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Silviu GUGA 

 

 

 

100 de romane în 100 de ani  

 

 
Centenarul Marii Uniri se va sărbători, 

probabil, prin festivități grandioase, prin 
dezbateri istorice şi politice, prin concerte, 
manifestări de tot felul, unele searbede, altele 
emoţionante, unele plictisitoare, altele 
gălăgioase, pe străzi, pe stadioane, în săli de 
teatru, în spaţii special amenajate, în parcuri şi 
pieţe. S-au făcut proiecte, s-au făcu comisii 
speciale, locale şi naţionale, se cheltuiesc bani, 
totul pentru a organiza desfășurarea 
manifestărilor acestei mari aniversări aşa cum 
se cuvine. Desigur, sunt forme multiple de a 
sărbătorii cu bună cuviinţă şi mândrie 
Centenarul. Mă gândesc la aportul unor 
instituţii de la Academie la o şcoală primară, 
dar şi al publicaţiilor, editurilor, posturilor de 
radio şi televiziune.  O sărbătorire decentă 
poate avea loc în bibliotecă pentru a vedea ce 
s-a făcut în literatura română în cei 100 de ani 
de la Marea Unire.  După 1918 nu avem numai 
o ţară mare, ci - am început să avem - şi o 
literatură mare. Vitalitatea literaturii este dată 
de roman. Până la 1918 pe autorii de  romane 
realizate în literatura noastră îi puem număra 
pe degetele de la o mână: Nicolae Filimon, 
Ioan Slavici, Duiliu Zamfirescu, Ion 
Agârbiceanu.  După 1918 şi până astăzi avem 
o muţime de romancieri, simpla înşiruire a 
numelor ar ocupa un tom intins. Romanele 
sunt şi mai numeroase.  Recitind studiul 
excelent al lui Ion Bogdan Lefter „Scurtă istorie 
a romanului românesc”, mi-a venit ideea de a 
realiza o listă cu 100 de romane ale literaturii 
noastre care au apărut după Marea Unire. 
Lista e aproape întâmplătoare  şi e făcută 
printr-un efort de... memorie. Încerc să văd 
dacă pot să-mi amintesc, fără nici măcar o 
minimă documentare, 100 de titluri de romane 

reprezentative pentru literatura română din cei 
100 de ani de la Marea Unire.   
      
 Încep cu romanul Ion de Liviu 
Rebreanu, considerat întemeietorul romanului 
românesc modern şi mai adaug alte patru 
romane ale acestui autor, Pădurea 
spânzurasţilor, Răscoala, şi Ciuleandra. 
Adaug imediat romanele Creanga de aur, 
Baltagul şi Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu, 
autor pe care puteam să-l enumăr, pentru 
Neamul Şoimăreştilor, şi printre romancierii 
afirmaţi înainte de 1918. Continuu fără să 
respect stric o ordine, cronologică sau valorică.  
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 
război şi Patul lui Procust de Camil Petrescu,  
Craii de Curtea-Veche de Mateiu Caragiale, 
Enigma Otiliei şi Bietul Ioanide de G. 
Călinescu, Concert din muzică de Bach de 
Hortensia Papadat-Bengescu, Maitreyi şi 
Nuntă în cer de Mircea Eliade, Întunecare de 
Cezar Petrescu, La Medeleni de Ionel 
Teodoreanu, O moarte care nu dovedeşte 
nimic  de Anton Holban, Maidanul cu 
dragoste de George Mihail Zamfirescu, Adela 
de  G. Ibrăileanu, Ochii Maicii Domnului de 
Tudor Arghezi, Rusoaica şi Donna Alba de 
Gib Mihăiescu, În preajma revoluţiei de C. 
Stere, Oraşul cu salcâmi de Mihail Sebastian, 
Întâmplări în irealitatea imediată de M. 
Blecher, Aventurile domnului Ionel Lăcustă-
Termidor de Felix Aderca, Europolis de Jean 
Bart, Pensiunea doamnei Pipersberg de H. 
Bonciu, Invitaţie la vals de Mihail Drumeş, 
Pânza de paianjen de Cella Serghi, Între zi şi 
noapte de Henriette Yvonne Stahl, Sfârşit de 
veac în Bucureşti de Ion Marin Sadoveanu,  
Ora douăzeci şi cinci de Constantin Virgil 
Gheorghiu, Dumnezeu s-a născut în exil de 
Vintilă Horia,  Desculţ de Zaharia Stancu, 
Moromeţii şi Cel mai iubit dintre pământeni 
de Marin Preda, Setea de Titus Popovici, 
Groapa şi Princepele de Eugen Barbu, 
Cronică de femilie de Petru Dumitriu,  Zahei 
orbul de Vasile Voiculescu, Luntrea lui Caron 
de Lucian Blaga, Toate pînzele sus! de Radu 
Tudoran, Cireşarii de Constantin Chiriţă, 
Francesca, şi Bunavestire de Nicolae 
Breban, Vânătoare regală de D. R. Popescu, 
Îngerul a strigat de Fănuş Neagu, Suferinţa 
urmaşilor de Ion Lăncrănjan,  Viaţa şi opiniile 
lui Zacharias Lichter de Matei Călinescu, 
Nebunul şi floarea de Romulus Guga, 
Ostinato de Paul Goma, Dulce ca mierea e 
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glonţul patriei de Petru Popescu, Matei 
Iliescu de Radu Petrescu, Ingeniosului bine 
temperat de Mircea Horia Simionescu, 
Ficţiune şi infanterie de Costache Olăreanu,  
Până la dispariţie de Vintilă Ivănceanu, Hotel 
Europa de Dumitru Ţepeneag, Pasărea şi 
umbra şi Femeie, iată fiul tău de Sorin Titel, 
Feţele tăcerii şi Orgolii de Augustin Buzura, 
Adio, Europa! de I. D. Sîrbu, Galeria cu viţă 
sălbatică de Constantin Ţoiu, Dimineaţă 
pierdută de Gabriela Adameşteanu, 
Dimineaţa devreme  de Alexandru George, 
Zenobia de Gellu Naum, Serenadă la 
trompetă de Sânziana Pop, Suprevieţuiri de 
Radu Cosaşu, Apa  de Alexandru Ivasiuc, 
Balanţa de Ion Băieşu, Lumea în două zile de 
George Bălăiţă, Întoarcerea huliganului de 
Norman Manea, Siesta de Paul Georgescu, 
Prinţul Ghica de Dana Dumitriu,  Somnul 
vameşului de Bujor Nedelcovici, Schimbarea 
la faţă de Mihai Sin, Cartea Milionarului de 
Ştefan Bănulescu, Nemuritorul albastru de 
Radu Ciobanu, Un Burgtheater provincial de 
Livius Ciocârlie, Tutun de Macedonia de 
Maria Luiza Cristescu, Biblioteca din 
Alexandria de Petre Sălcudeanu, Viaţa pe un 
peron de Octavian Paler, Turnul de Vasile 
Andru, Femeia în roşu de Mircea Nedelciu, 
Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Tobit de 
Ştefan Agopian  Compunere cu paralele 
inegale de Gheorghe Crăciun, Asediul Vienei 
de Horia Ursu,  Zăpada mieilor de Bedros 
Horasangian, Ploile amare de Alexandru Vlad, 
Mierla neagră de Radu Ţuculescu, Medgidia, 
oraşul de apoi de Cristian Teodorescu, 
Moartea lui Siegfried de Octavian Soviany, 
Manuscrisul fanariot de Doina Ruşti, Ploaia 
de trei sute de zile de Gabriel Chifu, Zaraza 
de Andrei Ruse.     

Realizarea listei de 100 de romane mi s-
a părut iniţial o „îndelednicire” uşoară şi 
plăcută. Lucrurile s-au schimbat cînd am 
constatat că o primă variantă a ei cuprindeau 
un număr aproape dublu de romane. În dreptul 
lui Liviu Rebreanu, „întemeietorul”, figurau 7 
romane, romane de mult uitate, figurau şi ele 
alături de ciudatul roman al lui Urmuz, iar la 
roman contemporat, vreo 15-20 romane ale 
unor prieteni sau apropiaţi.  Am luat-o de la 
început propunându-mi să fiu exigent şi să nu 
notez decât romanele ce au intrat în atenţia 
cititorilor, dar nu puteam exclude părerile 
istoricilor şi criticilor literari. Din a doua variantă 
îmi lipseau vreo 30 de romane şi nici aşa nu se 

putea.  Exigenţa mea, subiectivă desigur, 
contrazicea ideea că în 100 de ani literatura 
română a strâns 100 de romane 
reprezentative. Un neadevăr pe care l-am vrut 
contrazis cu a treia variantă a listei în care am 
vrut ca să demonstrez şi diversitatea prin teme 
şi formulare a romanului. E varianta de mai 
sus, cea care mi-a cerut un efort pentru a 
alege fix 100 de romane.  La  nominalizarea 
unor romne am renunţat cu greu şi, ce trebuie 
să mai mărturisesc, e că  pentru mulţi autori 
meritau să fie amintite mai multe titluri.   
       
