare la marginea 
alcovului în care-i înmormântat cadavrul speranței lor 
condiționate, intimitate feroce consumată într-o fraudă 
laconică, plăcută, plină de subtilitate dar fără nici o justificare 
exemplară. 
          Probabil și Antim mănâncă iaurtul recomandat de 
doctor, își face controalele medicale periodic precum orice 
altă persoană admirabilă, perfect echilibrată și trebuie să fie 
înduioșător să-l vadă tușind printre sughițuri, traversând în 
grabă strada  spre infernul așteptării tramvaiului și să ajungă 
exact în clipa în care tramvaiul o ia din loc. 
            Călărețul își scutură coada grea, dialectică, visând la 
abolirea realității și a regatului ce amenință pintenul dorinței 
inepuizabile și infinite odată cu fericirea instantanee care nu 
se repetă atunci când o aștepți și nu se află la îndemâna 
noastră pentru a rodi o clipă de splendoare cotidiană. 
          Există un hotar care odată atins nu-ți mai rămâne 
decât moartea. Credea în toate astea, în pământul sigur de 
sub picioare pe care nu l-a crăpat fulgerul, nici apa nu l-a 
erodat, până într-o zi când mâna lui a clătinat statornicia 
lăsându-i rană. Cum să sature această foame de a-i da 
măsura ei de om, neîncăpătoare visului și iubirii dincolo de 
frontierele existenței? Atâta viață și bucurie se coace precum 
un fruct care nu se cumpără, nu se vinde, i se dăruiește 
necondiționat asemeni unei catedrale incendiate. 
           Din răceala lui, Antim o privește, zveltă fantasmă de 
sare în mijlocul mării pline de freamăt și mănâncă liniștit 
calcani fripți, o fascinează cu privirea flexibilă ca biciul, fiind 
rechinul din viitor cu fosforescențe ascunse, storcându-i 
viața, neputința de a primi și gloria de a iubi a celei cu 
adevărat robită, atinsă de floarea care-i fruct alunecând în 
așteptare. Și acesta încă nu era infernul promis. 
 
                         *** 
 
 
 
 
 
                         MALUL 

 
 
            Din ce ținuturi abstracte, fără substanță, vine această 
liniște galbenă învăluind-o încet, încet, lăsând-o încremenită 
în genunchi la marginea râului, între doi plopi? Ce pasăre a 
cântat de s-au cutremurat frunzele si Maria bea apă si nu se 
mai satură, se soarbe pe ea însăși, sub soarele amiezii, în 
lumina tremurată prin care a trecut cineva? 
           Maria bea apă și adulmecă aerul încins, își acoperă 
fața să nu privească nimic din ce ar putea recunoaște ochiul 
acestei minți tulburate în care contururile se pierd până se 

P r o z ă   
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fac una cu linia de fugă, se rotesc născând o lume unică  în 
care perspectivele converg. 
           În oraș a lăsat lucruri fără însemnătate pe care mai 
degrabă le-ar uita, de la scrumieră si piaptăn, până la 
chiuveta de inox, plină de pești cu pântecul sfârtecat. Aici nu 
e nimeni, acolo au rămas obiectele, ele sunt reale, au formă 
și culoare, umplu încăperile, le copleșesc, se încrustează în 
pereți, în podea, îi îmbibă rațiunea, suflarea, sufletul măcinat 
de spaima cernută imperceptibil peste lumea care o bântuie. 
Nici chiar în amiaza asta senină, cu păsări ce atârnă de cerul 
de deasupra peisajului cu linii domoale, frica n-a părăsit-o cu 
desăvârșire, mocnește ascunsă ca o bilă de sticlă, crește 
statornică și trainică, își ia veșmânt alb învolburându-se în 
apele râului, clătinând această liniște blândă atinsă cu 
greutate. 
          Acum trei ani a fost pentru prima dată aici, pe malul 
râului în care și-a înecat cu sete resentimentele, apoi s-a 
întors iarăși învățând să-și asculte propriile gânduri, să le 
adune ca într-un mozaic chinezesc, să le treacă din 
singurătate în singurătate, acolo unde totul devine altceva, 
strălucitor, amăgitor care se schimbă apoi o înșeală lăsând-o 
să poarte pe umeri obiceiurile zilnice, să cumpere lapte și 
pâine, să se oprească la barul din colț pentru o cafea 
expresso, să se încăpățâneze să-și citească liniile din palmă 
cântând un cântec niciodată sfârșit, urcând și coborând, 
lăsându-se sorbit de încăperea pe care o locuiesc obiectele 
și toate cele ce țin de viața zilnică, brută și definitiv în 
mișcare. 
         Maria bea apă și pe spatele ei stă prinsă ca o raniță 
monstruoasă furia densă, compactă, fiară copleșindu-i 
mintea până când apa râului se transformă într-o stare 
mentală, ibricul roșu de cafea se metamorfozează într-o 
reclamă luminoasă ori într-o cățea în călduri care urlă, urlă, 
apoi se lasă decorată cu lampioane de hârtie creponată sau 
cere să fie împușcată și restul nu prea mai are importanță. 
        Atunci s-a rupt ceva și nu s-a mai putut găsi odihnă 
acestei minți, acestui trup hrănit conștiincios pe care simpla 
deghizare l-a adus aici, la malul apei căreia nu o să-i știe 
niciodată numele dar care îi oglindește vechiul chip cu 
trăsături tot mai estompate împrăștiindu-se ca puful de 
păpădie scăpat din strânsoarea unor degete de școlăriță. 
Da, parcă era și un copil pe undeva, sau poate nu era 
nimeni, doar strada marcată de farurile automobilelor, 
străjuită de blocuri de locuințe și clădiri administrative prin 
care circulă persoane venerabile și mai ales respectabile. 
Orașul era un cristal răsturnat și durerea venind înaltă ca 
cerul, statornicindu-se înainte ca Maria să-și dea seama, 
zilele și nopțile devenite ring, arenă de luptă ori ceva mai 
rău. 
           Nici durerile, nici întâmplările nu veneau din afară, din 
spațiul de care te poți descătușa, care nu poate hotărî în 
locul tău, ele aveau loc undeva la nivelul subcutanat al ființei 
sale trecătoare, acolo unde nu există posibilitate de apărare, 
unde hăurile sunt mai adânci decât râpele Asiei. 
          A plecat și nimeni nu poate spune de ce, a plâns 
cumplit într-o seară, și-a desenat sistemul nervos pe o 
planșă de desen prinsă cu pioneze pe ușă, a dansat și a 
cântat cântece necunoscute purtându-și neliniștea în haine 

de arlechin, și-a spălat și frecat trupul cu piatra ponce 
spunând că-i o vulpe grasă și borțoasă, apoi a țipat cu toată 
puterea plămânilor care n-au pleznit.  
           N-au pleznit, dar au crescut apele înecând malul, s-au 
zbătut așa singure și îngrozite, rotunjindu-se precum un 
aluat dospit, lăsând apoi mii de pești cu pântecul sfârtecat să 
putrezească în lumina soarelui de amiază pe bolovanii 
șlefuiți unde Maria bea apă și nu se mai satură. 
 

                             *** 

 

                  ÎNTRE APE 

 

 

         Apa rămasă după ploaie curge spre râul sărac în pești, 
cu murmur domol, pe lângă tufele de lemn câinesc mustind 
de prospețime, trasează cu o mișcare lentă mijlocul uliței 
înguste în memoria căreia s-a întipărit cadența tălpilor 
desculțe a grupurilor de țărani plecați de cu noapte la coasă. 
Noroiul galben se uscă pe gleznele goale ale Valeriei, se 
cojește  cu un fel de urâțenie solemnă răspândind un miros 
acru de grajd din care se aude behăitul halucinant al oilor 
nemulse. Din trupul ei imens și alb se ridică un aer plăpând 
de câmpie plouată peste care trec fluturi cu aripi negre, 
păroase, prezicători de angoasă, de insomnie sufocantă. O 
pasăre cenușie cu aripi scurte zboară de pe acoperișul umed 
al unei case. Își începe lunga plutire risipind un nor greu de 
insecte, umplând cerul, invadând însetate prin ferestrele 
deschise ale încăperile. 
        Trece iar omul acela străin, deghizat în vânzător de 
mărunțișuri, cu zeci de papiote de ață colorată înșirate pe 
sfoara legată de gât și lasă în urmă un parfum ciudat, de 
fructe exotice cu miezul alb, aducând ceva din aerul 
regiunilor calde, acolo unde frunzele strălucitoare de 
bananier veghează plantațiile fără de sfârșit ale câmpiei. 
Câte povești nu s-au urzit în jurul lui, fiecare răstălmăcindu-i 
cuvintele, femeile ștergându-și pe furiș, cu basmaua, ochii 
înlăcrimați la gândul presupusei drame sau a sacrificiului 
care îl mână să străbată de trei zile satul trăgând după el doi 
câini legați în lanțuri, zbierând, hohotind cu glas parcă ireal, 
tulburând pacea densă și aspră a satului dintre ape. 
          N-a existat nimic să-i aline furia cu care își târăște 
câinii, n-au fost de ajuns nici vijelioasele torente spumegate  
ale râului ce se desfășoară amețitor purtând resturi de la 
abator, resturi înfășurate în nămol vegetal pe care le trag la 
mal cu un fel de cange țigani cu privirea ștearsă si cu voce 
hârșită proferând înjurături cumplite. Memoria lui zdrențuită, 
dizolvată în rachiuri cu mireasmă puternică de ghimber se 
lasă învinsă de memoria lucrurilor ce se petrec indiferente la 
mișcarea trupului din care s-au retras toate dorințele, tulburat 
doar de chemările crescătorilor de vite ghiftuiți și a cârdurilor 
de femei răgușite, cu mâinile roșii în care îi întind oala cu 
lapte proaspăt muls pe care el o primește mișcând capul în 
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semn de mulțumire și pleacă mai departe spre zgomotul 
apelor otrăvite care îl cheamă cu glas nedeslușit. 
         La cotul drumului Valeria îl așteaptă cu găleata de 
lapte plină ochi, încercând să-și adune la un loc gândurile 
despre boli și neliniști, mai ales cele izvorâte din păcate 
vechi uitate odată cu hotărârea de a părăsi orașul și de a 
supraviețui ordinii plate a zilelor care curg în același fel 
urmărind fumul firav al coșurilor caselor micuțe. Undeva în 
adâncurile ei, ca o negură densă, ceva caută o fisură 
tulburându-i echilibrul prea obosit de realitatea cenușie pe 
care o duce cu ea de ani de zile, dacă nu cu scârbă, atunci 
cu un fel de calcul disperat de a trăi în alt mod, cumpătat, 
semănând pământul pe care l-au lucrat alte ființe înaintea ei, 
îmbătrânindu-le la fel, fără alegere, dând naștere celei mai 
neîndurătoare egalități obținute până azi: singurătatea. Toți 
ai ei o părăsiseră ori poate muriseră de mult lăsând-o cu 
privirile arse de febră sau de frigurile unui coșmar zgâlțâit de 
patetica necesitate a nașterii unui fiu sau fiice care să-și 
muncească la rândul său zilele, sincronizat cu alții, fără 
număr și fără identitate precisă în mintea ei de femeie 
stearpă simțind curgerea timpului în care până și tinerețea 
începe să fie preistorie. 
         Simțise și ea chemarea apei inundându-i organismul, 
disperarea și memoria, ceva între plăcut și neplăcut 
infiltrându-se fără grabă, otrăvindu-i singurătatea, însă ea 
găsise puterea să o îndepărteze ca pe un nonsens, un drog 
care îi obnubilează spaima camuflată de obicei în ungherele 
cele mai ascunse ale sufletului. 
          Îndepărtată, neînțeleasă, durerea se apropie treptat 
odată cu omul deghizat în vânzător de mărunțișuri punându-i 
în față flecuștețe colorate, strălucitoare, zâmbindu-i tâmp și 
întinzând mâna să primească laptele alb ca pielea ei 
blestemată să fie roasă pe dinăuntru dând naștere unei 
geometrii celulare care o face să plângă și o cangrenează 
sporind ambiguitatea  sentimentului inutilității. 
        Valeria întinde mâna apucându-i sfoara cu papiote 
colorate, privindu-și mișcările cumva din afară, îl trage după 
ea între ape unde se împreună rumegându-și durerea, 
iubindu-l cu disperarea sălbaticelor semne ale izolării, nu 
unindu-se, despărțindu-se convulsiv, inutilizând acel 
simulacru de comunicare. 
        Pe ulița îngustă, trezită la viață de răgetele vițeilor 
înfometați, se întorc țăranii de la coasă, obosiți și sfârșiți, 
purtând miros tainic și familiar de fân, povestind femeilor 
ieșite din bucătării, cu pruncii la țâță, că acolo, între ape a 
fost o nălucire descătușată din visele de mercur ale nopții 
calde de vară târzie.  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teodor Dume 
 
 

clipa în care am vrut să o strig pe 
mama 
  
 
mama n-a murit  
am văzut-o în vis 
frământa aluatul pentru 
praznicul bunicului plecat 
cu o zi înainte de Crăciun 
m-a privit cum priveşti lumina 
din felinarul abia aprins apoi 
a îngenuncheat pe întunericul 
rămas în casă şi a plâns 
am impresia că-l ruga pe Dumnezeu 
să mă ţină de mână aşa cum o făcea 
când eram mic 
 
de jur împrejur linişte 
şi o mlaştină invizibilă 
din care 
încercam să ies 
transpiraţia ieşită prin piele 
îmi năucea privirea 
gol şi singur în faţa 
amintirii cu moartea 
mi-am împreunat mâinile 
şi plin de iubire 
am modelat un Dumnezeu 
pe care să-l întreb despre mama 
 
mi-am amintit atunci ziua în care 
tata şi-a îmbrăcat costumul negru 
m-a luat de mână şi 
m-a dus la biserică 
pe drum se confesa 
ca unui om mare 
 
în dimineaţa aceea am plâns 
 
gândul meu s-a întâlnit cu Dumnezeu 
şi atunci i-am cerut voie 
să vorbesc cu mama 
îmi era frică să o strig 
în tăcerea dintre noi 
s-a cuibărit o durere 
mi-am lipit obrazul de pieptul lui tata 
şi am plâns 
 
ploua şi era frig... 
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Nicolae Cornescian 

 

Aminteşte-ţi că exist! 