 Lisa a 100 de romane în 100 de ani 
întocmită aici poate să fie desigur amendată, 
dar ea se vrea un îndemn la elaborarea unor 
studii care privesc evoluţia romanului 
românesc în ultima sută de ani, un îndemn 
pentru Ion Bogdan Lefter de a scrie „O istorie 
detaliată a romanului românesc” şi - de ce nu? 
– un altfel de proiect pentru sărbătorire Marii 
Uniri în anul centenar.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Săndulescu – Poeme, Ed. Sf. Ierarh Nicolae, 
Bucuresti, 2018 
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Ungureanu 
 

 

 
 

Mihai Şora – 
un reper: Timişoara 
 
 
 
 
Când se apropia de vârsta magnifică a 
centenarului şi încercam să am un dialog cu 
domnul Şora, doamna Şora mi-a spus să  MIHAI 
ŞORA ar dori să viziteze Banatul. Să ajungă la 
Izvin. Cum într-un articol anterior am arătat că 
la Izvin au trăit şi alţi oameni de seamă, vă 
propun amintiri ale lui Mihai Şora,  dintr-o 
înregistrare timişoreană, din  20 mai 2008. 

 
Teodor Şora, Toadea Miculii, a fost bunicul 

meu, căci tatăl său se numea Micula. Identificarea  
lor se făcea prin evocarea numelui tatălui. Toadea 
Miculii, tatăl meu, Melentie Şora, era Melentia 
Toadii. Eu sunt Mihaiul Melentii. Mihail Melentii 
Toadii Miculii evocă descendenţa familiei Şora. Aşa 
se localizau oamenii, pentru că aceste nume era 
foarte frecvente. Se întâmpla să existe mai muţi 
Toadea Miculii, iar atunci trebuia să se alăture 
numele bunicului sau chiar a străbunicului, pentru a 
individualiza persoana cu care sau despre care 
vorbeai.  

 
 Bunicul meu era un om mărunt, uscăţiv. S-a 
născut în 1840. Când eram eu copil, spre începutul 
anilor ’20 şi mergeam la Feneriş, el avea 80 de ani. 
A mai trăit încă 19 ani. A murit în 1939. Făceam 
drumeţii la munte şi ne ţineam foarte greu de el, 
care mergea în pas alert, fără a se opri, iar noi, cu 
toate că mici fiind şi cu capacitate respiratorie 
puternică, de abia reuşeam să ne ţinem după el. 
Petrecem două săptămâni vara unde petreceam 
alături de veri de-ai mei, copii de aceeaşi vârstă cu 
mine.  
 

Teodor Şora a avut vreo zece copii, din care 
doar doi au fost aleşi să meargă la şcoală. Unul 
dintre ei a fost tatăl meu, care a mers la şcoală la 
îndemnul învăţătorului. El i-a spus bunicului la 
finalul clasei a patra: „Mai, Toadii măi, pruncul ista 

trebuie să meargă la şcoală..” Moşul acesta a fost 
destul de inteligent şi nu a avut nici un fel de 
rezervă să îl dea la şcoală. Bineînţeles că erau 
condiţii favorabile. Era un liceu greco-catolic în 
Beiuş cu limba de predare română, Samuil Vulcan, 
în afară de materiile obligatorii în limba maghiară. 
Acolo a mers el. Mai exista liceul Andrei Şaguna 
din Braşov, care era ortodox şi liceele de la Blaj, 
care erau de asemenea româneşti greco-catolice. 
După ce a absolvit liceul, a urmat teologia la Arad. 
A avut intenţia să facă facultatea de Filozofie de la 
Budapesta. Însă a venit războiul şi nu a vrut să 
participe la război.  S-a căsătorit şi a optat pentru 
cariera de preot.  

Prima parohie pentru care a  candidat a fost 
chiar în satul în care se căsătorise, Pesac, în 
apropiere de Periam. A reuşit însă contra 
candidatul său, prin urmare a luat parohia de la 
Ianova, unde m-am născut eu. Acolo s-a născut 
primul copil care însă a murit în perioada epidemiei 
de gripă spaniolă. Diagnosticul nu l-am pus, l-am 
moştenit prin amintire. Se numea Teodor, după 
numelui bunicul patern. Eu mă numesc Mihai 
pentru că bunicul matern purta acest nume. Sora 
mea se numeşte Maria, după numele bunicii 
paterne. Dacă aş mai fi avut o soră s-ar fi numit 
Ecaterina după numele bunicii materne. Pe urmă 
alegerea numelui era  liberă.  

 
 Locuitorii  din Pesac pot spune că au fost 
nişte întemeietori. Ei au fost alungaţi din Sânpetrul 
Sârbesc, în urma unui conflict între sârbii şi românii 
de acolo. Aşa au ajuns în acest sat care de abia se 
înfiinţase, sub Maria Teresa, pe un pământ care le-
a fost cedat, iar satele avea obişnuitele străzi 
paralele şi perpendiculare, într-un mod cu totul 
geometric. Pesac înseamnă pe sârbeşte nisip. E un 
teren foarte nisipos.  

În anul în care m-am născut eu, ei erau mult 
deasupra nemţilor ca statut economic. Aveau o 
bancă care se numea Pesecana, cu un consiliu de 
administraţie format din depunătorii cei mai 
consistenţi. Un unchi de-al meu, Cuzman Bogdan, 
era directorul acestei bănci. Se făcea mult comerţ, 
cu porumb, mai ales cu străinătatea. La un moment 
dat au zis că decât să exporte porumb, este mai 
bine să crească porci. Şi aşa s-a ajuns la exportul 
de carne de porc. Erau pe punctul de a face o 
fabrică de salam care să facă concurenţă salamului 
de Sibiu, tot cu destinaţia Germania. Dar în urma 
războiului Germania s-a prăbuşit, iar proiectul nu a 
putut fi dus la îndeplinire. În aceste împrejurări i-am 
găsit eu întorcându-mă din Franţa, în toamna lui 
’48. Un an mai târziu au fost deportaţi în Bărăgan,  
de unde au luat-o de la capăt. Aproape toţi au făcut 
şcoală, ciclul gimnazial. Unii dintre ei au luat şi 
examenul de bacalaureat.  

Revenind la tatăl meu, traseul spre 
Timişoara a avut câteva opriri. De la Ianova a mers 
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la Izvin. Pe lângă preot, el era şi profesor de religie 
la Liceul Pedagogic din Timişoara, Şcoala normală 
de învăţători. De la Ianova mergea cu o căruţă 
câţiva kilometri până la Remetea, de unde lua 
trenul spre Timişoara. Pe când, la Izvin era o haltă 
de tren, de aceea când s-a eliberat parohia de 
acolo, a candidat, a reuşit, fiindu-i astfel mult mai 
uşor. Şi-a concentrat orele de la liceu, miercuri şi 
vineri, plecând dimineaţa şi reîntorcându-se seara. 
Când am ajuns în clasa a treia primară, ne-am 
mutat la Timişoara, tatăl meu fiind ales la parohia 
din Fabric.  Aveam o casă în Elisabetin pe strada 
Ion Văsii, la numărul 39. Îmi aduc bine aminte de 
casă, însă nu am mai revăzut-o. Au fost câteva 
schimbări, ne-am mutat cu chirie într-o casă chiar 
în faţa bisericii, în cartierul Fabric, apoi a cumpărat 
alta pe strada Mătăsarilor. 
 Era foarte activ ca preot în parohie, la fel în 
cercurile intelectuale. A făcut parte dintr-un cenaclu 
care se întrunea o dată pe săptămână, unde se 
ţineau cercuri de lectură, aveau discuţii pe teme de 
literatură. Eu nu am participat niciodată la acestea. 
Apoi avea o intensă activitate corală, nu doar cu 
coruri bisericeşti  
 Dincolo de calea ferată se afla un cartier 
numit Între vii, care avea şi o capelă. El deservea şi 
acel cartier. A reuşit să transforme acel cartier într-
o parohie. În regim şagunian erau candidaţi, în 
momentul în care era o parohie fără preot. Se 
deschidea ca o campanie electorală. Candidaţii 
trebuiau să vină de două ori pentru a face o slujbă 
şi a ţine o predică. La sfârşit se organizau alegerile 
cu vot secret, iar lumea vota, după felul în care se 
purta cu oamenii. Nu existau intervenţii din partea 
bisericii. Se făceau alegeri democratice, cu vot 
secret. În cazul în care exista egalitate, se organiza 
încă o alegere. Era extraordinar. Acolo a venit 
preot paroh, fratele său Ştefan Şora. 
 Tatăl meu nu s-a acomodat cu exigenţele 
vieţii urbane. Cred că a fost vorba de o dublă 
ruptură. În momentul în care am plecat eu în 
Franţa, el avea 50 de ani. Era un bărbat voinic şi 
tânăr. Zece ani mai târziu, părea un bătrânel, 
aproape că nu l-am recunoscut. La 67 de ani ne-a 
părăsit.  
 