 

 Voi încerca să-ţi scriu despre ceea ce aş fi vrut să 
fie. Şi poate că era, s-a petrecut, pentru că mi-ar fi imposibil 
să inventez lumi atât de probante, încât am senzaţia că 
fiecare amănunt stârneşte torentul trăirilor pustiitoare. Doare 
totul. Iar cel mai drastic doare absenţa ta. Îndeosebi, acum, 
când ştiu că exişti, eşti acolo, într-un spaţiu obscur, într-un 
timp ireal, în prezentul de care nu reuşesc să mă desferec. 
Eşti în mine, în gândurile mele, în visuri şi în vise, în tot ce-
mi doresc şi tot ce devine posibil doar graţie existenţei tale. 
Închid ochii şi te imaginez. Pielea mea iradiază un iz străin. 
E mirosul tău. Eşti tu. Încerc să-ţi scriu. Nădăjduiesc că vei 
citi aceste cuvinte, că vei pricepe suferinţa mea. Cu toate că 
nu-mi răspunzi niciodată, trăiesc cu impresia că mă cunoşti. 
Ştii că exist. Ar trebui să ştii. Ar trebui să simţi pustietatea în 
care se zbate doar o umbră străină, un suflet singuratic, un 
om ce te aşteaptă şi crede în tine. 
 Sunt aici. Locuiesc în apropierea Dunării. Pe Strada 
Splaiului. N-am pe nimeni. Nu doresc să-mi fac prieteni, 
deoarece orice încercare de a intra în relaţii intime cu 
necunoscuţii are şi o particularitate subtilă: pur şi simplu 
accentuează gândul singurătăţii tale, acest sentiment 
insuportabil, acest chin de care nu ne vom izbăvi niciodată. 
Sunt… Da, poţi să mă consideri doar închipuirea ta. Crezi că 
nu ştiu? Credeai că inventezi un personaj, apoi, brusc, ai 
realizat că, fiind produsul raţiunii, imaginarul nu poate fi 
altceva decât o formă de reflectare a realităţii noastre. Ceea 
ce nu cunoaştem, există. Ceea ce ne dorim, se va împlini, 
doar că, de multe ori, se va adeveri tocmai atunci când va fi 
prea târziu, mult prea târziu. Crezi că nu înţeleg? Refuzi să-
mi răspunzi dintr-un motiv cât se poate de simplu: te temi. 
Da! Te temi că sunt tocmai ceea ce ţi-ai dorit. Îţi spui că e 
imposibil, că între ficţiune şi realitate nu există niciun punct 
comun. E absurdul pe care nu ne încumetăm să ne 
recunoaştem. De multe ori, suntem atât de neputincioşi, 
încât tăgăduim chiar şi prezenţa celor mai simple adevăruri. 
Gândeşte-te că în vis nimeni nu şi-a văzut chipul reflectat pe 
pânza oglinzii. Întotdeauna ne privim dintr-un unghi aproape 
imposibil. Ne depărtăm chiar şi de noi înşine. Ne temem că 
nu vom izbuti să fim tocmai ceea ce cred alţii despre noi. 
Trăim vieţi străine, împrumutate din cărţile citite în copilărie, 
din filme ori spectacole de teatru. Cu alte cuvinte, noi nu 
trăim viaţa noastră, ci, mai precis, nu facem altceva decât să 
imităm destine ideale, creionate de cei care au înţeles mult 
mai multe decât noi; de autorii născocirilor ideatice. Apoi, 
brusc, ni se pare că nimic nu are sens, că nu mai există nicio 
cale de întoarcere, că viaţa noastră s-a terminat tocmai în 

secunda în care am acceptat să ne împărţim propriile 
suferinţe cu un om străin, cu omul de alături. „Nu trebuia!”, 
ne apostrofăm visând sorţi neverosimile. Înţelegi? Acum 
înţelegi de ce n-am nevoie de nimeni? 
 Tu… Dacă exişti, numai tu ai putea să mă înţelegi. 
Tu, cel care, tot acest timp, dăruindu-mi tăcerea ta 
distrugătoare, ai amplificat vidul din care nu reuşesc să 
evadez. Mă pierd, dar continui să cred în tine. Nu mă mai 
recunosc. Devin ceea ce vrei să fiu. O parte din tine. O parte 
din imaginile tale, creionate şi atât de prezente în minţile 
fiecărui cititor. Crezi că descrii doar nişte sentimente 
comune, dar ar trebui să accepţi faptul că, prezentând cele 
mai subtile aspecte ale existenţei umane, tu, practic, ucizi. 
Intensifici suferinţa fiecăruia, chiar şi prin simplul fapt că o 
scoţi la lumină. Aşa ai făcut şi cu mine. M-ai obligat să mă 
regăsesc în tot ce ai făurit. La un moment dat, într-o noapte 
de iarnă, când evidenţiam anumite pasaje, am înţeles totul. 
Acolo, în acele cuvinte, în acele fraze şi acele imagini eram 
eu. Eu şi nimeni alta. „Eu!” ar fi zis şi altele, dar nimeni nu 
ştia adevărul meu, adevărul nostru. 
            Era o seară de septembrie. Ploua. Mă întorceam 
acasă. Aşteptam trenul Beograd – Timişoara. Trenul întârzia. 
Nu-mi rămânea altceva de făcut decât să-mi pierd timpul 
lecturând un roman împrumutat de la Biblioteca Universitară. 
Da! Ai ghicit. Era „Cartea morţii”. Cartea ta. Despre 
universuri imposibile, fatalităţi stranii. Despre cei care ar 
putea exista. Însă, ceea ce mi-a stârnit curiozitate era tocmai 
numele meu. Numele şi prenumele. Cele din realitate. Ale 
mele. Pricepi? Ce nu pot să înţeleg şi n-am să înţeleg 
niciodată e tocmai această bizarerie. Spune-mi, cum, cum ai 
reuşit să inventezi ceea ce există? Coincidenţă? Prea puţin 
probabil. Dar, chiar dacă acceptăm o asemenea teorie, 
totuşi, personajul tău trăia viaţa mea. Tu nu făceai altceva 
decât să mă descrii pe mine. Cu lux de amănunte. Ai 
înfăţişat chiar şi ceea ce urma să devină destinul meu. Ai 
spus totul. Aşa cum era. Ai reinventat un om care există. Ştii 
ce simţeam? Era ca şi cum, într-o clipă fatidică, aş fi pătruns 
în visul din care nu mai exista nicio cale de ieşire. Existai 
doar tu: o imposibilitate. Erai acolo. În acea gară. În acea 
seară. În viaţa mea. Te-am recunoscut tocmai în clipa în 
care m-ai privit pentru prima dată. Pentru că privirea ta 
nimicitoare m-a golit de orice gând. Nu-nţelegeam absolut 
nimic. Nu simţeam nimic. Nu ştiam ce fac. Am vrut să mă 
apropii de tine, dar am vrut să şi fug. Să uit totul. Să mă 
opresc între şinele căii ferate şi să aştept. Dar de ce, spune-
mi, de ce trebuia să te opui? De ce ai început totul? Ştiai 
cine sunt? Mă cunoşteai de dinainte? 
        - Imposibil, mi-ai spus. E doar o invenţie. Nici nu ştiam 
că şi în realitate ar putea exista vreo persoană cu asemenea 
nume. Apoi ai zâmbit. Şi chiar, zeflemitor, ţi-ai cerut scuzele 
de rigoare. Trecutul nu se supune schimbării, însă poate 
denatura viitorul nostru. Nu ştiu dacă erau cuvintele tale ori 
era doar gândul meu. Cert e faptul că din acea clipă pentru 
mine nici măcar timpul nu mai are niciun sens.  
           Cum se poate exista în absenţa ta? Ai încercat să te 
pui în locul meu? Şi mai e ceva. Unde ai coborât? În care 
gară? Şi de ce mi-ai lăsat numărul tău de mobil? Ca să nu-

P r o z ă   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

mi răspunzi niciodată? Să-ţi reţii chiar şi respiraţia atunci 
când te sun? 
          Mai mult decât de prezenţa oamenilor de alături, de 
multe ori, viaţa noastră e definită tocmai de absenţa 
anumitor străini, de acea lipsă ce are un scop precis: ne 
accentuează şi ne amplifică singurătatea. E o durere 
intolerabilă. Dorim să avem ceea ce ştim că nu vom stăpâni 
vreodată. Căutăm neîncetat. Rătăciţi în universul iluziilor, 
trăim deznădejdi incontestabile. Niciodată nu vom fi cei care 
vrem să fim. Pentru că în preajma noastră nu se află tocmai 
străinul suferinţelor noastre. Da. Aşa simţeam eu. Asta simt 
şi acum, când îţi scriu şi aştept un simplu răspuns.  
         Înţelegi că nu mă mai pot ajuta nici măcar pe mine 
însămi? Ar trebui să apari tu, dacă tot ai încercat şi ai izbutit 
să descrii viitorul meu. Ai pus punctele de suspensie acolo 
unde aştept o simplă sclipire, o simplă speranţă. Ai lăsat 
spaţii goale între anumite pasaje. Ştiu că n-ai vrut să înţeleg 
totul. E cât se poate de clar că ai încercat, încerci şi vei 
continua să mă ignori. Probabil că în aceste ore pustii ar 
trebui să mă întreb dacă tu înţelegi cât de intens doare tot 
ceea ce nu e prezent. Însă, concomitent, pricep şi un alt 
aspect: tu nu poţi să-mi fii alături, pentru că ai vrut să exist 
pentru totdeauna. Mi-ai închis acolo, în plăsmuirea ta. Ai 
ridicat în jurul meu stavile de neînvins. Ai descris totul: ziduri 
de piatră neagră, maluri retrase în hăul întunericului rece, 
urme ce se pierd, izul respiraţiei purtate peste fluviul ce 
curge dinspre orizont înspre nemărginire. Crezi că nu-mi 
amintesc? Sunt doar un adaos al vieţii tale: îmi amintesc 
chiar şi ceea ce ai reuşit să uiţi. Închid ochii şi te închipui 
fiindu-mi alături. Nu pot să plâng. Nu te implor să-mi 
răspunzi. Am obosit să lupt. Oricum, nu vreau să par doar o 
persoană uşuratică. Am şi eu… Nu! Nu am nimic. Fără tine, 
îmi rămâne doar pustietatea. Şi o dorinţă aprigă de a opri tot 
acest haos. Dacă n-ai înţeles ce înseamnă să suferi, atunci 
n-ai înţeles ce înseamnă să trăieşti, să iubeşti, să aştepţi 
chiar şi atunci când ştii că totul, absolut totul e pierdut o dată 
şi pentru totdeauna. Finalul e iminent. „Doar să nu apari!”, 
îmi zic. Să nu apari tocmai acum când nu te-aş mai 
recunoaşte. Pentru că nu mai văd nimic. Nu ştiu ce 
înseamnă lumina. Nu mai aud nimic. Nu-mi amintesc ecoul 
respiraţiei tale. M-am izbăvit de toate scoicile din casa mea. 
Nu vreau să trăiesc alte iluzii. Nu vreau să-mi închipui 
şoaptele tale, să le compar cu nişte vuiete nepământene, 
denaturându-mi această linişte mortuară. Vreau să uit. Să uit 
de mine. Vreau să mă uiţi, ca să pot să plec.  
           Probabil că din unele trenuri n-ar trebui să coborâm 
niciodată. Niciodată nu-i vom uita pe cei care ne-au lăsat 
iluzia suferinţei insuportabile: singurătatea noastră. 
       Înţelegi? Din clipa în care te-am cunoscut, am început 
să uit chiar şi de mine însămi. Era o moarte lentă. Era 
începutul ultimului drum înspre ceea ce ai vrut tocmai tu: 
spre vecie. Înţelegeam. Fără tine, nu ar fi în zadar; mi-ar fi 
imposibil. Rătăcind într-o răvăşeală de fantezii zadarnice, tot 
restul vieţii, aş căuta nuanţa privirii tale, acea transparenţă 
indefinibilă, capabilă de a imita lumina acestei lumi. Nu după 
ceea ce ai putea să-mi spui, ci doar după felul în care taci, 
te-aş recunoaşte, te-aş simţi: unica mea căldură, unicul iz 
întremător, emanând dintr-o genune de văzduh asfixiant. Dar 

n-aş îndrăzni să te îmbrăţişez. Să te ating? Aş spulbera tot 
ce am făurit în tot acest timp: ideea existenţei tale. Dacă aş 
întinde mâna înspre locul în care aş închipui că exişti, umbra 
mâinii mele ar lăsa urme vizibile, amintind forma aripii 
fracturate. 
  Înţelegi? Dacă îţi vei aminti că am existat, ar trebui 
să ştii: pentru toţi ai fost doar o parte din acest univers atât 
de posibil. Pentru mine, în schimb, ai rămas unica 
imposibilitate: totul. N-ai să pricepi niciodată. Nu atunci când 
părăseşti viaţa unui om, realitatea sa, devine dureros. Ci 
doar atunci când îi părăseşti visul, ultima oprelişte înspre 
hăul eternului. Am încercat să-ţi scriu despre ceea ce aş fi 
vrut să fie. Şi poate că era, s-a petrecut, pentru că mi-ar fi 
imposibil să inventez lumi atât de probante, încât am 
senzaţia că fiecare amănunt stârneşte torentul trăirilor 
pustiitoare. Doare totul. Iar cel mai drastic doare absenţa ta. 
 
 

 
 
 
 
 

Violeta Deminescu 

precum în ceruri aşa  
cântece violete  

 

îndrăgosteşte-mă 
ca şi când n-aş mai fi umblat 
prin cartea aceasta 
vreodată 
 
frământă-mă 
de parc-ai fi aflat că 
în mine au crescut nestemate 
şi vrei să le citeşti 
 
iubeşte-mă 
ca şi cum ar trebui 
să repopulăm cu îngeri 
întreg pământul 
 
dospeşte-mă cântec 
până-mi va fi bun 
inelul 
veşniciei  
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 IOAN EVU 

 

PLAY-BACK 

 
     Nifon Fornade, primarul comunei Vipera, primise încă din 
zori un telefon de la judeţeana de partid… Era pus în temă 
de către însuşi tovarăşul prim-secretar despre sosirea 
echipei de televiziune: 
     – Au nevoie de un cadru adecvat pentru nişte filmări… 
Comuna dumneavoastră e aşezată într-o zonă pitorească, 
pe deasupra, e şi o comună fruntaşă în întrecerea socialistă, 
cu un potenţial uman destoinic, care – nu-i aşa? – merită 
toată atenţia noastră. Ce mai tura-vura, tovarăşe primar, 
suntem siguri că nu vei precupeţi nici un efort şi că tovii de la 
Bucureşti nu vor duce lipsă de nimic… Încă o dată, nu uita, e 
sarcină de Partid! Avem deplină încredere în dumneata. Vezi 
să nu ne faci de ruşine! 
   
     Ca-ntotdeauna, Nifon Fornade se trezise cu noaptea-n 
cap… Preşedintele ceapeului i se plânsese, cu o seară 
înainte, că nu are suficient combustibil pentru punerea în 
funcţiune a agregatelor cu care urma să transporte porumbul 
în hambarele Colectivei. Au hotărât împreună ca, pe lângă 
tractoarele cu remorci din Bază, să scoată în câmp toate 
mijloacele de transport cu tracţiune animală existente în 
comună. 
     Câteva căruţe trăseseră de cu noapte în faţa Primăriei… 
Pe când se îndrepta spre birou, Fornade i-a găsit pe 
conductori, cu feţele cârpite de nesomn, care fumând şi 
discutând una-alta, care moţăind încă, înveliţi în pături, cu 
hăţurile în mână. 
      Când a primit telefonul de la judeţeana de Partid, 
primarul a rămas descumpănit câteva clipe bune, reuşind cu 
greu să îngăime ceva: 
     – A… Am înţeles… să trăiţi!… vreau să spun că sarcina-i 
sarcină, e o onoare pentru mine personal, pentru comuna 
noastră să…  ă … ă… mă angajez ca totul să decurgă 
conform hotărârilor Partidului! … După care ieşi din birou cu 
pas hotărât, indicându-le căruţaşilor traseele stabilite cu o 
seară înainte. 
 
     …Autobuzul coti dinspre şosea pe strada principală, 
urmărit de lătratul câinilor… Sperie un cârd de gâşte, apoi 
opri în faţa clădirii primăriei. Cauciucurile scrâşniră pe 
pietrişul reavăn. 
     Uşile înalte s-au deschis şi din autobuz au coborât câţiva 
operatori cu aparate de filmat în mâini… La urmă de tot, 
renumita cântăreaţă de muzică populară, Rozalia Covrig… A 
descins cu mers uşor, ca de balerină, sprijinindu-se pe 
umărul unui inginer de sunet.  

     Purta o pereche de pantaloni din piele subţire, mulaţi pe 
coapse, şi o bluză de borangic, ce lăsa să i se întrezărească 
prin ţesătura brodată zvelta rotunjime a sânilor… Îşi scoase 
ochelarii de soare, descoperind doi ochi mari, albaştri, şi un 
zâmbet plin de promisiuni. 
     Nifon Fornade rămase o clipă cu mâna ei delicată într-a 
lui, apoi rosti maşinal: 
     – Sărut mânuşiţele! E o adevărată cinste pentru mine, ă, 
vreau să spun… pentru noi, să vă avem aici… Poftiţi în 
biroul meu, unde vă puteţi trage puţin sufletul…  
     – Safto! – strigă el peste umăr – ce-ai rămas ca la 
stomatolog? Hă, hă ! Fă-le, repede, tovilor câte-o cafea. 
Tare, că sunt osteniţi de drum… Poftiţi, poftiţi, este loc 
pentru toată lumea! 
     – Vrem să realizăm o filmare cu totul deosebită, atacă 
scurt operatorul şef… Pentru asta avem nevoie de un cadru 
reuşit, adecvat… O casă, un pom, un deal – ştiu eu? –, o 
casă din alea cu pridvor, autentic ţărănească… Pe scurt: e 
vorba despre o melodie în care textul trebuie subliniat de 
imagine. Este ceea ce, noi, specialiştii, numim, în limbaj pur 
tehnic, un „pleonasm imagistic”… Frumoasa noastră 
cântăreaţă, tovarăşa Covrig, interpretă neîntrecută a 
folclorului nostru – nu-i aşa? – secular, va prezenta un 
cântec de viaţă nouă. Un cântec din care trebuie să răzbată 
musai optimismul, setea de viaţă, de muncă a neamului 
nostru românesc… 
     – Ăă ăhăă!, bâigui bătrâna Safta, ce înlemnise cu tava în 
mâini. 
     – Serviţi, serviţi, e cafea autentică!, îşi îmbia oaspeţii 
Nifon Fornade, în timp ce scotea un cartuş de „Kent” din 
barul cochet, mascat de-o mică bibliotecă unde stăteau 
încolonate operele tovarăşului… După ce îi servi pe 
operatori şi pe cântăreaţă, îşi aprinse şi el o ţigară. Abia 
pufăind tacticos fumul albăstrui, simţi că-şi recapătă 
siguranţă de sine. 
     Safta le servi, pe rând, gustările: salam de Sibiu, telemea, 
şuncă presată şi caşcaval. Urmară fripturile şi tradiţionalele 
plăcinte cu brânză dulce şi stafide. Toate stropite cu vin de 
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buturugă, autentic şi el, „din via pe care-am lucrat-o cu 
mânurile astea”… se-mbăţoşa Nifon Fornade. 
     Şeful de platou, un ins energic şi jovial, spunea, printre 
înghiţituri, bancuri noi aduse dân Bucureşti, la care se râdea 
cu poftă. Apoi, pe nesimţite, trecu la glumele fără perdea… 
După fiecare poantă deocheată, Rozalia Covrig chicotea, cu 
mâna la gură, afişând un vag aer ştrengăresc: 
     – Vai, domnule ! Vai, tovarăşe, hi, hi, hi ! 
 