 Îmi aduc aminte că masa era mereu la 
aceeaşi oră. Se ştia că tata ajungea acasă la ora 
unu jumătate, iar masa era pregătită. La fel era şi 
duminica, când ţineam casa deschisă. Întotdeauna 
erau câteva persoane care veneau şi bineînţeles 
ospătaţi. După plecarea mea la Bucureşti a fost 
greu să ne întâlnim, însă disciplina mesei la oră 
fixă a fost păstrată şi o regăseam de fiecare dată 
când veneam în vacanţă.  
 
 În timp ce am fost redactor-şef  la Editura 
pentru literatură, unul dintre colaboratori lucra şi la 
Institutul de folclor, mi-a spus că venind de la 

arhivele din Beiuş, a găsit din timpul ocupaţiei 
turceşti a Beiuşului nişte informaţii. Se pare că era 
acolo un ienicer, Şora. Dar ienicerii nu erau turci, 
erau creştini care erau luaţi şi transformaţi în 
soldaţi de elită a armatei. O bună parte dintre ei 
erau dintre românii macedonieni, care într-adevăr 
au nume scurte, bisilabice. După părerea mea 
lucrul este plauzibil, pentru că vatra satului Feneriş 
se numeşte Şorasca. Deci pământul cel mai bun de 
acolo  a fost proprietatea unui Şora. Dar toate 
aceste lucruri sunt o ipoteză.  
 Din această familie Şora au ieşit doi 
intelectuali, Melentie Şora şi Ştefan Şora. Primul în 
mod deliberat, la îndemnul învăţătorului. Dar un al 
doilea nu l-a mai dat. fratele mai mic al tatei, ca să-
şi adune anii şi a merge la liceu, imediat după ce a 
terminat clasele primare , s-a angajat argat până la 
vrei 13 ani. Cu banii adunaţii şi-a luat această 
independenţă, în raport cu familia, şi s-a dus la 
şcoală, a făcut liceul, cu partea pedagogică, în aşa 
fel încât după ce absolvirea Facultăţii de Teologie, 
a venit în sat preot şi învăţător.  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihai Marian, Negru opac, Ed. Eurostampa, 
TIMISOARA, 2018. 
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Mircea MOȚ 

 
     Gheorghe Grigurcu. Jurnalul, 
dincolo de calendar 

 
 
 
Publicat la editura  Eikon în două consistente 

volume, Jurnalul lui Gheorghe Grigurcu pare să pună 
sub semnul întrebării însăși condiția speciei. Pentru un 
Maurice Blanchot jurnalul „este supus(...) unei condiții 
aparent ușoare, dar de temut: trebuie să respecte 
calendarul”. Autorul Spațiului literar insistă de altfel 
asupra acestui aspect: respectarea calendarului este în 
ultimă instanță „pactul” pe care îl semnează și-l respectă 
jurnalul, căci calendarul „este demonul său, inspiratorul, 
compozitorul, provocatorul și paznicul”( Maurice 
Blanchot, Cartea care va să fie,  Traducere din franceză 
de Andreea Vlădescu, București, Editura Est, 2005, p. 
255). „Diaristul” însuși, după eseistul menționat, trebuie 
să fie conștient de faptul că „gândurile cele mai 
îndepărtate, sunt menținute în cercul vieții cotidiene și 
nu trebuie să-i nedreptățească adevărul”( Idem, ibidem, 
p. 255). 

În recenzia publicată la momentul apariției 
Jurnalului, Gabriel Dimisianu se arăta surprins de 
condiția de „jurnal neobișnuit” a cărții lui Gheorghe 
Grigurcu. „Nu voi întârzia să spun un lucru care m-a 
contrariat- scria recenzentul- citind Jurnalul lui Gheorghe 
Grigurcu și anume lipsa datării”( România literară, nr 25, 
2015). Faptul poate surprinde cu atât mai mult cu cât 
jurnalele în general „recurg îndeobște la datare”.  

Ceea ce nu este cazul cărții lui Gheoghe 
Grigurcu. Intelectualul profund, poetul și criticul de 
aleasă expresie nu este deloc preocupat de 
consemnarea mișcărilor din cotidian. Pe autor nu-l 
interesează evenimentele în trecătoarea lor 
inconsistență, cu atât mai puțin bârfa(literară sau nu), de 
dragul căreia cutare autor de jurnal contrafăcut, scris în 
liniștea posdecembristă, s-ar fi dus imediat  la București, 
pentru a alimenta zarva, ca să  poată apoi relata totul 
apropiaților din orașul său din provincie. La Gheorghe 
Grigurcu contează reflexul evenimentelor, care, în 
jurnalul său se topesc intr-o indiscutabilă tensiune 
intelectuală,  plasată în imediata vecinătate a poeziei și 
a artei pe care o implică de altfel critica sa. Autorului i se 
pare de-a freptul frivol să consemneze gesturi, vorbe ori 
să țină o evidență la zi a lecturilor sale. Cititorul avid de 
jurnale nu va descoperi aici biografia „exterioară” a lui 
Gheorghe Grigurcu, fiindcă evenimentele sunt rapid 
expediate după ce autorul a reținut din ele ceea ce 
contează făcând abstracție de circumstanțe.   

În Jurnalul său, Gheoghe Grigurcu are 
nereținuta plăcere de a transcrie fragmente, unele destul 

de întinse, din cărtile citite, și o face pentru că gestul îi 
exprimă gustul și opțiunea intelectuală. Acestea 
contează ca argumente pentru convingătorul autoportret 
al autorului: criticul se regăsește în general în 
fragmentele alese care, mai mult decât calendarul 
diaristului devin argumente pentru timpul subiectiv al 
autenticului creator. 

Există în cartea lui Gheorghe Grigurcu un 
veritabil „spectacol” al ironiei fine, care rămâne 
întotdeauna la un nivel elevat, ținând în ultimă instanță 
de luciditatea unui om superior care opune spațiului 
degradat, fie acesta al Amarului Târg, disponibilitatea 
pentru creație.  

O notă aparte a Jurnalului, trădând aceeași 
distanțare față de „calendar” și față de cotidian , este un 
autentic lirism, și când spun aceasta nu am în vedere 
doar anumite secvențe de poezie de extraordinară 
calitate( „Un cer modest de cețuri, toturat de nori, jertfit 
de vântul imaterial”), ci  lirismul profund, barbian, al 
convingătoarelor eșafodaje ideatice din carte. Un 
argument în plus pentru a plasa paginile Jurnalului 
alături de paginile de poezie din Un trandafir învață 
matematica, să zicem. 

Din alt punct de vedere, Jurnalul conține 
„cugetări” absolut memorabile, acestea putând constitui 
substanța unui volum separat. Se pot cita foarte multe 
din paginile Jurnalului: „Nu ne putem preface că nu 
există Dumnezeu, după cum nu ne putem preface că nu 
existăm noi înșine”. Sau: „Faptul că ironia este un 
spectacol îi atenuează cruzimea”.Ori: „Unele creații îți 
descoperă sufletul. Altele au ambiția de a ți-l inventa”, 
ultima fiind emblematică pentru jurnalui lui Gheorghe 
Grigurcu, mișcare subtilă, abia perceptibilă între 
descoperirea și inventarea unui autor.     