     Nifon Fornade le puse la dispoziţie Dacia personală, 
ajutându-i pe bucureşteni să găsească cele mai potrivite 
decoruri pentru filmări. În cele din urmă hotărâră ca prima 
strofă a cântecului să fie filmată în chiar pridvorul casei 
bătrâneşti a Saftei. 
     Interpreta, îmbrăcată într-un superb costum din zona 
Mehedinţiului, îşi definea prin cântec originea ei de codană 
de la ţară… Melodia era veche, dar textul era unul nou, 
adaptat recentelor realizări ale satului românesc. 
     În studioul unde înregistrase textul cântecului, Rozalia 
citise versurile de pe o ciornă, nereuşind nicicum să le 
memoreze… În timp ce filmau scena din pridvor, operatorul-
şef îi dicta cântăreţei câte un vers de pe o fiţuică astfel încât 
artista să aibă timp să-şi suprapună mişcarea buzelor peste 
melodia imprimată pe bandă magnetică… În acest mod 
trebuia să decurgă play-back-ul. 
     Au fost nevoiţi să strice mulţi metri de peliculă, deoarece 
Şari, căţeaua Saftei, lătra drăceşte, gata să rupă lanţul, ori 
de câte ori auzea vocea răguşită a operatorului-şef dictând 
strofele cântecului. Din cauza hărmălăii iscate de lătratul 
căţelei şi de cotcodăcitul orătăniilor, solista nu auzea bine 
textul dictat de operator… Zadarnic încercă Safta s-o 
îmbuneze cu vorbe blânde pe Şari. Aceasta nu se linişti 
decât după ce-o închiseră în şandramaua din spatele 
casei… Continua să scoată şi de acolo jalnice chelălăituri.  
     Pentru a „ilustra” a doua strofă – din care răzbătea în 
relevante metafore fericita viaţă la ţăranului român – 
operatorul şef hotărî să ia imagini din chiar „focul muncii”. Au 
cărat aparatele de filmat până la cel mai apropiat lan, unde 
sătenii lucrau de zor la culesul şi încărcatul ştiuleţilor în 
remorci. 
     Se anunţa o recoltă bogată… 
     – Cea mai bună din acest cincinal!, repeta Fornade, 
surâzând îngăduitor, ori de câte ori auzea exclamaţiile de 
uimire ale tovarăşilor bucureşteni…  
     El, primarul comunei Vipera, recunoştea acum, cu toată 
modestia, că meritul este, în primul rând, al sătenilor care au 
înţeles să se achite cu cinste şi răspundere de toate sarcinile 
încredinţate „în marea bătălie a revoluţiei agrare”… 
   „La român îi place munca/ cum îi place mierlei lunca”, 
sunau versurile cântecului… Acest adevăr incontestabil 
trebuia ilustrat prin imagini sugestive, autentice. 
     Au adus câteva costume populare, rătăcite prin magazia 
Căminului Cultural, cu care au îmbrăcat cinci perechi de 
săteni, tineri din echipa de dansuri a comunei… 
     – Au obţinut locul 3 pe ţară la „Cântarea României”, 
tovarăşe operator. Ei sunt viitorul patriei noastre, şi sunt 
mândru să-i văd înflorind sub ochii mei!  

     În scurta repetiţie de dinaintea filmărilor, primarul se 
căznea să-i explice unui flăcău cum se dezghioacă ştiuleţii… 
Dezamăgit că acesta nu pricepea mare lucru din explicaţiile 
sale, îl trimise la încărcat porumb în remorci. 
     Reuşiră, în sfârşit, să realizeze un cadru bun. Cel puţin 
aşa a afirmat operatorul-şef… 
 
     Timpul zbura. Razele arămii ale soarelui de toamnă 
trecuseră de mult dincolo de mijlocul bolţii, când şefului îi 
veni ideea. O idee sal-va-toare…Îşi tot bătuse capul cum să 
ilustreze ultimele două versuri ale cântecului, generosul 
mesaj de pace, conţinut în final: „Românaşului îi place/ să 
trăiască demn, în pace,/ lai lai la”. 
     Ideea îi venise, pe când se întorceau din câmp… Tocmai 
treceau prin dreptul bisericii „Popa Şapcă”… 
     – Eşti un geniu, şefu'!, exclamă plin de entuziasm 
operatorul-secund. 
     Acoperişul sfântului lăcaş era înţesat de porumbei… 
Bucureştenii opriră Dacia, coborând încet, cu aparatele de 
filmat în mâini… Intenţionau să surprindă în obiectiv zborul 
porumbeilor pe cerul senin al după-amiezii aceleia de 
octombrie. 
     Prin tot felul de gesturi, fluierături şi uşuieli, încercară să 
convingă pacifistele păsări să-şi ia zborul de pe turla 
bisericii. Zadarnic însă. Începură să imite croncănitul ciorilor, 
dar porumbeii nu păreau deloc impresionaţi. Continuau să-i 
sfideze de pe acoperişul sfântului lăcaş… Ba, mai mult decât 
atât, un porumbel se uşură chiar pe şapca operatorului 
secund. Ştergându-şi cu podul palmei găinaţul prelins pe 
frunte, secundul lăsă să-i scape printre dinţi o înjurătură, 
apoi rosti în şoaptă: 
     – Iartă-mă, Doamne! 
     O bătrânică îmbrăcată în negru, văzându-i cum se 
maimuţăresc în faţa casei Domnului, îşi scuipă în sân şi îşi 
făcu de trei ori cruce. 
     În cele din urmă, tot el, Nifon Fornade, îi scoase din 
încurcătură… Luă din şanţul de la marginea drumului o 
bucată de cărămidă, rătăcită acolo naiba ştie cum, şi-o 
azvârli cu toată puterea spre turla bisericii. Acoperişul de 
tablă pocni… Trezite din amorţeală, păsările se ridicară în 
zbor, evantai multicolor, în văzduhul de toamnă. 
     Unul din operatori îngenunche pe covorul de muşchi încă 
verde din marginea şanţului, plimbându-şi precipitat 
obiectivul aparatului de filmat ce urmărea zborul 
porumbeilor. 
     Uriaşul stol se refăcu în curând asemeni apelor mării 
adunate într-un val unic şi dispăru lin dincolo de linia 
sângerie a colinelor…  
     Ceasul din turn bătu de şase ori… Era către seară. 
                          *** 
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       Cristina Ştefan 

PSEUDO PHILEIN DE CER 

       Spre răsărit cohorte de război îşi 
fac ritualul râsului printre lăncile soreşti. 
Trimit peste vale un zgomot de asediu 
şi satul se îneacă de rouă. Fumegă din 
curtea lelii Maria, fumegă răcoarea. 
Cum pier umbrele de suflet!  
         În dimineaţa asta cerul începe la 
poalele Măgurii Panciului. Creşte 
lumina în fâşii de ceaţă roz şi urcă spre 
podgoriile umede. Visătoare luciri sting 
Calea Lactee şi vântul spală urmele nopţii cu miros de făget.  
         - Mami, uite s-a muldălit luna! Şi cerul îmi înfrigurează 
copilul. Cu nori albiţi selenar. Vom călători, băiatul mamii, 
sub umbra potecilor şi nu vom aprinde făclii. Dumnezeu va 
curăţa luna pentru tine! Neascunsă lumină, uite zarea! 
         La amiază, deschidere roşiatică a înaltului ca şi cum 
părăsesc tot cerul pentru o nucă de aur. Acolo îmi retrag 
copiii să-i învelesc într-o plapumă a răbdării, răsădire de 
sensuri şi creşteri de lujeri până la litera C mare de tipar. 
Cvadrinom clandestin cu cer cu-cer-nic. 
        Există o seară de sat cu mirosuri amestecate, grajduri 
şi fum, iarbă rumegată şi potecă printre  salcâmi. Vine 
înnoptarea şi copiii se liniştesc parcă i-ar strânge teama de 
întuneric. Cad stele peste vise cu zâmbet rumen.  
         Numai singurătatea cerului te-nvaţă să exişti. Am 
încercat orice lucru, orice respiraţie , orice culoare. De părinţi 
plecaţi, de copii născuţi, de frate absent şi de patrie. Am 
încercat orice vârstă şi orice iubire, şi iarba, şi codrul, şi 
marea şi cuvântul.  
Dar am ştiut mereu că toate sunt deşertăciuni până la 
drumul urcat, cel care duce nicăieri în singurătatea cerului. 
        Cumpăna fântânii trasează un vector stelar. Ce arătător 
integru existenţial! Din apa pământului până la stele trăiesc 
oameni scotocind întunericul luminii. Şi ca să vadă, se-ntorc 
în adâncuri mereu. 
        Iarba sângelui pe islaz are culoare vineţie a cerului de 
noiembrie. Să fi fost luptele la sfârşitul toamnei şi firele astea 
de oase învingeau prima zăpadă? Mi-e frică să o calc, 
pruncii mei râd spre soare şi eu ştiu că iarba roşie i-a dăruit! 
         Mi-aduc aminte de el, zvelt, cu părul negru-n reflexe 
albastre şi ochii cerului peste mâinile mele 
           -Semeni cu mine! Şi era mândria tatălui sfânt de 
copilul lăsat. Lăsat pe o străduţă îngustă, într-o casă 
pauperă, igrasioasă. A fost o dimineaţă de ianuarie când a 
strâns cerul într-o ulcică veşnică. Se-opriseră toate în loc. 
Nici sania nu mai aluneca. 
           Stăteam în  chez-long-ul alb din faţa casei şi 
deschideam cartea de poeme şi fugeam în visul de a deveni 
scriitor. Îmi părea Marin Sorescu un tată bun şi dialogam în 
versuri linişiţi şi înţelepţi ca trei dinţi din faţă. Lăstunii 

sporovăiau şi ne întrerupeau răzvrătind săgeţi primprejur. 
Magnetofonul Tesla susura rapsodia Queen. 
           Primele lecţii despre cer mi le-a dat bunicul. În serile 

de august, galaxia venea 
aproape şi de pe dealul 
nostru împărţeam stele în 
zodii şi mituri.  
Uite Carul Mare şi Carul 
Mic!  
Mai jos uite încă un car 
mic, bunule!  
Nu, aceea e 
Cassioppeia! 
Mi-am brodat 
Cassioppeia pe o bluză 
roşie, m-ascundeam în 
povestea asta. 
       Nimic nu mă 

sentimentaliza mai mult decât cerul! Era un soi de rezistenţă, 
de panaceu pentru imunitate la imund. Mă urcam pe scara 
podului şi de acolo stăpâneam zarea întrebându-mă cum voi 
trăi între oameni? Oraşul vuia înfundat, dinspre Negel plutea 
iz de plopi. 
            Să am părinţi frumoşi, cu ochii albaştri şi tenul alb şi 
proaspăt, poate fi un început de realitate estetizată şi tabloul 
înrămând  viitorul unui bolnav de frumos pentru toată viaţa. 
Chiar pe vreme mohorâtă, pe ceaţă sau în noapte, cerul 
râmâne pavăza mea, prin privirea lor iubitoare.  
          Mai întâlnisem cerul ăsta cândva, în amurgul simplu. 
Poate se datora vântului risipitor de orice culoare. Gri,  şi 
soarele cobora cuminte cu strălucirea stingându-se încet. Un 
taboul naiv, ca abecedarul la litera a, un abecedar de 
crepuscul. Tăceam, eu şi cerul, desenând copilăreşte timp. 
          Visasem un loc straniu cu dune verzi şi lacuri limpezi 
trecând din unul în altul. Eu căutam o cale. Eram singură 
într-o barcă fără vâsle şi împingeam apa cu mâinile. Culori 
nepământeşti, pasteluri de verde şi-albastru, difuze nuanţe, 
abia le desluşeam. De efort m-am trezit brusc transpirată. M-
am repezit la fereastră cu gând pueril de-a continua să văd 
raiul- afară era un cer mohorât. 
        Sub un cer fierbinte de august, pe strada Copou, 
mergeam tăcuţi ţinându-ne de mână. Poate toridul aer ne 
făcea prevăzători, să nu vorbim, să nu greşim timpul şi 
spaţiul, ştiind că sunt unice şi vor fi uitate curând.  
         Ne sărutam din când în când şi mâna ta umedă avea 
ceva protector în mângâiere. Gesturi şi tăceri. Priviri. Mă 
gândeam că tocmai sunt într-un film halucinant şi-mi 
zbăteam mintea să găsesc muzica potrivită. Teii bătrâni mă 
ameţeau cu parfumul pătrunzător. Tei înfloriţi în august?  Şi 
strălucirea ta! Emanai lumină şi eu păşeam aproape 
epuizată de toate stările, ca un  robot. Tremuram  de emoţii, 
nu eram eu, eram miracolul cerului de august pentru 
tine..us...us...us...and them...them...them. 
          Când am ajuns în faţa blocului, la scară, ne-am 
îmbrăţişat. A fost atât de îndelungată îmbrăţişarea, osmotică, 
încât m-am trezit în casă în amurg...plângeam pe muzica 
Pink Floyd. 

P r o z ă  
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         De multe ori noi aveam un sindrom siamezic. Voiam să 
gătim acelaşi fel de mâncare, să bem ceai din aceleaşi 
plante sau să vedem acelaşi film vechi, bonom. Ne plăcea 
să verificăm această simbioză a simţurilor mai ales în 
amurguri.  
Uite, în stânga! Ce culoare e-acolo?  
Un lila pronunţat! Dincolo?  
Acolo e roz bombon. Trandafiriu?  
Auriul din părul tău! 
         Insolitul cerului dimineaţa îmi dă voinţa fiecărei zile 
altfel. Nicio zi la fel cu cele trecute! Şi dacă voi trăi câteva 
zeci de mii de zile mereu diferite, la final voi avea suflul pictat 
în tot atâtea nuanţe. Dificultatea va fi să le expir! 
        Senin rece în ultima zi de noiembrie. Dimineaţa umedă 
joacă lumina prin casă, desenează pereţii în străluciri fugare 
şi mă gândesc la noi, noi cei care nu am mai trăit un astfel 
de răsărit. Mă entuziasmez că încă trăiesc, trăim, cu 
sărbătoarea noastră de 35 de ani. E cald în casa noastră, 
copiii dorm liniştiţi şi poate e prima dată când je m en fou de 
tot ce-am învăţat versus această frumuseţe a vieţii, 
Dumnezeu ştie să aleagă mereu pentru mine. 
       În tinereţea ei, mamei i se scriau versuri romantice 
despre vântul primăvăratic şi visul unui sărut, pe foi de cer 
cu o cerneală liliachie. Era un scris frumos, caligrafic şi 
rimele îndrăzneau noutăţi care mă atrăgeau să le recitesc 
întruna pe ascuns. Personajul a murit acum câţiva ani, un 
fost care nu s-a mai regăsit după 89 decât ca scriitor. Era o 
vreme postrăzboi acolo, o linişte a spiritului, o mare iubire 
pierdută şi parcă mă programam pentru un bis. Îmi doream 
inconştient o suferinţă mare aşa ca pe o bravură arhivată, 
una nepământean de onirică. 
         De multe ori mă gândesc la mine în fericirea, da, nu e 
un cuvânt mare, în fericirea de-a avea un pui de cer. Fără el 
aş fi ajuns o magdalenă leşinată după extazuri lirice, o 
legumă ascultându-l obsesiv pe Mozart sau cine ştie?- o 
curtezană la castelul vreunui poet nebun, cu barbişon liberal. 
Aşa...puiul de cer m-a obligat să fac bani reali ca să-i 
mulţumesc dorinţele sofisticate şi asta include căsătoria 
stabilă, servicii grele, cariere, gândire managerială şi carte 
groasă de muncă. Puiul de cer are de la mine o parte 
senină, copilăroasă şi o alta furtunoasă şi rea, uneori 
tornade riscante se ivesc în peisajul nostru azuriu. 
         - Să nu te iei de mama mea, mă! îi spusese odată unui 
director important care se prefăcea că mă dojeneşte doar ca 
să-i vadă reacţia apărătoare puiului de cer. Avea doi ani. 
         Un patos al lecturii poate fi devenit numai dintr-o 
dorinţă ascunsă de altfel. O altă lume creată, mai bună sau 
mai aproape de coordonatele sinelui. Ratările, decepţiile, 
pierderile la mustaţă mi-au ivit posibilităţi eşuate şi de aceea 
în alte lumi fictive mi-am refăcut rănile. Patosul lecturii- un 
bandaj cu analgezic, o ecranare sau o proiecţie a cerului în 
imund. 
            Azi a venit în sat un pictor. Intrarea prin porţile mari, 
dispărute pentru totdeauna în timpul războiului, i-au deschis 
cărarea printre salcâmi, către casă. 
            I-am ieşit în întâmpinare până la vişinul din colţul 
gardului. Ciudat era că nu-l priveam în ochi, nici chipul nu i l-
am învăţat dar îi priveam atentă şevaletul, placa de încercări, 

pensulele din săculeţ şi l-am asemuit cu Moş Crăciun 
Caravaggio. 
           - Sunt pictorul tău! 
             - Ce chip îmi dai? 
Seara mi-a arătat tabloul, după o zi în care m-a privit fără să-
i pozez, imobilă pe un scaun sau tolănită pe sofaua bunicii. 
Îmi văzusem de ziua mea obişnuită!  
Era un tablou doar părelnic monocolor, se ascundeau în el 
sute de nuanţe. Albastre. Pictase un cer şi un nor umblător. 
Pictase un cer viu! 
            Ce blajini erau lupii! Şi era iarnă grea în pădurea 
Siretului. Veneau la gard şi se uitau cu jind în ogradă, uneori 
zgrepţănau la foraibărul porţii, dădeau să intre şi-atunci le 
aruncam ceva de mâncare şi plecau mulţumiţi. Dar erau 
blajini în vremurile alea aşa că mă simţeam un fel de Mowgli 
protejat de lupi. Tata mă învăţase că lupii atacă numai 
oamenii răi. 
          Într-o noapte viscolea aprig, băteau rafalele în şuier, 
perdele de zăpadă se-nvârteau acoperind copaci, coteţe şi 
bucătăria de vară. Fereastra era acoperită jumătate. Nu 
puteam să dorm în vuietul ăla, aşa că citeam ceva la lumina 
lămpii cu gaz. I-am auzit izbindu-se-n uşa de la verandă. Mi-
a fost teamă să ies. Dimineaţă când am deschis uşa, în 
zăpadă erau două culcuşuri, chiar sub fereastră. Dormiseră 
lupii acolo! M-au păzit de stihie. 
     Fiecare sat are globul lui cu ninsoare albastră! Al meu are 
o casă uitată pe deal şi-n curte aleile mâncate de ani lucesc 
pietre. Peste toate ninge cer până şi peste pisica tigrată, 
roşcovană care şade şi azi blazată pe băncuţa de sub măr. 
Pledurile bunicii sunt puse pe sârmă şi-n bătaia vântului mă 
aromesc în levănţică şi pelin. 
       -Bunico, vreau cartofi copţi în jar!  
       -Îţi face bunica! 
       Fiecare sat are o lutărie pentru chirpici. Al meu are un 
deal întreg, rupt de război şi în găurile obuzelor stau vara 
prigorii. La poalele lui zgrepţănate vin  dropii să cuibărească 
în buruieni. 
       -Nene Ion, câţi au murit? 
       -Toţi,  măi fată! 
      Fiecare sat are calul lui de povară. Calul negru din satul 
meu are ochi înstelaţi şi coama pletoasă, când şi-apleacă 
grumazul de greutăţi, i-ajunge în neguri. 
      -Bunicule, uite cum vine ceaţa măgurii! 
     -Vine, tată, şi nu mai pleacă! 
   Şi fiecare sat are nucii lui bătrâni şi umbroşi. Ai mei n-au 
cuiburi şi sub ei nu creşte iarba. Numai cruci albe de piatră. 
     -Un ţi-s copiii, lele Sandă?  
     -Prin ţările mari! Tu de ce n-ai plecat? 
    -Eu am un liliac bătut în ogradă şi-o să-l ningă acuş! 
Albastru, lele! 
 

           *** 
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Ioan Barb 
 

Golgota fără anotimpuri 
 
se făcea că păşeam lângă tata urcam pe un deal 
era ziua pe la amiază deodată s-a întunecat 
o pâclă neagră ca păcura ţâşnea din cer ne curgea pe umeri 
încât nu ne vedeam genunchii tremurând 
cineva ne-a făcut semn să stăm 
ne-am uitat unul la altul înspăimântaţi 
semăna cu un înger umbra lui acoperea cerul de la un capăt 
la altul 
ce vrei să facem Doamne ? a murmurat tata  din spatele 
unui oftat 
de ce-mi spui mie Domn? s-a lamentat îngerul 
sunt doar un slujitor  
acum se face judecata lumii a adăugat de la mari înălţimi 
ne-a lăsat să rătăcim mai departe prin întuneric 
apoi un fulger a brăzdat cerul  
vedeam chipul durerii  bătut în cuie pe lemn 
ne-am întors faţa în altă parte tăceam 
auzeam cum creşte barba morţilor pe sub pietre 
deodată s-a luminat să mergem mai departe a şoptit tata 
am urcat pe sub cruce 
două picături de sânge ni s-au rostogolit  
pe umeri şi deodată aerul s-a îmbrăcat în cristal 
hainele noastre străluceau mai albe ca inul topit 
 
l-am văzut şi pe vecinul Ion venind către noi 
( nu ne lăsase niciodată să culegem nucile 
de pe crengile aplecate peste gardul nostru) 
acum se opintea  cu o cobiliţă pe umeri 
sunt zilele lui rele a spus cineva 
îmi era milă de el aşa aplecat de păcate 
în faţa crucii a căzut în genunchi 
ne uitam eu şi tata  prin carnea lui 
cum priveşti prin sticla afumată a lămpii  
am început să plâng stătea aşa spăşit fără inimă 
cu ochii plecaţi de copil vinovat 
apoi s-a auzit o bufnitură când s-a prăbuşit cu faţa la pământ 
o mână s-a întins de pe cruce a apucat cobiliţa cu zile rele  
 l-a ridicat ca pe un copil du-te în pace şi să nu mai 
păcătuieşti 
auzeam ca un susur blând în gura izvorului 
n-am îndrăznit să ridic ochii  
îl vedeam doar pe vecinul Ion cum cobora dealul uşor 
făcea câte trei paşi deodată  
prin carnea limpezită  zăream o scânteie sub coaste  
înţelegeam nu i se împliniseră încă zilele şi nici vremea 
când putea să treacă Iordanul pe  malul pe care stăteam noi 
în spatele crucii se căsca un hău 
e gura morţii deschisă încă de la facerea lumii 
 nu te uita acolo mi-a şoptit tata 
priveam amândoi spre locul unde El era răstignit gol 
deasupra cerului 

dar nu-l mai vedeam 
 
îi crescuse pe trupul zdrobit lumina ca o carne nouă 
strălucea mai tare ca soarele 
albea împrejurul şi morţii de pe crucile între care era bătut în 
cuie 
toate lucrurile erau spălate în aceeaşi ploaie de la început 
 

Daniel Lacatus 
Femeia aceea  

Era o voce ușoară precum glasul unui cerșetor  

cântecul cursese mai apoi de-a lungul gâtului meu  

pentru a năvăli puternic ca o revărsare de ape  

în cap unde s-a învârtejit îndelung înainte să adorm  

ochii îmi erau sub asediul acelei femei  

care cu privirea ei poate sfărâma armele zeilor desfrânați  

și care îmi amintea de bunica mea  

ce a murit cu numele libertății între dinți  

a învins holera și cancerul  

dar au răpus-o gloanţele  

de atunci scriu pe sicriul defunctei  

până într-o zi când i se vor deschid pleoapele  

 

auzeam urcând cântecul în trupul acelei femei  

umflându-i sânii și străbătându-i mâinile  

și picioarele și coastele în ondulații fantastice  

în ochii ei se deschideau irisurile ca niște eclipse  

iar cântecul acela a reușit să mă pătrundă și pe mine  

făcând să-mi curgă prin vene un sânge asemănător cu lava 

 

Am şters pagini din memorie aşa cum deschid 
fereastra să respir  

 

Mi-am băgat amintirile, 

păstrate de prea mult timp, 

în saci de plastic și cutii de carton 

pe care au venit să le ridice din fața casei. 

Jurnale vechi, pe care mai bine nu le-aș fi scris, 

scrisori de dragoste, 

primii mei dinți de lapte căzuți, 

lenjeria din bumbac, creația bunicii 

care a murit cu numele libertății între dinți 

și de la care am înțeles primul 

că pacea este atunci când te doare. 

 

De la ea știu că nimic nu ne este dat, 

totul este împrumutat pentru un timp, 

inclusiv viața 

 

p o e m e  
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Ladislau Daradici 

 

DE DRAGUL ELSEI JOHANSSEN 

 

ELSA JOHANSSEN ERA O TÂNĂRĂ SUEDEZĂ frumoasă 

şi rafinată, iar Gustaf Thorvall, deşi mai mic cu câţiva ani, o 

iubea parcă dintotdeauna. Elsa era psiholog la un centru 

pentru copii cu dizabilităţi din Kristinehamn, un oraş de pe 

malul vestic al lacului Vänern, undeva la mijlocul distanţei 

dintre Karlstad şi Örebro, iar puştii erau pur şi simplu 

înnebuniţi după dânsa. Ca de altfel şi Gustaf... Doar că 

tânărul nu i-o mărturisise niciodată, poate din pricina 

timidităţii şi a unui complex de inferioritate peste care i-a fost 

cu neputinţă să treacă vreodată. În dimineaţa aceea geroasă 

de sfârşit de noiembrie, când o parte din dig s-a surpat şi 

microbuzul s-a rostogolit în canal, scufundându-se şi 

umplându-se încet de apa îngheţată, printre ţipetele copiilor 

o auzi pe Elsa strigând, izbindu-i pieptul cu pumnii: Gustaf, 

ajută-mă să scot copiii!... O secundă, tânărul privi rugător 

spre şofer, însă chipul domnului Nils Ekelöf se umpluse de 

sânge, pierzându-şi deja cunoştinţa... 

 

DE DRAGUL ELSEI JOHANSSEN, GUSTAF AR FI FOST în 

stare de orice... Cu o putere supraomenească, reuşi să 

spargă geamul microbuzului chiar din prima încercare. În 

celălalt moment, Elsa o prinse deja pe Erika, o puştoaică 

blondă, surdomută, împingând-o afară din maşină şi 

ridicându-se cu ea la suprafaţă. Gustaf o urmă, ducând sub 

braţe doi băieţei agitaţi peste măsură; erau cei doi siamezi 

Martinson. Mai potoliţi-vă, le spuse domol, mai mult pentru 

sine, obligându-i să urce spre marginea betonată a digului; 

alături, Elsa se ridica din nou, înotând cu alţi doi copii. Lui 

Gustaf i se păru niţel speriată şi chiar mai în vârstă decât de 

obicei, dacă o priveai aşa, prin apa aceea curată şi albastră, 

dar înfiorător de rece. 

 

UNEORI, ELSA SE PURTA ŞI CU EL ca şi cu ceilalţi copii, 

însă pe el nu-l deranja acest lucru. Nu s-ar fi putut supăra pe 

ea nici dacă i-ar fi vorbit vreodată urât, chiar jignindu-l. Însă 

Elsa Johanssen n-ar fi făcut niciodată asta. Era atentă 

mereu cu cei din jur, îngrijită, poate niţel prea tristă. Într-o zi, 

la începutul primăverii, Gustaf auzise alte două îngrijitoare 

vorbind că Elsa ar fi fost părăsită de iubitul ei Thorsten, 

pentru că acela trebuia să plece în Australia, iar ea a refuzat 

să-l însoţească. De atunci o vedea rareori zâmbind... Chiar 

şi acum, dincolo de spaima firească a acelor clipe, avea 

chipul grav şi ochii umbriţi de o amintire dureroasă. Urcau 

din nou cu câte un copil şi aproape că reuşiseră să-i salveze 

pe toţi. Parcă suntem doi călăuzitori, îşi zise Gustaf. Eu şi 

Elsa Johanssen... Când şi ultimul băieţel a fost scos din apă, 

o ajută să se agaţe de dala de beton de pe marginea digului. 

Sus, se adunaseră deja şoferii din maşinile care se opriseră 

pe şosea. Cineva o prinse pe Elsa de braţe, ajutând-o. Hai..., 

îi şopti ea privindu-l cu dragoste, cu o recunoştinţă caldă; 

atunci ar fi trebuit, poate, s-o sărute. Gustaf îi zâmbi doar, cu 

admiraţie şi cu deznădejde. Apoi se întoarse în adâncuri. Se 

aşeză în spatele şoferului, pe bancheta care, de câţiva ani 

buni, era doar a lui şi numai a lui... 

 

ÎNTRE TIMP CEI UNSPREZECE COPII AU FOST LUAŢI de 

cei din trafic şi duşi la cel mai apropiat spital. Toţi fuseseră 

salvaţi. Pe Elsa o urcară într-o ambulanţă care sosise ceva 

mai târziu; refuza cu încăpăţânare să fie consultată. Stătea 

doar pe banchetă, lângă un medic tânăr, învelită într-o 

pătură, tremurând şi plângând încet. Medicul îi întinse o 

ţigară aprinsă. Ea o luă şi, cu degetul arătător de la mâna 

cealaltă, scrise pe geamul aburit de frig şi ceaţă un singur 

cuvânt: Gustaf. Şi în timpul acesta, tânărul chiar se întreba 

mirat cum de se putuse mişca atât de uşor în toată nebunia 

aceea, la un moment dat, când Elsa îi întinsese o fetiţă, 

folosindu-se chiar de braţul său stâng, cel paralizat 

dintotdeauna. De când era ţintuit în scaunul acela cu rotile, 

parcă niciodată nu se simţise atât de puternic, niciodată nu 

se simţise atât de liber şi atât de încrezător. Rămaseră doar 

ei doi în microbuz, el şi domnul Nils Ekelöf, şoferul. Însă 

P r o z ă   
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pentru domnul Nils nu mai era nimic de făcut de-acum... Şi 

până să ajungă poliţia şi drumarii, poate venise vremea să-şi 

vadă şi el de propria moarte... Pentru că Gustaf ştia că, în 

cele din urmă, cineva se va găsi să-l călăuzească şi pe 

dânsul... 

 

AKAKIOS, PESCARUL DIN KALAMATA 

 

O FRUMOASĂ LEGENDĂ GRECEASCĂ, veche de aproape 

trei secole, relatează că Akakios Doxiadis fusese un tânăr 

pescar din Kalamata, destoinic şi iubit de ai săi. Niciodată nu 

s-a întors de pe mare cu barca goală, de fiecare dată 

Demetra, frumoasa-i soţie, şi cei doi băieţi, Nicholas şi 

Theodor, aşteptându-l cu sufletul la gură. Era fericit Akakios 

şi era fericită Demetra, căci iubirea lor era curată şi caldă. 

Locuind lângă mare, în serile blânde de vară ieşeau să 

înoate, iubindu-se printre valurile înspumate. Se căutau cu 

înfrigurare în adâncuri ca doi delfini tineri, cu o sete pe care 

doar zeii o mai putuseră cunoaşte, într-un joc miraculos de 

trupuri şi de suflete, un joc de-a viaţa şi de-a moartea, 

trăindu-şi astfel, prin izbânda şi bucuria iubirii, veşnicia. 