Există în Jurnal pagini ce conțin scurte eseuri 
sclipitoare, îngăduindu-mi să-l reproduc, din motive de 
spațiu, doar  pe cel despre oglindă și oglindire:„Privirea 
în oglindă nu reprezintă decât o formă specială de 
spectacol, specularitatea în care ficțiunea nu se 
disociază de viață. Narcisistul se autoficționalizează 
relativ, fără a se putea desprinde de existențialul 
corporal, precum un actor ce și-ar juca rolul propriei 
ființe, nedându-și seama când e «în rol» și când e în 
afara lui”. 

  În sfârșit, jurnalul este cartea unui Gheorghe 
Grigurcu cu reale predispoziții pentu narațiune. Există 
câteva secvențe care conțin in nuce un posibil roman  al  
Școlii de Literatură „Mihai Eminescu”( ce carte 
extraordinară ar fi aceasta, scrisă de Gheorghe 
Grigurcu!), după cum pot fi întâlnite fragmente în care 
autorul conturează, din cîteva linii sigure, portrete ale 
unor confrați, cu intenția de a le fixa, iarăși, dincolo,  de 
„calendar”, sub semnul tipologiei literare sau umane. 
Citez la întâmplare: „Îmi amintesc de ironia cu care 
Ovidiu Cotruș îmi povestea despre relațiile lui cu Mircea 
Zaciu. Ca student mai tânăr cu câțiva ani, al doilea se 
ploconea de la distanță în fața celui dintâi, socotit un fel 
de guru al studențimii. După ieșirea lui Ovidiu Cotruș din 
închisoare, Mircea Zaciu, coșcogeamitea prof. univ., se 
făcea a nu-l vedea”. 

 Cartea îl reprezintă pe deplin pe autor, în 
calitatea lui de scriitor complex, și nu mă îndoiesc deloc 
de faptul că Gheorghe Grigurcu ar avea tot dreptul să 
exclame, precum Flaubert în vremea sa: Jurnalul de la 
Eikon....c’ est moi! 

C R O N I C Ă  
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Doina RUŞTI 
 
        

 

       Dincolo de poarta mov 

 
        Bineînţeles, a existat şi pentru mine o primă 
carte, citită cu greu şi cu sudoare. S-a întâmplat de 
mult, pe vremea în care mă rugam de toată lumea 
să-mi citească. Nu eram încă la şcoală, iar în 
familie aveam numai oameni amatori de lecturi 
grăbite. În special, voiau să-mi turuie la repezeală 
câte o frază de prin cărţile pe care le citeau ei şi 
niciunul nu stătea omeneşte, ci făcea şi altceva în 
timpul ăsta, încât trebuia să-i urmăresc prin toată 
casa. Bunică-mea citea cărţi voluminoase, din care 
întotdeauna atârna câte o limbă de mătase roşie. 
Ea se fâţâia cel mai mult şi ştiam pe unde este 
după locul în care vedeam flamura căzută dintre 
pagini. Dacă-şi lăsa cartea în balcon, precis udase 
florile pe-acolo şi făcuse şi-o pauză de lectură pe 
canapeaua verde. Iar dacă dădeam cu ochii de 
câte un volumaş răstignit pe câte o margine de 
scaun, eventual şi c-o scrumieră alături, ştiam sigur 
că tatăl meu era prin zonă.  
         Cu toate că-i convingeam cu greu să-mi 
citească, erau foarte amatori de povestit. Şi era 
destul de enervant, pentru că nimeni nu spunea o 
poveste aşa cum era în carte. Fiecare avea idei, 
înflorituri şi episoade care îmi rupeau sufletul. Lipsa 
lor de respect faţă de cuvântul scris m-a indignat în 
aşa măsură, încât m-am hotărât să-nvăţ să citesc.  
Găsisem pe-atunci o carte cu pagini cartonate şi 
ilustrate. Personajul era Helga, pe care o şi 
vedeam în carne şi oase, alergând prin sufrageria 
noastră ori sărind coarda pe aleea din faţa casei. 
Pe fiecare pagină era un mic text, cu litere negre, 
ca nişte ochi licăritori, încât aveam impresia că în 
orice moment ar putea să-şi schimbe poziţia.  
Îmi citise cineva cartea, cred că tata, însă în grabă 
şi cam fără să se uite peste litere. Acesta era încă 
un lucru insultător: de la bunici, la părinţi, mătuşi 
sau alte rude, aflate în trecere, toţi, fără excepţie, 
ridicau ochii din carte în timpul lecturii şi se uitau la 
mine, ca şi cum m-ar fi tras în piept. Eram absolut 
încredinţată că nu spuneau tot, că citeau pe sărite, 
că omiteau tocmai părţile tari. 

            Aşa am început să caut sensul literelor 
scrise pe foaia care arăta ca o şarlotă de lămâie.  
 Îmi aduc aminte cum stăteam pe canapea, cu un 
morman de creioane colorate lângă mine. 
Scosesem la întâmplare o carte din bibliotecă. În 
timpurile acelea detestam să scriu pe caiete, pentru 
că cele mai multe erau liniate, ceea ce mă făcea să 
mă simt ca un câine ţinut în lesă.  Prin urmare, 
scriam pe cărţi, mâzgăleam de fapt paginile tipărite, 
ca şi cum tipăritura n-ar fi fost decât un fond 
inofensiv, un decor fără nicio importanţă.  
          Nuanţele de mov şi lila erau preferatele 
mele. Cum primeam o cutie de creioane colorate, 
cum înşfăcam movul, pe care îl ascuţeam cu 
pasiune.  
Prin urmare, am ales o carte din bibliotecă, pe care 
o consideram total neînsemnată, o carte cu coperţi 
bleu, iar în paginile ei de maculator am desenat 
apăsat, cu vârful moale al creionului meu lila, 
conturul impozant al literei H.  
         A fost prima literă şi primul mister pe care l-
am dezlegat.  
          Cu acest semn, ca o poartă, începea cartea 
despre Helga, al cărei nume îmi intrase în suflet cu 
multă vreme în urmă. M-am chinuit îndelung să-l 
scriu şi-mi mai amintesc şi-acum literele inegale ori 
încercările numeroase prin care am trecut ca să-l 
fac să-ncapă pe o singură pagină. Evident, pe-o 
pagină din acea carte, pe care mă hotărâsem să-mi 
încerc creionul mov. Şi-n timp ce părinţii mei 
păreau mai preocupaţi de cartea mâzgâlită decât 
de lucrul esenţial care era marea mea aventură de 
cititor, mi-am continuat căutarea printr-o muncă 
atât de complicată încât şi astăzi îi mai simt 
apăsările.  
           Toată povestea despre Helga am dezlegat-o 
literă cu literă. Copiam silueta semnului grafic peste 
textul aproape cenuşiu, al cărţii de terfeleală, apoi 
desenam alături câte un obiect, dar mai ales câte o 
persoană, al cărei nume începea cu acea literă. Şi 
nu era deloc uşor. Cum prindeam pe cineva, îl şi 
luam la întrebări despre numele unei litere şi 
verificam pe urmă dacă nu cumva o mai scrisesem, 
foşnind foile cărţii, care între timp devenise o 
adevărată capodoperă. Literele îngroşate, capetele 
cu ochi holbaţi şi sprâncene arcuite ori pisicile 
făcute din două ovale tronau pe fiecare păginuţă 
maronie.  
            Într-un timp lung, lung ca un vis, am reuşit 
să aflu numele tuturor semnelor din cartea Helgăi. 
Şi-ntr-o după-amiază de iarnă, cu ferestre bolnave, 
am citit-o, în sfârşit, pe toată. Avea patru pagini.  
Iar când am închis-o, m-a apucat o tristeţe mare, 
care venea nu din faptul că se epuizase un mister 
atâta vreme încălzit în creierul meu, ci pentru că 
mi-am dat seama că pur şi simplu nu puteam să 
mă bucur de lectura primei mele cărţi, fără să mă 
laud şi celorlalţi, familiei din cauza cărei mă 
apucasem de citit. 