Ieşind apoi pe plajă sub cerul îngreunat de stele, la 

adăpostul stâncilor, cuprinşi de o istoveală caldă şi moale, în 

timp ce-i dezmierda trupul sărat şi ars de soare, Demetra îşi 

ruga soţul să-i cânte. Pentru că Akakios avea un glas de 

invidiat, nedespărţindu-se nicicând de micul său baglamas 

moştenit de la bunicul său şi care îi îndulcea singurătăţile de 

câte ori ieşea pe mare. 

 

ÎN AMURGUL ACELA DE ÎNCEPUT DE AUGUST, 

întorcându-se după trei zile şi trei nopţi petrecute pe mare, 

Akakios îşi descoperi soţia şi copiii ucişi în casă. Înainte de a 

fi înjunghiată de şaptesprezece ori, Demetra fusese violată, 

acum zăcând într-o baltă de sânge, cu hainele sfâşiate. 

Nicholas şi Theodor erau şi ei aproape, cu gâtul tăiat 

amândoi. Urletul lui Akakios răsună ca un tunet deasupra 

caselor, străzilor şi pieţelor din Kalamata, iar când vecinii 

ajunseră, îl găsiră îmbrăţişându-şi cu încăpăţânare soţia şi 

băieţii, îmbătrânit, complet cărunt. În săptămânile care 

urmară, nu mai vorbi cu nimeni. 

 

SE BĂNUIA CĂ TÂLHARII VENISERĂ PE MARE, noaptea, 

probabil din vreun sat vecin, pregătindu-şi pe îndelete atacul. 

Reprezentanţii legii urmăreau o pistă, între timp, pentru 

majoritatea oamenilor, viaţa reluându-şi cursul firesc în 

Kalamata, odată cu legănarea mării şi migraţia peştilor, 

odată cu dogoarea soarelui şi furia furtunilor, marinarii 

pornind spre larg şi întorcându-se, aducând peşte sau veşti 

proaste. Akakios însă încetase să mai plece pe mare. Îl 

zăreau rătăcind noapte de noapte de-a lungul ţărmurilor, 

aşteptând parcă răsăritul soarelui, apoi dispărea pe faleza 

stâncoasă, pierdut, neîngrijit şi singur. Din ziua 

înmormântării nu mai călcă nici măcar în cimitir, parcă 

refuzând să accepte realitatea. Se bănuia că îşi pierduse 

minţile, pescarii îi lăsau peşte în faţa casei, femeile îi mai 

aduceau pâine, legume şi fructe. Însă Akakios parcă nu 

cunoştea pe nimeni şi nu vorbea cu nimeni. Aştepta doar. 

Aştepta mereu, parcă neînţelegând nici el de ce se mai află 

printre cei vii. 

 

VARA TRECU FRUMOASĂ, ADUCÂND BANCURILE de 

peşte tot mai aproape de Kalamata. La începutul lui 

septembrie, într-o noapte, oameni fură treziţi de un cântec 

straniu răsunând dinspre stânci şi înţeleseră că nu putea fi 

decât Akakios, însă tânărul cânta într-o limbă străveche şi 

ciudată, necunoscută şi neînţeleasă de nimeni; era un 

cântec nepământean şi într-atât de dureros, încât cei care se 

încumetau să se apropie, înnebuneau... Aşa că oamenii 

ieşiră din casele lor adunându-se pe ţărm şi ascultându-l de 

departe. Se spune că era un cântec atât de frumos, încât 

până şi sirenele se iviră din adâncuri, apropiindu-se de 

fiorduri şi acompaniindu-l. Akakios îşi încetă cântecul doar 

înainte de răsăritul soarelui. În ciuda vântului care se pornise 

dinspre munţi, marea era nefiresc de calmă. În zori, curenţii 

împinseră spre mal o barcă întunecată şi veche. Pescarii 

descoperiră în ea doi bărbaţi străini, zăcând fără suflare. Mai 

târziu îl găsiră şi pe Akakios, spânzurat printre crengile unui 

chiparos bătrân; de un umăr îi atârna micul baglamas. Se 

crede că şi acum, după aproape trei sute de ani, în nopţile 

întunecate de început de septembrie, cântecul lui răsună 

deasupra golfului din Kalamata. Însă dacă îi întrebi pe 

localnici, vor refuza să-ţi vorbească despre asta. 

                       *** 
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Ottilia Ardeleanu 
 

               epocallipsa 
 
A ciocănit insistent. Lumina de pe scară şi vizorul al 

cărui tabiet era să deformeze tot ce zărea dinaintea lui mă 
făceau să mă chiorăsc de ceva vreme şi să întârzii decizia 
de a deschide. O cerşetoare?! Ce să caute la uşa mea? Nu 
cred că am văzut-o vreodată prin oraş.  

Dimineaţa asta avea un aer distant. Nu putusem să 
închid un ochi toată noaptea. Se făceau nişte păsări negre 
flămânde năpustindu-se prin uşi, prin ferestre, zdrobindu-se 
de pereţi... unele smulgeau carnea din liniştea mea şi mă 
durea, dădeam cu mâinile să mă apăr, dar ele erau prea 
multe, mă înconjuraseră şi mă ameninţau bătând aripile. Se 
stârnise furtuna. Nu ştiu, poate că din atâta fâlfâire... 
Aproape când să mă las păgubaşă, subconştientul meu aflat 
la serviciu m-a avertizat că se aud paşi. M-am trezit şi am 
ascultat, pierdută între perne şi cearşafuri. Inima întrecuse 
cu mult ticăitul ceasului de perete. Nu-mi amintesc momentul 
când m-am ridicat, nici când mi-am pus ţinuta de zi pe mine. 
Teleghidată, mi-am dat de două ori cu peria în păr, de două 
ori cu apă pe faţă.  

Nu prea aveam chef să fiu deranjată. Până la urmă, 
i-am deschis. Am zis hai să văd cine este şi ce vrea.  

A intrat direct în temă. În timp ce îmbrăcam o bluză 
de training, (venea un frig al naibii de-afară, deşi nu era 
urmă de om prin preajmă, în afară de ea, evident), am 
invitat-o în hol. Cu un zâmbet forţat a pătruns în intimitatea 
apartamentului. Şi-a rotit privirea mecanic. Mă aşteptam să 
spună ceva dar, intuind că-i voi oferi un loc în spaţiul strâmt 
şi semiumbrit, m-a aşteptat pe mine să încep discuţia. 

I-am făcut un semn doar. S-a aşezat pe unul dintre 
fotoliile imitaţie de mahon cu tapiţerie de velur. Pe celălalt 
sforăia un motan, făcut colac în eul detestabil. Eu am rămas 
în picioare. Într-un fel, nedumerită.    

Aveţi lipsuri? Depinde la ce vă referiţi. Adică, dacă 
aveţi părinţi, bărbat, copii? Nu văd legătura! Mai vedeţi pe 
cineva în afară de noi?! Corect! Să trecem aici: - nu, - nu, - 
nu. Alte lipsuri?! Ridic din umeri. Adică aveţi serviciu, 
locuinţă, maşină?! Ce se vede. Vreo proprietate privată, 
terenuri?! Mi-am amintit casa de la ţară. Multă vreme, pe 
zidul care dădea spre drum, a fost scris mare de tot: de 
vânzare! Într-un sfârşit de anotimp, cineva mi-a cumpărat, pe 
bani puţini (de parcă asta ar avea vreo importanţă), copilăria. 
Cu locurile mele de joacă, de visare, de inocenţă. Şi chipurile 
cele mai dragi mie. De atunci, totul a devenit o imagine din 
ce în ce mai ştearsă. N-am putut să răspund. Am dat din 
cap. Negativ.  

Ea şi-a aruncat pletele pe spate, şi-a aranjat reverul 
de la sacou, a notat ceva pe hârtie... Despre altele, ce-mi 
puteţi spune?! Vreau să zic, despre linişte, despre iubire, 
fericire?! Arătam a om fără de niciunele?!... Aş fi vrut să-i 
spun că este prea multă linişte în viaţa mea. Că iubirea este 

în carantină şi fericirea mă vizitează uneori, în rezervă. Dar 
era o străină, nu o puteam face părtaşă la atâtea lipsuri. 
Tăcere. Începuse să ningă. Aşa cum ar fi scuturat vecina de 
deasupra faţa de masă plină de firimituri de la cina cu familia 
ei numeroasă. Apoi şi vecina de deasupra acesteia şi cea de 
deasupra ei... 

Miroasea oarecum salin. 
Cu moartea în ce relaţii sunteţi?! M-a zguduit 

întrebarea aceasta. Nu mă aşteptam la atâta directeţe. 
Stupefiată, m-am îndreptat spre fereastră; urmăream o raţă 
sălbatică chiar în mijlocul ghiolului. Nu voiam să fiu privită în 
ochi. Avusesem prea multe întâlniri cu ea. Unele planificate, 
dar cele mai multe, pur şi simplu... Şi am replicat. Suntem în 
termeni. Ea mă aşteaptă pe mine. Eu pe ea. Este foarte 
sociabilă. Ştie să se bage pe sub pielea omului. Să nu 
credeţi că joacă teatru. Este foarte sinceră. Şi operativă. 
Ultima dată i s-a întâmplat doctorului de gardă. Nu vreau să 
povestesc. Dar asta e simplă curiozitate, nu-i aşa?! A fost un 
minim sondaj de opinie. Sper că sunteţi de acord să vă 
înscriem în baza noastră de date. O adresă de mail, ceva, 
ori numărul de telefon?! Se poate?! 

Atâta mi-a fost. S-a ridicat. A privit din nou mecanic, 
în jur. Pe mine aproape că m-a scanat. Simţeam furnicături 
în tot corpul.  

Teleghidată, mi-am aşezat ochiul în dreptul 
vizorului, ca în dosul unui aparat de filmat, şi am condus-o 
cu privirea până a pierit. Cu identitatea mea, pe o foaie de 
hârtie. 

Brusc, senzaţia de realitate m-a scos din starea de 
apatie. Nu-mi mai aduceam aminte nimic. Mi-am făcut un 
ceai verde, apoi m-am întins pe canapea şi am reluat lectura 
unui roman sf. 

„Îmi lipsea... 
 

 
                                            **** 
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PAGINA CONSUMATORULUI DE POEZIE: 

                     Ioan Evu                                                           

O LECTURĂ SĂRBĂTOREASCĂ 

                
           Titlul relativ-recentei cărţi de poeme semnată de 
Horia Gârbea, Trecutul e o sărbătoare, (Editura Tracus Arte, 
2012), sugerează, la o primă impresie, capitularea poetului 
în faţa cotidianului,  tentativa de-a se sustrage imediatei 
realităţi în favoarea unei lumi ficţionale. Însă, parcurgând 
textele din prima secţiune a volumului, intitulată cum se 
anunţă o victorie, vom constata că nu e deloc astfel.  
Talentul scenaristic recunoscut al lui Horia Gârbea îşi 
revarsă energiile şi în poezia pe care o scrie. Câştigul 
îndelungatei sale experienţe de dramaturg constă în 
dobândirea unei priviri oarecum 
detaşate cu care-şi scrutează 
orizonturile referenţiale ale 
existenţei – un procedeu „tehnic” 
de camuflare sau, mai precis, de 
estompare a efuziunilor eului poetic 
prin utilizarea unor ingenioase 
recuzite regizorale.   
          Structural, Horia Gârbea e 
un contemplativ, dar care posedă 
rara abilitate de-a emite sentimente 
etern umane a căror tranzitivitate 
are asupra cititorului impact 
imediat. Mi-am dat seama de acest 
fapt urmărind pe internet felul 
„actoricesc” în care Horia Gârbea 
îşi declamă poemele. Tonalitatea 
vibrantă cu care-şi recită versul, în 
maniera poeţilor goliarzi, înalţă 
instantaneu o punte simpatetică între poet şi receptorii 
mesajului său. E un amănunt deloc neglijabil acesta, într-o 
vreme când mulţi stihari se autoiluzionează cu gândul că 
textul poetic trebuie să fie un demers „pur” esoteric, al cărui 
tâlc (musai abscons!) nu poate fi decodat decât de un cerc 
restrâns, compus din aşa-zişi… iniţiaţi.                   
       Străbătut de vagi frisoane nostalgice, cu vădite modulări 
metafizice, generate de rememorarea unui timp revolut –  
însă reviviscent prin abilitatea poetului de a-l evoca – Horia 
Gârbea nu e un melancolic în accepţiunea generică a 
termenului. Retrospecţia nu e una menită a celebra timpul 
„paradiziac” al trecutului aşa cum sugerează titlul 
opusculului.  
Paseismul poemelor e estompat, probabil din teama 
autorului – în opinia noastră, nu totdeauna justificată – de-a 
glisa spre „simple” confesiuni jurnaliere. Cred că aceasta e 
raţiunea pentru care Horia Gârbea  îşi pune în funcţiune 
abilităţile misanscenei, aşa cum se întâmplă în poemul 

liminar al volumului, unde epicitatea discursului conţine o 
mare doză de ironie şi autoironie. Un fel de râsu` plânsu`, cu 
surdinizate inflexiuni soresciene, dar într-o frazare distinct 
personală: „îl ştii pe tîmplar/ ei a îmbătrânit/ de nu-l mai 
cunoşti/ abia se mai tîrăşte/ până la cîrciuma lui vasile/ abia 
mai ridică paharul/ albăstrui cu fundul gros/ pînă bea 
cincizeci trece ora/ şi aprinsul unei ţigări/ durează pînă 
mâine/…/ îl ştii pe gropar ştii/ cum săpa ca un excavator/ ce 
gropi făcea late adînci/ abia îl mai vedeai din ele/ dădea de 
apă plutea mortul/ în sicriu ca într-o bărcuţă/ ei bine a 
îmbătrânit dacă/ pleacă spre cîrciuma lui vasile/ la prînz 
ajunge către seară/…/dar pe bietul popă îl ştii/ ţii minte cum 
prohodea/ cu viteza sunetului/ cum învîrtea cădelniţa peste 
mort/ ca pe ciocanul de la stadion”… (trecutul – o 
sărbătoare) 
       Horia Gârbea sesizează cu ochi lucid evanescenţa 
graniţelor dintre trecut şi prezent, dintre prezent şi viitor, 
modificând în permanenţă, cu de la sine putere, bornele ce 
delimitează teritoriile temporalităţii. Edificator în acest sens e 
poemul păienjenii din iunie, a cărui parabolă aminteşte 
heideggerianul dicton: „moartea este un mod de a fi…” 
Rezultatul unei atare abordări e o scriitură cu ţintă 

pragmatică: aceea de a descoperi soluţii de 
convieţuire a propriului eu cu efemeritatea fiinţei.   
Nutrite din insolite experienţe mundane şi varii 
asimilări livreşti, poemele din Trecutul e o 
sărbătoare nu-şi propun să demoleze mituri/valori 
„tradiţionale”, ci încearcă – şi reuşesc! – să 
desolemnizeze, prin frazări inedite, un limbaj poetic 
ameninţat de vetustate: „această poveste începe la 
troia/ ahile vă amintiţi/ s-a supărat îngrozitor/ pe 
agamemnon/ a refuzat să mai lupte/ şi totul din 
cauza unei femei/…/ această poveste începe la 
troia/ unde un fost băiat de prăvălie/ a descoperit 
cetatea arsă/ cu templele sfărîmate/ cu zidurile 
prăbuşite/ cu toate comorile împrăştiate/ la 
întîmplare/ totul din cauza unei femei// această 
poveste se încheie aici/ din cauza unei femei/ care 
îmi strigă/ să las poveştile/ şi să vin la masă/ că 
supa e gata” (cauza).  
Evocaţia melancolico-şugubeaţă ori dramatico-

mucalită a trecutului „sărbătoresc”, celebrată în versuri 
tonice, uşor moralizatoare, e încă unul din atuurile poeziei lui 
Horia Gârbea. Fervoarea efuziunilor e bine strunită de 
spiritul ludic al autorului, de plăcerea cu care acesta se 
abandonează unor savuroase jocuri lexicale.   
Lumea reală, dar şi cea plăsmuită de Horia Gârbea, e una a 
paradoxurilor, în care poetul se simte îndrituit să aducă 
puţină logică. Un spaţiu unde elemente antinomice pot să 
convieţuiască în relativă armonie. Incursiunea în acest 
univers se desfăşoară prin şarje bine strunite, rezultatul fiind 
un melanj fericit între rostirea metaforică şi cea „prozaică”. E 
ceea ce remarcă Nicolae Manolescu în succinta prezentare 
de pe coperta finală a cărţii: „Poezia lui e liberă de 
constrângeri formale sau de conţinut, amestecând 
farmaceutic un spirit voit prozaic, neocolind narativul, şi unul 
voit poetic, neocolind lirismul…”      