P R O Z Ă  
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           Anul următor am mers la şcoală, dar abia 
după încă un an am început să citesc şi cărţi fără 
poze. Pe la sfârşitul clasei a treia eram deja 
plictisită de poveşti "nemuritoare", dar n-am trecut 
la alte cărţi până într-o zi de iunie, înfiptă pentru 
totdeauna în creierul meu.  
           Luasem de câteva zile vacanţă şi 
cotrobăiam prin încăperile de la periferia casei, 
când am dat de un birou vechi. Camera asta avea 
două ferestre aproape acoperite de coroana unui 
tei bătrân şi ori de câte ori intram aici mi se părea 
că se mişcă deasupra mea pleoapele moi, ale unor 
giganţi binevoitori. Biroul era chiar lipit de pervazul 
uneia dintre ferestre.  
          Într-un compartiment îngust, închis c-o uşiţă 
fragilă, am dat de câteva cărţi fără coperţi, jerpelite 
şi abandonate una peste alta. În casa noastră se 
aruncau rareori lucrurile terminate, încât erau multe 
cotloane în care dormeau ordonat pălării tuflite, 
ceşti desperecheate, sipete fără balamale şi alte 
chestii de care nu mai avea nimeni nevoie. Până şi 
radioul din timpul celui de-al doilea război se mai 
lăfăia încă, pe consola care păzea uşa bucătăriei.  
Şi cum stăteam chircită lângă vechiul birou, cu 
frunzele clipitoare în fereastră, am dat de-o carte 
subţirică, pătată şi fără coperţi, care intra direct în 
subiect. Chiar pe prima pagină care se păstrase, 
cineva povestea că, luându-şi hainele cele mai 
bune, a urcat pe o corabie. Dar nici n-a ieşit bine în 
larg, şi marinarii, care erau de fapt nişte javre, i-au 
luat hainele lui cele frumoase, l-au îmbrăcat în 
zdrenţe şi l-au legat bine, plănuind să-l vândă în 
primul port. Profitând de un moment bun, 
povestitorul, care deja începuse să-mi fie simpatic, 
şi-a desfăcut legăturile şi s-a lăsat binişor pe 
cârmă, în apele mării. Cum ţărmul nu era departe, 
a luat-o înot, ascunzându-se într-o pădure de 
stejari. Dar nici marinarii nu erau chiar aşa de 
tâmpiţi. Cum l-au văzut ieşind din apă, au şi pornit 
în căutarea lui. Acum eram şi puţin curioasă dar 
mai ales mă temeam să nu-l prindă. Era clar că va 
scăpa, de vreme ce ajunsese să povestească, însă 
sunt preţuri şi preţuri ale salvării. Cine s-ar mai 
bucura pentru un erou învingător, după ce a trecut 
prin atâtea nenorociri încât n-a mai rămas din el 
decât o cârpă bună de spălat vasele? Însă exact 
aici, când urmăritorii o luaseră după el, era o pată 
de tuş negru, sub care nu se mai vedea niciun 
cuvânt.  
          Am sucit cartea şi pe cotorul ei, rămas întreg, 
am văzut mai întâi 118, apoi, mai sus, două steluţe 
negre şi un nume, pe care nu aveam să nu-l mai uit 
vreodată: Homer.  
        Am aruncat din nou ochii spre cărţile din 
vechiul birou. Printre ele se vedea un alt cotor 
identic şi, după un timp, mi-am dat seama că era 
primul volum al aceleaşi cărţi. Acesta se păstrase 
intact. Era un exemplar din „Biblioteca şcolarului”, 
pe care se vedea şi titlul, un cuvânt care mi s-a 

părut că se risipeşte pe ţărmurile împădurite, unde 
încă stătea pitit povestitorul meu. Iar sonoritatea 
acelui titlu îmi mai răsună şi-acum în minte, exact 
ca în ziua de iunie, în care m-am întâlnit pentru 
prima oară cu Odiseea lui Homer, tradusă în proză 
de Eugen Lovinescu.  
Pe atunci însă nu era decât o carte bleu, în două 
volumaşe jalnice.  
În fereastră se mişcau alene frunzele de tei, iar din 
pardoseala uscată urca un vag miros de migdale 
prăjite. Am deschis primul volum şi-am înlemnit. Pe 
hârtia proastă, peste şirurile mărunţele de cuvinte, 
se încolăceau firele mov ale vechilor litere şi-ale 
capetelor sprâncenate, care au fost cele dintâi 
intrări ale mele în inima unei poveşti. Chiar şi H-ul, 
pe care îl considerasem un hotar, se găsea acolo, 
întărit cu multe linii liliachii, iar dincolo de el pulsa 
fără grijă Odiseea homerică. Şi dând pagină după 
pagină, mi-am adus aminte nu doar povestea 
Helgăi, ci şi poveştile mai mărunţele care ţineau 
încă postamentul fiecărei litere. 
          Iar din tavanul înalt şi chiar de dincolo de el, 
din cerul curat al lunii iunie, mi-a coborât în creier 
pulberea cenuşie a unui regret fără margini. Gândul 
că ar mai putea să vadă şi altcineva pisicile 
borţoase şi literele diforme mi se părea criminal. 
Mă vedeam deja dând foc acelei cărţi nevinovate, 
numai ca să scap de aventura mea mov. Dar nu m-
am ridicat şi nici măcar n-am închis cartea. Sub 
mâzgăliturile vechi pulsa vie povestea fugarului, de 
la începuturile ei, iar ochii nu mi se mai puteau 
desprinde de litera smolită şi de firele ei seducător 
împletite într-o călătorie pe mările nevăzute încă de 
mine.   
            Şi-atunci am rămas lângă biroul vechi, 
uitând cu totul de familie şi de timp. Deschisesem 
poarta mov, luată pe sus, în aventura unui erou 
care mi-era ca un frate. Nu mă mai aflam în nicio 
competiţie şi nici nu aveam ceva de dovedit. În 
imensitatea lumii nu existam decât eu şi el. Nici 
glasul mamei mele, care mă căuta prin casă, nici 
uşa deschisă pe neaşteptate nu m-ar fi făcut să 
ridic ochii din pagina pe care literele, în sfârşit, îşi 
pierduseră identitatea.  
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Radu 
CIOBANU 

 E p i s t o l a r 

HORIA STANCA 
 [Urmare din numărul trecut] 
Pe Horia Stanca (1916-2002) l-am cunoscut în 

anii 80 ai trecutului veac, cred că la unul dintre 
memorabilele Colocvii de critică ale revistei 
„Transilvania” din Sibiu. În ciuda diferenței de vârstă, ne-
am apropiat firesc și am rămas în corespondență, cu 
întâmplătoare întreruperi, începând din 1980 până în 
ultimii săi ani, când, pierzându-și vederea, am rămas în 
legătură prin lungi convorbiri telefonice. Cunoștința 
noastră a evoluat spre o prietenie tot mai cordială 
datorită interesului pe care mi l-a remarcat pentru Cercul 
Literar de la Sibiu, cu o preocupare prioritară pentru 
fratele său, Radu Stanca. Au contribuit, desigur, și 
nostalgiile sale, familia Stanca fiind originară din 
Petroșani, ceea ce l-a îndemnat să revină deseori în 
județ și la Deva, cu ocazia unor manifestări culturale pe 
care le vegheam la revista vorbită „Amfiteatrul Artelor”, 
care se desfășura lunar la Casa de cultură, după care 
zăboveam în inubliabile agape colocviale când ne 
cucerea cu vocația sa de povestitor, evidentă și în 
volumele sale de memorialistică. Ne vor fi apropiat 
afectiv, poate, și comentariile pe care le-am consacrat 
acestor cărți. 

Scrisorile sunt întotdeauna dactilografiate la un 
rând, pe foi A4, uneori și pe verso. Le-am respectat 
întocmai ortografia, dar am corectat tacit greșelile 
evidente de tastare.  

                                                                                                     
Radu Ciobanu 

V                                                                
București, 23 August 1983 

Scumpe Radule, 
Iată trec zilele unele după altele și uităm unul de 

altul de parcă n-am mai fi pe aici. Mă gîndesc adeseori 
că tu poate mai vii pe la București și că ai putea să mă 
cauți, dar nu-mi dau seama dacă nu cumva te-ai izolat 
iarăși acasă în vederea vreunei lucrări mai deosebite. 
Am așteptat să văd publicația voastră

1
 ieșită conform 

obiceiului și a trecut aproape un an de cînd aștept un 
cuvînt de la tine. În decembrie anul trecut, dacă nu mă 
înșel, era vorba să încep o colaborare la „Ritmuri” și iată 
sîntem în pragul lui Septembrie anul următor și nu știu 
nimic dacă, ce și cum. Nu mi-ai scris nici dacă ai primit 
plicul cu articolașul meu, un „Episod autobiografic”, cam 
4 pagini, exact cît ar fi potrivit unui supliment literar. 

Vara aceasta am petrecut-o ca de obicei la 
Valea Vinului la Casa de creație a scriitorilor. A fost o 
vară compromisă din cauza ploilor și a frigului. Nu s-a 
plătit drumul de 12 ore de la București până acolo și 

                                                           
1
 Revista „Ritmuri hunedorene”, apărea ca supliment literar al 

cotidianului județean „Drumul socialismului”. 

apoi iarăși 12 înapoi. Am găsit însă acolo o serie de 
amici de la Cluj care mi-au solicitat colaborare la 
Almanahurile lor ce urmează să apară în toamna 
aceasta. Mă gândeam să le dau lor articolul meu dacă la 
voi nu mai are nici o șansă să apară.  Nu de altfel dar 
mă plictisește să tot dau de el în sertarul biroului meu Tu 
ce zici ? 

Din partea familiei Pascu
2
 nici o știre. Mai 

trăiesc sau au luat-o și ei din loc ca atîția alții ? Nici de la 
amicul Adam Nicolae

3
 de la Orăștie cu promisiunea lui 

de a organiza o comemorare Radu și Dominic Stanca nu 
s-a ales nimic. În schimb a organizat Asociația din Cluj o 
comemorare superbă pentru fratele meu Radu la 20 de 
ani de la deces. Au fost acolo toți amicii lui Radu, deci 
Doinaș, Ioanichie Olteanu, Regman, Deliu Petroiu, 
I.D.Sîrbu, Eugen Todoran, Tomuș, Vartic. S-a vorbit 
frumos și a fost un public ales. Se putea repeta la voi 
unde ar fi venit cu toții fără cheltuieli din partea voastră 
pentru că, după cum știi, toți au bilete de la Uniune. 
(Apropo de bilete, Doinaș mi-a comunicat că ți-a livrat 
biletele cerute într-o scrisoare a ta mai demult. Este 
exact ?) 

Sper că ai terminat ce aveai în lucru. Eu m-am 
străduit să colaborez la Secolul 20 pentru numărul festiv 
cu Goethe, care a ieșit recent și care este excepțional. 
Altceva nu am nimic pe șantier. Tu cum stai cu romanul 
burgheziei ardelene

4
 ? Merge ? 

Scrie-mi două rînduri să știu că nu sînt uitat la 
Deva. 

Cu drag și cu urări de bine 
                    al tău H o r i a   

 
VI 

                    București, 4 Nov. 1983 
Scumpe Radule,  
Destul de tîrziu ajung să-ți zic mersi pentru 

volumul tău cu HERALZII și să-ți strîng mîna pentru 
pentru felul cum ai distribuit materialul evocator al unor 
împrejurări în care accentuînd activitatea ziaristică a 
ardelenilor în preajma și în timpul primului război 
mondial cititorii mai află și cîte ceva din viața noastră a 
acestora de dincoace de Carpați. Îmi place scrisul tău, 
pe de o parte pentru că nu se sfiește să folosească 
neologismul unde nu este strident și că nu exagerează 
localismele, nu le zic provincialisme, pentru că știu sigur 
că intelectualii ardeleni, cum era de pildă Tata, ziarist și 
el la timpul său, nu le folosea în scris (poate în 
conversație, dar asta nu o știu!). Un singur cuvînt îl 
găsesc poate împrumutat din dialogul celor de acum 
folosit cu gîndul de a-i ironiza pe ardeleni: intelighenția! 
Aparent vine sub forma aceasta de la ruși. Ardelenii îl 
foloseau mai degrabă în forma de intelijința, cel puțin 
așa îl adoptaseră din mai francezul „inteligence”! Dar 
asta nu are nici o importanță față de fondul „discursului” 
- cum i se zice astăzi - tău epic în care sînt cîteva 
personaje impresionante, un Flaviu Prodan, alter ego-ul 
lui Apostol Bologa, în aceeași fervoare a dezertării și pe 
celași avînt eroic pe Voicu Prodan amîndoi exemplare 
ale tineretului animat de ideile României Mari care nu-i 
însuflețise pe părinții lor incapabili să o imagineze în 

                                                           
2
 Constantin Pascu, profesor de limba și literatura română, originar din 

Petroșani, ca și familia Stanca. 
3
 Nicolae Adam (1938-2008), sculptor, directorul Muzeului de 

Etnografie și Artă Populară din Orăștie. 
4
 Romanul Heralzii, București, Ed. Albatros, 1983. 

E P I S T O L A R 
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contextul unei istorii care lor încă nu le deschidea astfel 
de perspective. 

Sînt pagini în romanul tău emoționante. Le-am 
citit cu entuziasm la primirea lui și am întîrziat să-ți 
comunic impresia din pricina unor necazuri familiale 
neprevăzute și neplăcute mai ales pentru că fiind de 
natură medicală au implicat și cheltuieli neprevăzute. 
Mai clar: a fost nevoie de o intervenție chirurgicală la 
soția mea și asta m-a neliniștit mai mult decît trebuia, 
constat acum cînd lucrurile s-au rezolvat. Oricum, 
chestiile astea au totdeauna reversul unei neliniști în 
care nu te poți apuca de nimic. 

În general am pentru romanele cu subiecte care 
ating războiul o atitudine sceptică, fie că realitatea e alta, 
fie că literaturizînd-o, realitatea capătă un aer de 
neverosimil. Dar asta nu trebuie să intereseze pe cel ce 
scrie. Eu am trăit războiul la linia întîi și știu bine ce 
pretinde de la cel ce-l prezintă. Mai am și un dezgust 
pentru filmele ce-l evocă, pentru că tot ce vezi în ele 
este fals, cel puțin mie îmi dau o stare de nervi, care, 
după cîteva minute mă face să închid televizorul, pentru 
că la cinematograf la astfel de filme pur și simplu nu mă 
duc. Am trăit scene groaznice, dar și corespondentul lor 
firesc, scene de un ridicol penibil, mai ales cînd din 
întîmplare eroismul unuia se lovea de lașitatea altuia, 
cînd nu știai la care să aderi și cui să-i dai dreptate. Dar 
astea sînt altele și nu-ți scriu acum decît ca să-ți dau 
votul meu pentru faptul că nu te-ai lansat în descrieri de 
natura unora sau altora. Căci intenția ta nu a fost decît 
să arate temperatura la care s-au asociat ardelenii la 
efortul celor puși să-i dezrobească. Și bine ai făcut 
pentru că începe să devină insuportabilă opinia că noi 
am stat cu brațele încrucișate așteptînd armata română 
de atunci să ne scoată din ghearele ungurilor. Dar nici 
nu este cazul să dramatizăm acum mai mult decît 
trebuie cei „o mie de ani” de martiraj și suferințe ale 
celor căzuți în acele „gheare”. 

Citesc în legătură cu aceasta în volumul de 
„Memorii” ale profesorului Dan Rădulescu, opinia 
acestuia că la 1916 România nici nu mai era nevoie să 
intre în război, pentru că un om politic clarvăzător putea 
să prevadă dscompunerea de la sine a imperiului 
austro-ungar după care Ardealul revenea volens-nolens 
României în virtutea principiilor așa zise wilsoniene. Să 
fie oare așa ? Să fi căzut Ardealul de la sine în mîinile 
României de atunci, cum a căzut Basarabia cînd nimeni 
nu se aștepta ? Ți le ofer astea spre meditație pentru 
orele cînd n-ai ce face! 

În cealaltă ordine, a vieții literare, trebuie să-ți 
spun că am suferit în anul acesta o serie întreagă de 
decepții. Nu numai că cele trei cărți ale mele continuă să 
zacă la edituri în așteptarea deslegării acestora de 
obligația de a nu mai publica traduceri, dar nici cu 
lucrările mele originale n-o duc mai bine. Revistele mă 
publică greu și la mari intervale de timp. Unele, ca 
Secolul 20, apar cînd și cum, altele ca Viața 
Românească mă publică la cîte trei-patru numere 
distanță, nici Transilvania nu e mai generoasă, încît mă 
rezum iarăși la sertarul în care adun tot ce mai pot 
spune la vîrsta mea. 