C r o n i c ă 
Cronica 
 
Cronica 
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Îndărătul imaginilor policrome decupate dintr-o realitate 
cumva acronică, dincolo de unele relatări fruste şi „reci”, se 
simte năduful unui spirit neliniştit, interogativ, ce sparge 
convenienţe şi cutume decrepite, ţinta fiind relevarea 
primordialităţii celor ce sunt faţă de cele ce par a fi.  
Caracterul fragmentar anecdotic al unor versuri e 
contrabalansat de expresii sobre, cu aluzii şi sugestii 
multiple: „aveam patruzeci de ani/ cînd am trecut/ prima dată 
pe lîngă/ un tren fără să/ ne vedem unul pe altul// şi niciodată 
nu aştept/ să vină seara/ pentru că vine” (pag. 21)… „cînd 
uşa se deschide/ nu trebuie să ne/ aşteptăm la nimic” (pag. 
24)… „şi cînd înţelegi/ că nu e uşor/ să porţi mantii de gală/ 
mitre şi coroane/ oricum nimeni/ nu ţi le mai oferă” (pag. 27).  
Segmentul secund al cărţii, intitulat amintiri din închisoare, 
însumează treisprezece texte ce se constituie în tot atâtea 
relatări cu aspectul şi desfăşurarea unui pseudo-jurnal de 
temniţă. Protagonistul încarcerat în celula aflată într-un loc 
nenumit, despre care aflăm doar că e situat undeva 
„deasupra mării”, notează, cu acribie şi cu un umor ce 
frizează adeseori absurdul, varii ipostaze ale avatarurilor 
vieţii de detenţie. E aici un spaţiu labirintic aparent fără 
şansă de ieşire, un perimetru kafkian, în care singura cale de 
supravieţuire este evaziunea în universul ficţionalului.  
Falsul jurnal de recluziune conţine pasaje stranii, asocieri 
lexicale polisemice;  expresia gravă, meditabundă face casă 
bună cu ponciful, rezultatul fiind un aliaj ideatic desăvârşit 
între ceea ce am putea numi precaritatea terestră a fiinţei 
omeneşti şi aspiraţia sa spre nobleţe spirituală.      
Cele treisprezece poeme în proză pot fi receptate (şi) ca 
scurte parabole ale vieţii cotidiene restrictive, unde aproape 
toate elementele şi personajele au conotaţii simbolice. Nu 
putem cita fragmentar din aceste adevărate bijuterii epice, 
pentru că ar însemna să-i răpim cititorului savoarea unei 
lecturi cu adevărat sărbătoreşti.    
În volumul Trecutul e o sărbătoare, Horia Gârbea pune în 
funcţiune un imbatabil arsenal lingvistic şi ideatic, cu 
finalitatea lăudabilă de a da formă cursivă unei realităţi aflate 
sub semnul unei desăvârşite incoerenţe.   
 
                 *** 
 

 
 
 

  Loredana Martin Trestariu  
 
“Dincolo de daruri” de Ileana-Lucia Floran 
  
         Ileana-Lucia Floran este deja un nume cunoscut pentru 
iubitorii de literatură nu numai din judeţul Hunedoara, ci şi 
din întreaga ţară. A debutat în 2006 cu volumul „Surâsul 
timpului” şi de atunci a mai publicat încă vreo şase cărţi de 
poezie şi proză. Ultimul său volum poezii, Dincolo de daruri/ 
Beyond gifts( Editura Emma, Orăştie,2012)este bilingv ( 
versiunea engleză este bine realizată de Mihaela Carmen 
Micuţ ) şi beneficiază de o prefaţă („Darurile poetei Ileana-
Lucia Floran”) scrisă de Silviu Guga în care sunt fixate 
obiectiv valenţele poetice ale autoarei şi este interpretată 
semnificaţia titlului metaforic al cărţii.    
            Primele poezii ale volumului sunt adevărate arte 
poetice în care se profilează imaginea destinului creatorului 
şi alcătuiesc o autobiografie lirică care se realizează de la un 
poem la altul, un autoportret făcut cu o totală sinceritate. 
 Dacă în primele volume se aflau destul de multe 
stângăci, volumul „Dincolo de daruri”  reprezintă  adevărata 
maturitate  a autoarei care şi-a găsit modalitatea de 
exprimare lirică potrivită „firii sale poetice” fără să apeleze la 
mijloacele persuasivităţii retorice.Momentul la care a ajuns, 
prin acest volum, în evoluţia sa autoarea a fost surprins în 
prefaţă volumului de criticul Silviu Guga: „Destinul poetic e 
de acum bine conturat şi lipsit de efortul sincronizării inutile 
cu modele poetice din ultima vreme. Acum Ileana-Lucia 
Floran ştie ce e poezia.”   Într-adevăr, 
acum autoarea îşi metamorfozează trăirile şi sentimentele în 
poezia văzută ca un „dar” făcut cititorilor ei, prezintă timpul şi 
spaţiul pe care şi-le doreşte ideale şi îşi prezintă  conceptul 
ideatic al căutării de sine. Un caracter romantic, dar nu 
desuet, au majoritatea poemelor acestui volum în care eul 
liric e în căutarea propriului vis din care cotidianul, „decor 
suficient de banal”,trebuie refuzat pentru că oferă doar 
dezamăgiri. Această stare provoacă un sentiment al 
înstrăinării: „M-am trezitîn visul cuiva/ care mă obligă să fac 
tot felul de lucruri ciudate”. Incertitudinea e predominantă,  
totul pare să stea sub semnul lui „poate”  care crează un 
lirism aparte şi dă un anumit specific poeziei Ilenei Lucia 
Floran.       
           Pentru traducătoarea Mihaela Carmen Micuţ, credem 
că cea mai dificilă probă, pe care a trecut-o cu bine, a fost 
surprinderea acestui specific în limba engleză. Fără să fie 
excesiv de metaforică poezia Ilenei Lucia Floran se bazează 
mult pe conotaţie, cândexprimarea e mai „directă” lirismul  
pierde din viabilitate. Din fericire se intâmplă rar acest lucru, 
majoritatea poemelor din volum sunt reuşite poetice depline 
şi se merită să amintim măcar câteva titluri: „Rugăciunea de 
început”. „Neputinţa trăirii”, „Copacul”, „Poate”, „Alfabet 
dificil”, „Existenţă banală”, „Vară”. Reuşitele acestui volum 
sunt adevăratele „daruri” de care se bucură cititorii de poezie 
şi Ileana Lucia Floran ştie să le facă.  
 
    *** 
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Simplenote , din mers, la Cornel Nistea 
Întâlnirile mele cu Orlando, editura Unirea, 2012 
  
Romanul lui Cornel Nistea, Ritualul bestiei, a fost declarat 
Cartea anului 2009. M-am pronunţat tot „din mers”, asupra 
acelei cărţi ce va fi, desigur, nu a unui anume an, ci o carte a 
Anilor; una ce restaurează „ritualic” la rându-i, ritualic-altfel, 
memoria inversă a vârstelor noastre, in extenso, cea 
colectivă… Recent, în boema incintă a primei ediţii a Taberei 
de creaţie Spontan, din Lunca Cernii, ne-am reîntâlnit, cu un 
reciproc simţământ  uşor exaltat-juvenil, de a dialoga, de cu 
seară şi până-n noapte, despre ale cărţii şi autorilor, adică 
noi înşine... Am primit, „la schimb”, recentul său volum 
Întâlnirile mele cu Orlando. Nu insist asupra conceptualizării, 
a „non-implicării”, subliniate de Aurel Pantea şi 
accentuată de un alt maestru semiotician, Titu 
Popescu,   mai exact numit de Mircea Muthu un 
roman  al „autoficţiunii”. Eminentul  critic 
(de)situează motivant la enunţul d-sale, o 
eludare a demarcaţiei dintre real şi imaginar – 
de ce nu? –  situând scrierea undeva în SF. „S”, 
însă, e impropriu, aşa că voi consimţi, după 
lectură, doar la ceea ce este remanenţă 
sublimată a naraţiunii trăite, decantate 
retrospectiv, biensour, şi promisă-comunicată 
de un maestru „povestitor” dedulcit „obsedant” 
la psihanaliză şi semiotică. Sus-ancadramentul 
într-o „zonă obscură”, labirintic, de fapt, 
reconfirmă vechea sintagmă „omul este stilul”, 
iar „ călătoria” ca itinerar iniţiatic este developantă nu a unei 
„memorii”, ci a unei extracorporalităţi ce tinde a se „agita” în 
chiar paradigma Alchimistului.... Cartea devine astfel 
athanorică, creuzet şi „scanner” al stărilor când abisale, când 
onirice, când epifanice-revelatorii. Un roman în cheie 
eseistică, al silogismelor şi căutării Sinelui, temă care, 
ornamentată de talent, de patos, dă măsura deplinei 
maturităţi. A îndreptăţirii  de a fi ascultat, auzit, primit. Stilul 
compozit, ca şi în amintitul roman antecedent, este al 
timbrului propriu, atractiv, şi vom constata cum planurile 
interferează, între relatarea strict reportericească, cea 
memorialistică şi cea a intervalelor atmosferice, curat epice. 
Introspecţia se împleteşte cu retrospecţia, într-un puzzle 
cinematografic.... De fotografii mişcate, uneori cu 
încetinitorul, ori accelerate, ca nişte „arătări” ale stihialului 
teluric, eliberat prin naraţie. Istoria trăită revine coşmaresc, 
când se evocă avatarurile din totalitarism... A scrie, este 
tensionat a retrăi, astfel cathartic. Alternanţele 
perspectivelor, contrapunctate de personajul-cheie, 
 (cognomenul) Anamaria, sunt impregnate de un lirism redat 
epistolar, iar Cornel Nistea îşi agită cu brio procedeul 
psihanalitic, direct operant, dinamic, între ipostazele subtile 
ale iubirii şi convieţuirea patetică,  în „contextul” 
absurdistanizat(!) al politicii, indiferent de „locul” acţiunii”: 
toate converg spre un receptacol al omului interior, se întorc, 
ca nişte siaje (ca text), la originea „vortexului” originar, a 

Cauzei cea care îşi resoarbe... efectele... Se poate spune că 
Nistea are ştiinţa de a îşi controla stările metafizice, de a le 
reasambla cu ingenuitate şi arta praxis, modus vivendi, arta 
de a trăi, cum definea Pavese însă în altă paradigmă. 
Singurătatea în mulţime, aşadar, este una cu totul diferită, 
este cea a dizidenţei insului structural chinuit de Monstrul 
Istoriei, de urâtul Hiatusului dintre omul-om şi omul răzmurat, 
cum splendid zice un colind maramureşan. Romanul este, ca 
discurs, al „efectului fluture”, dar şi al ieşirii din labirintul 
subliminal, prin epifania noicană, post Platon (...) a Fiinţei; 
unul post-existenţialist, al unei traume induse din social, 
revenind mareic, sau ca izbucurile mocirloase; nămol 
bandajat, uneori vindecător (?) – dintr-o memorie freatică tot 
mai retrasă; necesitând submersiuni virtuale, tot mai 
epuizante, de unde acele sus-invocate expertize ale criticii 
legitime. Cele mai seismice îmi par a fi evocările frustrării 
sufocante, alienante, ale „epocii” ceauşescu, cu toate 

nemerniciile ei, mancutizante pentru individ şi 
mulţimea lui... Gustave Le Bon. O mulţime cu 
comportament halucinat feminin. Mostra din 
Păunescu este relevantă: „Avem şi puşcării, 
avem şi libertate/ Poporul să trăiască în sfânta 
demnitate”… Care demnitate să nu o dorim  nici 
duşmanului! ...Ca să închei vesel (ca la 
Săpânţa) – ne amintim odată cu Nistea unul 
dintre cărămizile monstruoase ale acelui: „Iubiţi-
vă pe tunuri”... Într-adevăr, Emanaţia (Homo 
emanatus) – asta face şi mai abitir – agonic 
decât ieri: se suspendă, doar că nu se 
bălăngăne, deoarece este înscenată. Histrionică 
şi ...transcendentă, cum s-ar zice, la groapa cu 
furnici, dar nu chiar, la groapa comună a ... 

metafizicii, dar nu prea Ce tragism exotic!... Cu o mică 
abatere, pseudo-subversiv, ca întreaga „operă” a ăluia: 
„Iubiţi-vă pe bunuri”!. Vai, memoria marii duplicităţi şi 
servituţilor  perverse-imunde, ce ne-au înjosit de sus în jos şi 
de jos în sus vieţile. este încă şi mai dureroasă, mai 
înnebunitoare, decât realitatea trăită, suportată, ori 
disimulând minima rezistenţă, a sufletului, ca Om. Cornel 
Nistea – oricât de colocvial pare a fi, este de fapt un (dintre 
noi) – „Mare singuratic”- după „ Delirul” „Vieţii ca o pradă”... 
şi altor profetice romane de nu demult.... El nu se 
lamentează, ci se exprimă, voila! Vă rog să citiţi, iar mie îmi 
promit a-l reciti, ieşit din acest frison... redacţional, eventual 
scizabil, prin bunăvoinţa experţilor criticii noastre.... În acest 
terifiant „atac în bibliotecă”, umberto-eco-ean. Prietenii ştiu 
de ce? Nu ştiu de ce veni gândul (spontan, la vernisaj!) – să 
fie oferită această carte mai puţin bătrânilor amnezici, şi mai 
mult tinerilor „actuali”! A ne reîntâlni, pe colateralele 
semiotice ale  noii sale cărţi (parcă aceeaşi cu celelalte!) – 
cere, merită  răbdarea:  nu a consumului de carte, ci a 
rafinatei confesiuni întru neuitare şi extracţie de noime înalt-
morale.... La ceas de seară... Cum era acolo, în Munţi, 
spontan (!) cerul înstelat asupra noastră. Şi Legea morală în 
noi, oarecum devoalată? Credem că  Laolaltă. 
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 Dumitru Hurubă 
 