Regret, cum spun, că nu am mai participat la 
Cibinium unde să-mi împrospătez legăturile cu cei din 
Asociația de acolo și unde aveam șansa să ne revedem 
după atîta vreme de la frumoasa noastră întîlnire de la 
Deva. 

Închei aici rugîndu-te să transmiți lui Costică și 
Amalia Pascu și lui Cimbru o sinceră urare de bine, iar 
ție și soției tale o caldă și duioasă prietenie 

                                      al tău H o r i a 
 

VII                                                                  
București, 21 Aprilie 1984 

Scumpe Radule, 
Să încep cu tradiționalul „Hristos a înviat” și cu 

„Sărbători fericite” deși cam tîrziu pentru că mîine sînt 
Paștile și eu abia acum am intrat la ideea de a-ți scrie. Ai 
să te întrebi de ce îți scriu și îți voi spune că prietena 
mea Doamna Lucia Apolzan

5
 doctor în etnografie, fostă 

colegă de liceu, m-a angajat pentru Sargetia și pentru 
Simpozionul aniversar al Răscoalei lui Horia cu un 
articol, următor unei discuții avute împreună, în care 
afirmam că portretul lui Horia nu a fost realizat de nici 
unul dintre scriitorii noștri. Citam pro causa romanele 
Crăișorul, Pîrjolul și Horea rex Daciae de Rebreanu, 
Oskar Walter Cisek și I.D.Mușat la care adăugam piesa 
de teatru a lui Voitin, Procesul lui Horia, la fel de 
neizbutită ca și romanele de mai sus. 

Gata scris, articolul l-am trimis prin intermediul 
dnei Lucia Apolzan doamnei Mitrofan

6
 la Deva.  

Nu știu în ce relații ești cu doamna Mitrofan, 
exact nu știu nici ce hram poartă ea acolo, dar mi-ar 
face deosebită bucurie să știu că poți intra în posesia 
articolului meu și să-l citești. Eu mă situez pe un punct 
de vedere care nu are nimic de a face cu prezența lui 
Horia în biografii romanțate sau nu, istorice sau 
dramaturgice. Eu îl văd dincolo de figura lui Nicola-Ursu 
într-o figură de legendă trăind în mintea și în sufletul 
tuturor moților, după cum trăiește astăzi în mintea și în 
amintirea îndurerată a noastră a celor de astăzi. 

M-aș bucura imens să știu că, așa cum îți 
cunosc scrisul, te depărtezi de datele episodice 
banalizate sau banale, și te ridici pe planul superior 
acestora la simbolizarea figurii

7
. Tot nu știm noi exact ce 

a fost cu Horia acesta, mai puțin încă cu Horea, dacă e 
să ne încurcăm pînă și în denumirea lui. Eu îl văd 
simbolizat în chip de zeu care trăiește pe deasupra 
elementelor vulgare ale vieții de toate zilele. 

A mai trecut pe aici bunul nostru amic Cimbru
8
 

cu care am avut o scurtă conversație mai demult la Caru 
cu bere. Despre ceilalți de la Deva, familia Pascu, nu 
mai știu de multă vreme nimic. De tine mi-e dor să 
întindem o vorbă lungă. S-ar putea ca la toamnă dacă 
voi primi și eu o invitație să ne vedem la festivitățile 
pentru 200 de ani ai lui Horia, dacă nu cumva între timp 
descinzi tu la București. Oricum, pînă la revedere, îți 
urez ție și familiei tale tot binele, cu drag al tău    H o r i a                                                    

                                                         (va urma) 

                                                           
5
 Lucia Apolzan (1911-2001), doctor în filozofie și litere, etnograf. În 

ultimii ani căsătorită cu Horia Stanca, nași fiindu-le Ștefan Aug. Doinaș 
și Irinel Liciu. 
6 Maria Mitrofan, profesoară, la data aceea secretara cu propaganda a 
Comitetului Județean Hunedoara al P.C.R.  
 
  
7
 Referire la romanul meu, Călărețul de fum, la care știa că lucrez și 

care a apărut în primă ediție în 1984 la Editura Militară. 
8
 Mihai Cimbru (n. 1925), studii de litere, filozofie și drept, fost director 

adjunct al Direcției Județene de Poștă și Telecomunicații, distins 
reprezentant al elitei intelectuale a județului Hunedoara, biograf, 
traducător, colecționar bibliofil, filatelist. 
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EUGEN EVU 
in memoriam 

 

(1944- 2017) 

 

Motto: „Foc deschis/ şi 

taină vinovată/ să nu laşi 

în urmă/ niciodată.” 

(Eugen EVU – „Plecarea 

poetului”)  

 

 

EU CRED 

 

Eu cred că poezia e un grai 

pe care l-am vorbit la început. 

Departe-n gând mai arde vagul plai… 

 

Ci vouă ce-l vorbiţi atât de rar 

cu-adevărat, v-o spun: 

                    Luaţi aminte 

şi ardeţi pân-la flacără, măcar… 

 

 

CÂNTEC  

 

Mâine vom fi mai aproape 

Mai aproape de ce nu vom fi 

Cercuri fugind peste ape 

Mut destrămându-se-n zi. 

 

Mâine vom fi mai niciunde 

Treapta e azi-ul murind, 

Tot mai adânc ne pătrunde 

Marele morţii colind. 

 

Mâine, iubiţi, neiubiţi, 

Trecem cu grabă de moarte 

Undeva-n vis nezidiţi 

Trupul de gând ne desparte. 

 

Toate-n lumini suferinţi 

Odată cu noi, pentru noi 

Fi-vor străine, cuminţi, 

Ploi adormind prin ninsori. 

 

Singuri pleca-vom. Uitând 

Fi-vom uitaţi cum se cere 

Celor ce ard luminând 

Fără cenuşi, în tăcere. 

 

 

 

SĂ IEI ÎN PUMNI ŢĂRÂNĂ 

 

Aud bogate vânturi prin lumină 

şi doare de seminţe tot ce cânt; 

atât de lin, visat parcă de îngeri 

în mari călătorii peste pământ. 

Căzu cu grâu nesomnul din bătrâni 

iar strugurii sunt ugere cereşti 

sub care şarpele visează stâni 

prin urmele din ierburi, omeneşti. 

Să dormi în munţi cum te-ai visa sub ape 

şi să te umple ca pe-un vas ceresc 

străvechiul imn; eternul şi lumesc. 

Să iei în pumni ţărână de sub lună,  

bună de pus pe rană şi-n cuvânt 

şi licărind din pulberea străbună 

să desluşeşti acolo un mormânt. 

Să iei în pumni ţărână, de oriunde, 

cum iei cu sufletul dintr-o culoare 

sămânţa ce se-ntinde după soare. 

 

 

 

DOMNIŞOARA DOCTOR 

 

Domnişoara doctor are mersul ploii grăbite-n urbe 

Parcă schiază pe faianţă prudentă să nu pângărească 

Niscaiva incunabule ale frigului antic. 

Cred că e o făptură scăpată de sub controlul 

Legii gravitaţiei, un capriccio, un violoncel 

Lăsat pe mâna suspinului. O plăsmuire a ploii care 

Face salturi imprevizibile pe claviaturi de jad 

A ploii care alungă câinii cocsochimiei 

A ploii care îşi sfâşie rochia lângă crematoriu 

Şi dansează desculţă prin sala rece a tristeţii 

A ploii care bate cuie subţiri în tâmpla celui singur 

A ploii care subţiază sângele gros al spaimei 

A ploii cu picioare viclene cum viziunile lui 

                      Ion Mircea pe indigoul nebuniei 

A ploii sfărâmând euritmic clopote mari de bronz 

La vecernii, sub genunchiul Hierodulei 

A ploii care iese la secerişul tiroidian din Cernobâl 

Care ia masca arşiţei, pecetea mortuară Paideuma. 

Domnişoara doctor stinge candelabrul magnoliei 

În cenuşăria municipală, în calandrul ghimpat. 

O suspectez de conexiuni oculte cu Hieronymus Bosch. 

Iată-mă, cu ochii închişi la sfârşitul cărţii. 

Îi aştept pumnii mici de lilion să zguduie uşa 

Şi înghiţind cheiţa de fosfor, geloasă, tiranică, 

Să sfidăm împreună trădările lumii reale. 

Oh, braţele-mi cad desenând utopia oarecum tristă: 

Cetitoriule, domnişoara doctor, de fapt, nu există. 