ÎN SPIRITUL POEZIEI 

NOASTRE                                         

TRADIŢIONALE 

 
Din îndărătnicia de a-şi păstra eul poetic, IOAN VASIU a 
rămas aceeaşi voce lirică bună prestatoare de servicii 
sentimentale, pe care o ştiam de multă vreme. Cele două 
volume de versuri apărute în anul 2012 dovedesc, indubitabil 
acest simplu şi agreabil adevăr: reuşesc să cotrobăiască prin 
suflet până află nişa în care evadăm spre noi înşine atunci 
când avatarurile vieţii, ale existenţei în general, sunt gata-
gata să ne invadeze cu intenţie sufocantă. Subînţelegem în 
acest fel că poemele lui Vasiu, aflate într-o uimitoare 
rezistenţă combinatorie – sentimentalo-social-patriotică, şi 
mai rar erotică – se constituie în adevărate călăuze spre 
acest tărâm intim, cunoscut şi „acuzat” ca fiind drept „coarda 
cea mai sensibilă a sufletului”. Foarte interesantă rămâne, 
însă – cel puţin pentru mine – latura „patriotică” a chestiunii, 
adică un patriotism implantat subtil în lirica autorului. El face 
parte dintre puţinii, tot mai puţinii! poeţi contemporani care 
nu se ruşinează să spună: „admir în vară glia cea 
mănoasă/ce-şi prinde curcubeu frumos la brâu/ca pâinea 
aburindă de pe masă/ce-ascunde-n miros curat de 
grâu…”//(De grâu vorbesc, pag. 15, din vol. Bolnav de 
poezie; sau: „mereu mă-ntorc printre ţăranii mei/în casele ce 
mai miros a pâine/să sorb mirosul florilor de tei/prin geamul 
larg deschis ce dă-nspre mâine”( Printre ţăranii mei, 
pag.60, din acelaşi volum)…  Poate că aceste declaraţii 
sună un picuţ patetic, însă ele trebuie evaluate în primul rând 
din punctul de vedere al sincerităţii mesajului şi-abia după-
aceea din punct de vedere al valorii literare.     
În atari condiţii, şi forţând puţin nota, aş cuteza să spun că, 
în niciunul din cele două volume, Ioan Vasiu nu dă semne ca 
ar vrea să plonjeze în vreun curent literar anume. Cu atât 
mai puţin nu pare să tânjească, aşa cum o droaie de poeţi-
poetaştri fac, să se circumscrie unui val de modernism, cel 
puţin românesc, dominat, încă!, de-un optzecism din ce în ce 
mai diluat şi, adesea pe bună dreptate, mai ignorat 
„ameninţând” literatura cu „nouăzecism”, „douămiism”. De 
care, între altele fie vorba, s-a cam ales praful şi pulberea. 
Motivul lipsei de viabilitate? Inexistenţa unui nou/alt Nicolae 
Manolescu, cel care a fost mentorul şi părintele spiritual, 
dacă mi se permite, a optzecismului românesc.   
În oricare din cele două volume, oricât am căuta, nu vom 
găsi decât nesemnificative derapaje spre lirica suprarealistă, 
modernă, postmodernă sau modernistă. Şi bine face poetul, 
pentru că am teama că poemele sale ar pierde din 
consistenţă condimentate fiind cu mirodenii nepotrivite, zic 
eu. Tocmai pentru că Ioan Vasiu scrie o poezie profund-
umană, fără zorzoane ultramoderne, mai degrabă încărcată 
cu înflorituri mai mult sau mai puţin ascunse după metafore 

alese cu grijă, sau pur şi simplu omeneşte declarând: 
„Stimată doamnă, ninge iar domol/peste tăcerea care ne 
desparte,/mereu aceleaşi păsări dau ocol/singurătăţii, până 
hăt, departe.//(Scrisoare III, pag. 60, din vol. Aruncând cu 
pietre după vânt); dar şi: „cântecul tău/îndulcindu-
mi/odihna/clipă de clip/oră de oră/vorbele tale/sunt păsări/pe 
care/tăcerea mea/flămândă/le devoră…”(Oră de oră, pag. 
63, din acelaşi volum). Ei, astfel de versuri, sau, mai bine-
zis, trăiri-arderi, ar putea fi integrate cumva într-un 
postmodernism, să zicem? Nici vorbă şi nici nu cred că ar 
avea forţa potrivită intenţiei poetului. Şi, apropo: poetul e atât 
de sigur pe sinele artistic şi puterea sa de comunicare cu 
destinatarul creaţiei sale, cititorul, încât rar utilizează 
neologisme de ultimă oră, sau inovaţii lingvistice epatante – 
boli de care suferă multă lume scriitoricească alergând spre 
un elitism liric, adesea penibil şi nu totdeauna adecvat – cu 
ajutorul cărora să atragă cititorul. El are suficientă experienţă 
a construcţiei lirico-epice, deşi a publicat relativ puţin (mă 
refer la volume…), pentru a şti ce are de făcut întru intrarea 
în graţiile iubitorilor de poezie.  
În sensul celor pomenite mai înainte, vânătorii de metafore 
puternice, sau de imagini de mare efect liric, vor fi profund 
dezamăgiţi întâlnindu-se cu creaţie dominată copios de 
versificaţie clasică, în care Ioan Vasiu excelează. Este ceea 
ce se poate chema tămâia de care se feresc unii ca de foc, 
pentru că presupune o foarte bună stăpânire a mijloacelor 
tehnice de exprimare. Astfel, cu poezia pe care ne-o 
propune autorul în cele două volume, ne întoarcem viguros 
spre poezia clasic-ardelenească şi nu numai din această 
zonă geografică. Apoi, există şi persistă în majoritatea 
poemelor, o nostalgie a ruralului, a casei de la ţară, a locului 
unde s-a „născut veşnicia  la care, vrând-nevrând, ne 
întoarcem, suntem conectaţi de o luminozitate a trăirilor care 
învăluie: „cuib născător de cântec şi de vise/departe într-un 
sat neistovit/cu geamurile pururea deschise/înspre lumina 
altui răsărit//(Casa părintească, pag. 24, vol. Bolnav de 
poezie). 
Este de-acum limbede, adică după ce am parcurs paginile 
celor două volume semnate de Ioan Vasiu, că prin ele, cu 
ajutorul lor de fapt, plonjăm în plin tradiţionalism ardelenesc, 
sau într-un sens mai larg, românesc, fără ca acest lucru să 
dăuneze cât de cât valorii creaţiei. Pentru că nu e complicat 
şi, într-adevăr, cotind puţin pe un alt palier al discuţiei 
noastre, să dăm – oarecum pe alte coordonate lirice – de un 
câmp ideatic jalonat de Ion Pillat, Dimitrie Anghel, 
Topîrceanu chiar, Arghezi, Şt.O.Iosif… Cât despre ardelenii 
Coşbuc, Goga, pe alocuri Blaga şi Ion Horea, Şt.Aug.Doinaş, 
Al. Andriţoiu etc., etc., ce să mai vorbim, nu? 
Fără pretenţie de concluzie, reîntâlnirea cu poezia lui Ioan 
Vasiu este, pentru mine, bucuria regăsirii unui poet care, 
constat cu satisfacţie, şi-a păstrat eul creator şi artistic după 
o tăcere editorială pe nedrept de lungă. 
Ioan Vasiu:  
______________________________________________ 
Ioan Vasiu: BOLNAV DE POEZIE, Editura „Maiastra”, Tg.-
Jiu, 2012 
Ioan Vasiu: ARUNCÂND CU PIETRE DUPĂ VÂNT, Editura 
„Emma”, Orăştie, 2012 
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Ştefan Doru DĂNCUŞ 
 
 
 Se dezgheaţă literatura: poetul VALI NIŢU 

 
Competiţia poetică a vremurilor noastre, îngrozind pe unii, i-a 
motivat pe alţii. Un autor care a reuşit să spargă blazarea de 
pe chipurile placide ale marilor mentori literari contemporani 
este şi Vali Niţu, un versificator de calitate al sudului ţării, cu 
volume traduse în engleză, franceză şi albaneză, ba chiar cu 
grupaje de versuri în limba rusă. Faptul că lumea n-a prea 
auzit de dânsul se datorează în primul rând chiar acestuia, 
căci abia în ultimii ani a ieşit „la rampă” şi, inocent, n-a ştiut 
că „mâncătoria literară” e o acţiune cotidiană practică, nu o 
speculaţie hazlie în discuţiile de la masa unui restaurant 
unde petreci cu prietenii. 

 
  
          „Ciclul eu-lui” (Ed. SINGUR, Târgovişte, 2012), 
volumul despre care voi vorbi în continuare, m-a pus pe 
gânduri. Nu trece o zi fără să citesc ori să corectez o carte, 
deci sunt, oarecum, avizat, când emit păreri despre valori şi 
nonvalori scriitoriceşti. Obişnuit să fac fişe de lectură, am 
încercat să-l încadrez şi pe Vali Niţu în siajul unor scriitori 
care au deschis drumuri noi în literatura noastră dar n-am 
unde să-l plasez: în ceea ce scrie, Vali Niţu practică o 
libertate de tip textualist însă dacă dai cortina textualismului 
la o parte, ai de-a face cu un simbolism bine mascat în haina 
unor reverberaţii fonetice de natură spirituală. Ori de unde aş 
începe să citesc acest volum, alte şi alte impresii vin să 
clatine eşafodajul critic ridicat anterior. Iată ce găsim în 
poemul coadă la atelier: „… ştii ceva, femeie?/ îngăduie-mi 
să opresc la colţul străzii/ să-mi las inima la vulcanizat/ poate 
reuşesc să mă ridic/ la nivelul stratului de omăt/ din privirea 
ce îngheaţă/ orice speranţă/ … aud ecoul/ îngheţ câteva 
ceasuri absurde/ la coada de la manufacturier/ se miră 
vecinul din partea dreaptă/ de celălalt absurd reper/ căci tot 
ce pare e mister/ femeia mult visată?/ … aud ecoul/ e coadă 
mare/ la atelier”. 
 Ar fi prematur să-i prezic “un mare viitor”. Totuşi, nu 
ştiu cum au putut trece pe lângă această apariţie editorială 
criticii de specialitate. Îl cred pe Alex Ştefănescu – dânsul 

chiar primeşte sute de kilograme de cărţi. De Nicolae 
Manolescu nu mai vorbesc. Al. Cistelecan – izolat în propria 
cetate. Gheorghe Grigurcu – obosit. Laurenţiu Ulici – 
decedat (fie-i ţărâna uşoară). Ş.a.m.d. 
 Rămân totuşi la părerea că prezenţa lui Vali Niţu 

nu va trece neobservată. Din câte ştiu, cititorii au deja opinii 

limpezi în această privinţă. 

                                  *** 

 
 
 
 
Luminiţa Zaharia 
„Blestemații”- Ana Maria Gîbu                                  
              -note de lectură- 
 
         Inedit și convingător, romanul de debut al Anei Maria 
Gîbu este o compoziție omogenă și bine condimentată cu 
suspans, complicații sentimentale cu o turnură 
surprinzătoare, frământări interioare și multă, multă 
imaginație. Situat la granița dintre science-fiction și fantasy 
(s-ar  încadra mai degrabă în genul soft SF/science-fantasy, 
caracterizat prin accentul pus pe latura psihologică, pe 
sentimente și implicații umane), romanul abordează 
îndrăzneț tema căutării sinelui într-un viitor involuat, scindat 
între sat și oraș, între oameni și mutanți. 
          Ana Maria evită din instinct stereotipurile. Astfel, binele 
și răul nu ne apar ca noțiuni întrutotul disjuncte, antagonice, 
romanul axându-se mai mult pe evoluția  interioară a 
personajelor și pe felul în care interacționează unele cu 
altele și trăiesc, la nivel intim, personal, binele sau răul. De 
fapt, cred că autoarea a împrumutat personajului central, 
Julia, o mare parte din personalitatea sa. Contradicții, 
frământări sufletești, negarea unei sensibilități profunde - 
care ar duce inevitabil la vulnerabilitate -, curaj și abnegație, 
dăruire totală…Cerebrală și lucidă, Julia rămâne însă, 
împotriva ei chiar, o ființă profund umană. Cel puțin din 
aceste motive, romanul nu putea fi scris decât la persoana 
întâi. 
             Într-o lume crepusculară, aparent condusă de 
cruzime și răzbunare, descoperim cu uimire altruism, 
sensibilitate, emoții nealterate și nealterabile prin intervenție 
externă. Autoarea ne induce subtil, prin mijloace care ne 
scapă la prima vedere, ideea că dragostea reprezintă unica 
trăsătură care ne transformă cu adevărat în oameni. Și că 
niciun experiment genetic nu poate modifica “ADN”-ul 
sufletesc. Prietenia, solidaritatea, duioșia, compasiunea 
răsar și ele acolo unde te aștepți mai puțin. Această 
întoarcere spre uman, atât de bine (și de bună seamă voit!) 
mascată, reprezintă punctul forte al cărții. 
          Romanul s-a născut, după destăinuirile ulterioare ale 
autoarei, la lumina lămpii, “pe ascuns”, între un exercițiu de 
algebră și o analiză morfo-sintactică la limba română – și a 
fost, se pare, un catalizator pentru examenul de capacitate, 
promovat de altfel cu brio. Dar nu este prima oară când Ana 
Maria ne uimește prin puterea sa uluitoare de a se dedica, 
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simultan, unor activități diverse (și excelează la toate!): 
învățătură, scris, muzică, dans, acțiuni de 
voluntariat…talentul și munca fiindu-i recunoscute unanim, 
atât de către profesioniști, cât și de prieteni, și recompensate 
prin zeci de premii obținute în țară și în străinătate. CV-ul 
său este prin el însuși o carte de vizită impresionantă! 
          Și, dacă în poezie Ana Maria a demonstrat că este o 
adevărată prințesă a metaforei, în proză ea mizează pe 
prezentarea frustă a evenimentelor, pe minimizarea 
mijloacelor stilistice în favoarea acțiunii directe. Stilul sobru, 
aproape succint, fără înflorituri inutile, dialogul viu și sincer 
poartă cititorul, în ritm alert, în mijlocul acțiunii. Povestea te 
ia pe sus, nu e timp pentru visare.  
Romanul, scris într-o tonalitate afectivă și agresivă totodată, 
puternic vizual și dramatic, va avea, cu siguranță, un impact 
de durată asupra cititorului de orice vârstă – chiar dacă, 
poate, mai degrabă la nivel subliminal. Pentru că lumea 
despre care ne avertizează autoarea este pe deplin posibilă 
întrun viitor nu prea îndepărtat. Când omul se joacă de-a 
divinitatea, căutând perfecțiunea, rezultatul nu poate fi decât 
dezastruos. Experimentele genetice scăpate de sub control 
pot avea efecte secundare imprevizibile. În acest context, 
accentul povestirii este pus pe nevinovăția “victimelor”, fie 
ele îngeri sau vârcolaci. 
          Veți descoperi în “Blestemații” un roman de o 
surprinzătoare și copleșitoare complexitate, un vertij de 
întâmplări care te țin cu sufletul la gură de la prima până la 
ultima frază. Lectura vă va convinge negreșit că un înger 
rămâne un înger, indiferent de circumstanțe, încercări sau 
„mutații”. Prin extrapolare, orice înger este, până la urmă, un 
om! Așteptăm ca generația următoare, a cărei curajoasă 
reprezentantă este Ana Maria Gîbu, să demonstreze și 
reciproca afirmației de mai sus! 
          Un roman must read! Mult succes, Ana Maria! 
 
                                     
 
 

Silviu GUGA 
CABINETUL DE LECTURĂ 

Poezia ca o „clipă în rai” 

Marilena Velicu, după ce a fost prezentă în câteva 

culegeri ce adunaucreaţii apărute pe diverse reviste on-line,  

a editat trei volume de poezie:Poeme pentru el (2011), Vise 

prăfuite şi Lasă-mă să cred ( ambele apărute în 2012 ).  

Încă de la primul volum ,poeta refuza “alinierea” la orice 

modă poetică şi aborda vechiul şi „dulcelestil clasic” Am 

spus şi cu alte ocazii că recidiva la această mamieră de a 

scrie e o formă interesantă, aş numi-o chiar paradoxală, a 

nonconformismului. Recentul volum, Clipă în rai ( apărut la 

Editura „Cenaclul de la Păltiniş”), menţine preferinţa pentru 

„dulcele stil clasic” şi tema predilectă este totiubirea, cu 

bucuriile şi suferinţele ei. Fără să facă mari derapajele 

metaforice, refuzând frisonul filozofard,  minimalismul şi 

prozaismul  delirant, darşi gravitatea contrafăcută sau 

suptilitatea gratuită, Marilena Velicu nu încearcă să 

găsească noi subiecte şi motive poetice şi nici experimente 

originale,îşi caligrafiază îngrijit sentimentele şi ideile într-o 

poezie cursivă şi plăcută în care adie brize eminesciene.

      

    Volumul „reface” clipa care 

captează fericirea şi suferinţa, deznădejdea şi iertarea, 

voluptatea şi amărăciunea şi aceasta e o clipă în care 

iubirea ajunge la plenitudinea sa şi pe care poeta o numeşte, 

cu o inspirată metaforă, clipă în rai.Cum această clipănu 

poate fi oprită aievea, poeta o invocă să rămână în cartea 

sa: 

„Și tac…visez…și vreau să stai 

În cartea mea…clipă în rai.” 

Oprirea clipei într-o carte de poezie înseamnă 

permanetizarea iubirii, incandescenţa sentimentelor, trezirea 

din vis în eternitate sau, altfel spus,un fapt romantic. 

Confesiunea unui astfel de „fapt” nu poate să fie făcută decât 

în manieră romantică şi poezia sugerează o admosferă 

vetustă şi melancolică, preluată dintr-un volumul anterior, 

Vise prăfuite.  Realizarea acestui confesiuni lirice 

necesităeliminarea expresiilor inutile sau grandilocvente şi a 

explicaţiile disolutive, încât exprimarea poetică să fie directă 

şi frumuseţea ei să stea în simplitate. Cititorul a putut 

observa intenţia „curăţeniei stilistice”  care, de fapt, este şi 

mărturisită de poetă („Din tainele tăcerii-am învățat/  

Cuvântulsă îmi fie nepătat.”), dar, din păcate, uneori se lasă 

ademenită de articifii poetice inutile care nu se încadrează în 

„formula” predominantă a poeziei pe care o scrie. Aceste 

rare abateri pot să fie îndreptate având în vedere experienţa 

poetică a autoarei sau pot să o canalizeze spre alte structuri 

poetice în cărţilr viitoare în care dorim să existe acelaşi flux 

al sincerităţii şi aceeaşi indemânare dezinvoltă de a-l pune în 

vers.      

   Marilena Velicu la acestă a patra 

carte a sa şi-a câştigat mulţi cititori  care cred în steaua ei de 

poetă.      
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MIRCEA BÂRSILĂ 

AUREL SIBICEANU – Curajul de a fi singur 

 

 
Până la antologia Scribul şi roua (Editura TipoMoldova, Iaşi, 
2012, antologie), Aurel Sibiceanu a publicat următoarele 
cărţi: Aflările (Bucuresti, Editura Litera, 1977), Ziua 
Cuvântului (Bucureşti, Editura Litera, 1979), Cartea Făpturii 
(Bucureşti, Editura Litera, 1987), Cartea Făpturii (ediţie 
completă, Piteşti, Editura Paralela 45, 2001) şi Priveliştile 
Scribului (Piteşti, Editura Tiparg, 2008). S-ar putea spune că, 
de fapt, Aurel Sibiceanu a „debutat” cu placheta intitulată 
Cartea Făpturii (1987), ce se detaşează valoric de cele 
anterioare şi în care autorul a ajuns la o formulă lirică 
personală: o formulă de care nu se va mai despărţi şi pe 
care va perfecţiona-o cu migală, ignorând cu seninătate 
zvârcolirile poeziei promovate de colegii de generaţie. Ceea 
ce-l singularizează pe Aurel Sibiceanu este gustul pentru 
cuvântul vechi şi pentru morfologia arhaică a expresiei, pe 
care o foloseşte cu minuţiozitatea unui caligraf copleşit de 
frumuseţea şi plăcerea muncii pe care o face.Poeziile sale, 
aflate mai ales sub semnul ,,artei de a vorbi’’, au afinităţi 
stilistice, pe de o parte, cu textele cronicarilor noştri, iar pe 
de alta, prin recuzita simbologică şi prin tonalitatea elegiacă, 
psalmică sau cea cu valenţe profetice, cu vechile texte 
sacre: „Să plângem pe ape,/ mi-am zis,/lucrările plânsului 
desferecă vederea/ cum stepa desferecă/viaţa 
lupului”(,,Echinox’’); ,,Cum stăteam: om aproape bătrân,/într-
un chip aproape cât lumea de mare,/şi cum la tâmple 
duceam săracele palme,/zdrenţuite-n zece fâşii de 
stindarde,/am auzit, deodată, cum se surpă cărarea,/cum se 
fărâmă în urme de/bour vânat pentru steme.//Noapte era şi 
am auzit cum creşteau/unghiile mele şi unghiile altora,/le-am 
auzit cum se lungeau până/la cel mai zemos fruct – 
copilăria!’’…(,,Putrede fructe pluteau’’);,,Întunerecul unor 
sălbatice fructe/se ascunde-nvorbele tale, în lumina/pe care 
mâinile-ţi o lasă pe masă/cum pe o lespede atinsă/de 
barbara mea tâmplă.//Vorbeşti şi liniştea pleacă-n lutul/unei 
amfore. Surâsul tău/împlineşte minunile goluluide amforă,/în 
pumni încălzeşti blânda ţărână/a unui murmur în care-s 
ostatec.//Ceaţa grădinii e tăiată, deodată, în trei:/de cântecul 
paserii, de un pas nevăzut/şi de schivnicul tei./Lângă noi 
cântecul încearcă să fie/coroană celuia care de la masa 
noastră/pleacă flămând în Ithaca lacrămilor sale.//Umbrele 
ne stau alături – să ne fie chiar oaspeţi,/neguri din vremea 
când lumina lua forma/picăturii de sânge?!’’(,,Stampă’’). 
Iarba, Piatra, Cartea, Cuvântul, Deşertul, Leul, Noaptea, 
Ţărâna, Iarba, Roua, Arca, Lacrima, Aştrii, Colbul, Ţărmul, 
furnica, Marea, tâmpla ... sunt cuvintele-cheie ale poeziei lui 
Aurel Sibiceanu, o poezie a cărei profunzime este 
dependentă de un evident narcisism al frazării şi chiar şi de 
aşa-numita idolatrie verbal şi imagistică. Respectivele 
cuvinte-simboluri, folosite, atât pentru frumuseţea lor 
lexicală, cât şi pentru sarcina semantică pe care o 
dobândesc în contextul unor reverii lirice elaborate cu 

încetineala unui bijutier de viţă veche, conferă o coloratură 
specială discursului poetic: ,,Coama leului – ce slavă de 
flăcări! –/îţi vesteşte coapsa, pana acvilei – sânul,/rodia 
luminează calea pe care vii la mine/cum la Ostovul Patmos 
venea/scrisoarea unuia cu gura zidită de Carte.//Aduci în 
săracele mele pământuri/un trup învăluit în zăpezi cum în 
vechime/învăluite-s turmele de inorogi –/ azi abia le mai 
ghiceşti/cornul împărătesc în steaua/căzând pe susur de 
ape, în bezna copilei/ce creşte până la roadele biciului,/până 
la vântul ce mână corăbii’’... (,, Un trup învăluit în zăpezi’’). 
Dincolo de folosirea uşor ostentativă, niciodată însă 
stridentă, a unor asemenea cuvinte, se cuvine subliniată – 
lucru tot mai rar întâlnit azi – grija poetului pentru „ţinuta” 
poemului, pentru caligrafia discursului. Fiecare poem este 
şlefuit până când strălucirea lui devine suficientă sieşi: 
,,Seară era şi-n flautul meu/doar vântul punea o 
cântare,/umplea golul ferestrei dinapoi căreia/stăteam 
nevăzut. Despre munte gândeam/că-i o piatră urcată la cer 
de leneşa/mea răsuflare, când, deodată, mi-ai bătut/în uşă 
cu zmeura tristelor tale inele.//Surâdeai şi pe făptura mea 
străjuită/de semne păgâne urme de bici apăreau,/urme de 
bici grabnic schimbându-se-n/ cărări pentru stele. Era 
linişte!/Doar gleznele tale se auzeau venind încet,/ca o 
răsuflare de bour în steme.//Ai început să cuvânţi despre 
imaginare făpturi/uitate de tine în vântul care prin lume te 
poartă/cum prin stranii poveşti.’’…(,,Despina’’). Poetul nu 
abdică de la principiile sale poietice, în favoarea aşa numitei 
urgenţe a comunicării, preferând derularea calmă şi îngrijită, 
ofidiană, ceremonioasă a discursului – un discurs îndrăgostit 
de podoabele sale ,,alese’’ şi sub care se ascunde un 
freamăt enigmatic, o melancolie valorificată în stil ,,asianic’’: 
,,Din pulberi îşi duce făptura/somnoroasă precum 
leoaica/născând zestrea pustiei,/umbra din Tărâmul 
Celălalt,/din omătul gârbovit de lupi/şi de strigăt.//Sufletu-i 
pare că este o frunză/vâslind în răcoarea din grote,/în 
mormintele blânzilor scribi./Ea are mâinile ascunse în 
ceasloave /de purpură, în mâna ce împarte scântei,/ea ne 
lasă chiar singuri în hieroglifa/blănii de pardos, ne lasă/cu 
viaţa dusă în argintul cenuşii.//Mările se rup în două - va să 
trecem noi/către criptele gloriei, va să cutreierăm/pravila 
mărăcinişului întins peste/aurul tâmplei ca o taină amară, 
amară’’(,,Născând zestrea Pustiei’’). Atât aerul de poveste 
bine ticluită al confesiunii, o confesiune evazivă, elegantă, 
manierată, cât şi imagistica ,,pretenţioasă’’ susţin încrederea 
poetului în ofertele fanteziei care facilitează asumarea 
feluritelor măşti lirice: ,,Am umblat pe la tăcutele neamuri ale 
pietrei,/un surâs le-am cerut, pentru adierea/ce aprinde în 
genele tale un crâng de semne uitate,/le-am cerut o fructă 
mai dulce pentru amara mea/gură, când plouă şi fulgerele 
stau între noi/cum între stânci minunile apei, somnul 
epavelor.//O, le-am cerut o făptură prin care să trec/în 
liniştea ceaiului, în vistieria de zări/a Orbului - căzutele flori 
de cireş./Le-am cerut iuţile umbre ale atletului înfiorat/de 
nimicul în care aleargă, în care îşi lasă/mulţimea-i de trupuri, 
respirarea prin care/o stea lumilor se împarte, şi 
întunerecului.//Cele primite de mine îmi sunt chiar din 
belşug,/cu scântei pot umple şi ochii de tigru,/albastrele-i 
gheare, ce bine pot fi o prezenţă a ta, iubito,/în chip de 
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foşnet, liniştea o pot arunca peste copaci,/pot spune, când 
pleci:‚‚Din această mireasmă/albinele culeg lumină pentru 
muribunzi încât/printre lacrămile mele spre Marea pot 
călători!’’//Şi câte mai am de la tăcutele neamuri ale 
pietrei!/am chiar putere cu palma să trec peste cripte/cum 
peste trupul tău cu mângâierea!’’ (,,Călătorie’’). Poemele 
citate (unele, integral, altele, parţial) sunt reprezentative în 
ceea ce priveşte limbajul şi mecanica discursului poetic al lui 
Aurel Sibiceanu, un discurs în care gândul pare a aştepta 
cuvântul potrivit, cuvântul de care are nevoie, cu o angelică 
răbdare de scrib. Lirica de dragoste îşi asociază un 
sentiment al crepusculului, o tristeţe cu ascunse valenţe 
livreşti şi care beneficiază de o atitudine menită a pune în 
lumină jocul dintre aşa-numitele ,,imponderabile’’ ale trăirii şi 
elementele corelative aflate în subordinea realului obiectiv: 
,,Femeia pe care-am iubit-o nu se mai vede/decât pe lama 
unui cuţit pâlpâind/lângă obiectele triste ale serii,/pe raza ce 
ţine feriga şi gâzele/în minunea apusului.//Stă între mine şi 
ea un râu peste care/trec morţii, peste care trece cocorul –/e 
o depărtare ce trebuie înşelată cu viaţa.//Adorm amintindu-
mi unghiile ei,/luceferii lor care bine pot fi găuri de flaut,/îmi 
amintesc de tâmpla ei încoronată de ierburi,/de glezna-i pe 
care la mine sosea/un popor de lăstuni. Ce nu–mi 
amintesc/tace în rodii şi trestii, mă aşteaptă/în bătrânul spre 
care duc pe scut/amiaza puterilor mele, soarele ei:/leu 
săgetat uneori fără de noimă!//şi tac lângă Marea care îmi 
trimite/un delfin spintecat de lumina înserării!’’ (,,Ce nu-mi 
amintesc’’). Fără îndoială, poezia de dragoste constituie 
partea cea mai de seamă a operei lui Aurel Sibiceanu. Mai 
mult: poeziile sale din această categorie propun o viziune 
insolită în respectivul orizont liric şi, totodată, umplu un 
inexplcabil gol în lirica optzecistă. Alegem, spre 
exemplificare aceste poezii: ,,Întârziu cu mâna în mireasma 
părului tău,/cum întârzie marea pe ţărmuri,/cum orbul 
întârzie în praznicul/răscrucilor mereu sub călcâi 
răzvrătite.//Nevoiesc în povara zilelor mele/făptura să-ţi aflu: 
neclădită/pe ape ori pe nisipul repede/trecător din ţărmuri în 
ţărmuri.//Întreb de tine şi-mi răspund/călători de pământ,/pe 
mine mă întreb şi făptura/mi se surpă în semnele cerului,/am 
un gând mai înalt decât copacii.//Pe cale de astru pot fi 
văzut,/auzit în larma agorei de faclă,/îmi pot cutreiera 
neştirbită/huma din trup.//E cel mai puternic! Se va zice,/aşa 
cum e, singur, pare un steag/destrămat de vântul poveştii.’’ 
(,,Neştirbită huma din trup’’); ,,De la trupul tău la trupul 
tău/cale de lacrămi şi Iliada este./Fără de a pierde o corabie, 
un ţărm/nu se poate, coroana fără de a o pierde – nu.//Între 
tine şi tine pietrele dau glas,/între tine şi tine zidurile 
vuiesc,/casa mi sesparge de vuiet – /capu’ de-l culc pe o 
piatră/mă trezesc aiurând, mi se pare ca sunt/nălucii toiag. 
Au ce se întâmplă?!/Din Iliadă armele şi armurile/Se întorc 
nepurtate de nimeni?!//Din Odisee chiar Marea 
lipseşte?!//De bună seamă că nu, de bună seamă/că nu aflu 
chei să te scot din absenţă/din lacrimă să te scot ca din 
Marea!//Un astru de piatră curge/pe braţul meu avântat în 
purpură,/în adâncul din rouă.’’(‚,Pietrele dau glas’’); ,,Iubindu-
te am lăudat un ţinut/Mai întins decât moartea,/Eram atât de 
tânăr încât nimic nu murea/şi închinător la pietre 
eram,/crezând că fiecare piatră poate sluji/piramidei, că 

poate arăta drumul spre Marea!//De când te uit curcubeul s-a 
tras din/Priveliştea mea, iarba a crescut până la ochi!/(şi 
absenţa ta, slujită de mireasmă, întemeiată/de fructe peste 
Akeron mă petrece!)//Că te-au frânt viclenele ape! mi-am 
zis,/Peste ele dau strigăt, junghii lunţoliul/ Depărtării care ne 
adăposteşte şi strigătul/ şovăie-n orologii, aleargă pe 
drahme/unde cezarul de mine e orb, orb’’... (,,Şovăie în 
orologii’’ ). Deşi frumos în arhaicitatea sa, limbajul lui Aurel 
Sibiceanu este pândit de pericolul monotoniei, mai ales în 
textele în care, nebulos sau, dimpotrivă, prea explicit, 
mesajul nu incită cititorul. În principiu, scenariile construite 
de Aurel Sibiceanu sunt susţinute, formal, de o îndelunga 
distilare a frazei (în care predomină cuvintele pe care le 
îndrăgeşte în mod special), de o retorică ce implică volute şi 
repetiţii în spiritul discursului profetic şi al psalmilor, iar la 
nivelul imaginarului – de situaţii, simboluri şi imagini cu o 
patină arhaică sau de factură biblică. Sub ambele aspecte, 
Aurel Sibiceanu dovedeşte o dublă disponibiliate: aceea de a 
repune în drepturi – de pe poziţia unui foarte bun cunoscător 
al poeziei moderne – un lexic ce părea epuizat din punct de 
vedere liric, şi, respectiv, de a fabula, în spiritul modelelor 
consacrate de Biblie, pe câteva teme de extracţie barocă: a 
misterului de nepătruns şi a tainicei frumuseţii a lumii, a 
lucrării potrivnice a timpului, a iubirii (asumate ca spectacol 
fiinţial), a lumii ca teatru, a destrămării şi a fragilităţii fiinţei 
umane în marea ţesătură a existenţei... Poezia lui Aurel 
Sibiceanu este anacronică doar pentru cei ce au idei fixe 
despre ,,noua’’ poezie şi care, pe de altă parte, nu observă 
cât de modernă este asamblarea textelor sibiciene şi cât de 
bine este gestionat echilibrul discursului. Şi încă ceva: s-ar 
putea ca ,,anacronicele’’ texte ale lui Aurel Sibiceanu să aibă 
o viabilitate mai mare decât cele scrise de confraţi, sub 
semnul parodiei şi al excesivelor încercări de 
deconvenţionalizarea discursului poetic. 
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         Biserica Sf. Gheorghe din 

Streisângeorgiu se află în localitatea omonimă, 
în marginea orașului Călan, județul Hunedoara. 
Construită în stilul romanic, între 1313-14, pe 
locul unei biserici de lemn datate 1130-1140, 
biserica din Streisângeorgiu este una din cele mai 
vechi construcții medievale din Transilvania și 
România cunoscute până în prezent și păstrate în 
funcțiune. Nu numai vechimea ce și arhitectura ei 
bine conservată, pictura valoroasă din trei 
perioade diferite: 1313-14, 1409 și 1743, și nu 
mai puțin situl arheologic, fac din această biserică 
una dintre cele mai prețioase monumente de 
arhitectură medievală transilvană. Biserica se află 
pe noua listă a monumentelor istorice. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Istoric 
 

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

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

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

 