 

 

I N  M E M O R I A M 
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LĂCRIMÂND ÎN FAPT DE SEARĂ 

 

Ca un melc la rădăcina 

unui ram de curcubeu 

am fost sărutat lumina 

ochiului ploios de zeu. 

Lăcrimând în fapt de seară 

ivorie clipă udă 

mi-a picat pe buze ceară 

maica norilor zăludă. 

Şi în muzici de răcoare 

beau culorile să cânt, 

buzele-mi lângă izvoare 

setea cioburilor sânt. 

Dar din scoica ruginie 

care astăzi e povară 

va să fie pară vie 

luminând în fapt de seară… 

 

 

 

ELEGIE DE SEPTEMBRIE  

 

Rămâi cu mine, străina mea de mâine, 

să ardem ierburi albe din ursite 

cu lacrimi întunericul ne ţine 

în cumpăna luminii obosite. 

Pe cerul gurii şoapte fi-vor fluturi 

topindu-se tăcut ca o ninsoare 

din duhul exilat la începuturi 

prin inimă trecând ca printr-un soare. 

Sunt gări desigur undeva prin munţi, 

acolo îngeri vin cu guri de sare 

să bea rachiuri tulburi de la nunţi 

când cercuri din vechime dau în floare. 

Dar eu băui îngheţul, omenesc, 

şi am fugit din aerul de stele, 

adolescent, cu visul că iubesc. 

Iubeam doar umbra verde-a frunţii mele. 

Rămâi cu mine, nu ştiu cine sânt, 

de-atâtea ploi prea omenesc te rog, 

străina mea cu miros de pământ 

bun să închidă răni de inorog. 

 

 

CUM AU TRECUT ANII  

 

Hei, băieţi cum au trecut anii 

Şi visele noastre şi-au luat 

Tălpăşiţa! 

S-au furişat tiptil ca amantele 

Dimineaţa, când li se-ntorc bărbaţii 

Din schimbul de noapte. 

Hei, băieţi, abia v-aţi întors din armată 

Că v-aţi şi însurat, cârpind cămaşa  

De mire trădat. 

V-aţi acoperit pereţii cu fotografii 

Din care părinţii, 

Care vă seamănă atât de mult, 

Vă privesc parcă-s vii. 

Hei, băieţi, dracu să vă înţeleagă 

Idealurile duse pe apa sâmbetei. 

Şi pe mine, care n-am ce face 

Glumind pe seama prietenilor mei 

Statornici. 

 

 

 

 

CÂNTEC DE NINSOARE   

 

Ce măreţie tristă e să ningă 

şi să te pierzi în destrămarea lină 

ca într-un somn nemărginind lumină 

să vindece, să uite şi să stingă. 

 

De timp iertat şi lecuit de toate 

să mergi, să mergi până dispari uşor 

cum pe întinderi pururea visate 

se şterge-n moarte umbra unui nor. 

 

 

SUB MARELE GÂND 

 

Se scutură-n marele gând 

străvechi nostalgii anonime, 

adânc prin oraşe mai plâng 

cu frunza cereştile crime. 

 

Alungă-mă, iarăşi, străin 

mă clatin prin plânsuri tardive 

sub pâlc de miresme-n declin 

şi tulburi ninsori din Ninive. 

 

Alungă-mă, iarăşi apun 

sorocuri prin sufletul meu, 

pe dealuri aproape nebun 

se scutură-n basm Dumnezeu. 

 

Puhoaie de zei desfrunziţi 

şi ies din morminte sobolii 

vai, celor ce mor neiubiţi 

cum cad în genunchi sub magnolii! 

 

Şi ceru-n fântâni putrezind 

duhneşte a fiară bătrână 

iar orbul, sub marele gând, 

mă duce, mă duce de mână… 

 

 

 

 



13 
 

POETUL 

 

Pentru el nu mai vine nici o sărbătoare. 

El a deprins băutura cuvintelor esenţiale. 

Fulgerat de viziuni se uimeşte de fiece lucru simplu 

până la lacrimi cutremurându-se. 

El nu mai are nimic de pierdut, de câştigat, 

nimic de salvat din cele ale ţărânii. 

Femeile care l-au atins au murit de melancolie,  

lacrimile se zvântă în poeme. 

Pentru el nu mai vine nici o durere, 

miezul vieţii lui s-a contopit cu miracolul. 

O poetică simplă şi direct de la sursele inefabile 

îl ocroteşte de patimi din pământ. 

Astfel aşteaptă în tăcerea asurzitoare poetul 

cu sângele gravitând înspre lume 

zborul final de atingere 

a patriei-mume.  

 

 

NU TE TEME 

 

Mi-e bine, nu te teme, draga mea! 

Ce vezi deasupra capului nu-i spadă, 

E doar aşa, o coasă de zăpadă. 

Auzi, foşneşte iarba-n gura mea! 

 

Mi-e bine, nu te teme, sunt sătul 

Şi sunt bogat. Tristeţile mă fură, 

Dar totu-i trecător, uitare pură, 

Chiar timpul nostru la urechi fudul. 

 

Mi-e bine, nu te teme, mult prea bine, 

Mă paşte chiar o temere că-i prea, 

Spunea prin preajmă-n şoaptă nu ştiu cine 

Că binele prea mult i-aşa şi-aşa. 

 

Dar important e, dragă, că e pace, 

Că ninge abundent şi peste plan. 

Aşa se duce viaţa, n-ai ce-i face, 

Curând înmormânta-vom înc-un an.  

 

 

 

E TOAMNĂ BACOVIA 

 

Ah, voi, disperări interzise! 

Ce pagini sub fastul linţoliu 

Cad frunze, giganticul doliu 

Al cărţilor noastre nescrise. 

Ce moarte bogată prin frunze 

Ce febră-n dorinţe, ancestrală! 

E toamnă bacovia. Buze 

Spun psalmi în sanguină cerneală. 

Ce moarte bogată prin frunze 

Şi inima-i amforă goală 

Şi vântu-n oraş se răscoală 

Izbindu-se-n oarbe ecluze. 

Şi frunzele vrafuri ne-ngroapă 

Sub arbori tuşind peste drum 

Agonic şi-un hohot de fum 

Prin gura furnalului scapă. 

Şi corbii pe turnuri, masonici, 

Funeşti corifei în delir 

Pun lauri pe zori neutronici 

Posibil gigant cimitir. 

Şi porţile-s date de ziduri 

Şi semne bacovia-mi face 

Prin ploaia acidă şi tace 

Vrăjit de thanatice lieduri. 

Şi-i timp peste timp şi-i de-a valma 

Sub fasturi ce lent ne ucid 

Şi tu, cu obrazul livid, 

Îmi ceri hieratică palma 

Şi picuri sigiliul de sânge 

Bolnav, un rubin tremurând, 

Un semn că e moarte curând 

Şi nimeni de noi nu va plânge. 

E toamnă bacovia,-n doi 

Damnaţi ai aceleiaşi harfe 

Cu ochii statuilor, goi, 

Privim cum cad frunze, eşarfe. 

Ah, voi, disperări, lume nouă! 

E toamnă. Bacovia plouă. 

 

 

ELEGIE MIDIANĂ  

 

Cu disperare te mai iubesc şi acum 

Talazuri de voci mă locuiesc, harfe sălbatice 

Îmi zguduie meridianele frunţii. Cu disperare 

Te mai iubesc şi mi-e inima o piatră sub râu, 

O literă din fulger în bezna memoriei, un trandafir 

Umilind această moarte cu încetinitorul. 

Cu disperare te mai iubesc. Febre galbene urcă 

Dintr-un amurg ameţit pe buzele tale 

Întredeschise. Cunosc bucurii ce alungă şi râd: 

În zadar provoc în cuvinte un zeu ce mă sfâşie 

Părăsindu-mă însetat la marginea apelor. 

Gura mea nu rosteşte cuvinte, ci pietre. 

Gura mea hohoteşte minuni fără trup. 

Adiere a iernii prin magnolia oarbă de simţuri. 

Cu disperare te mai iubesc, 

Plăsmuito din briză şi întuneric. 

Acest flaut din clavicula ta dezmiardă  

Coridoare prin care nimeni, nimeni, nimeni 

Nu răspunde. 
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ADIO, DOMNIŞOARĂ! 

 

Înşeală-mă cât încă-s foarte viu 

Fă-o să ştiu, sau fără să o ştiu. 

 

Trădează-mă la timp cât se mai poate 

Când mor de tot să nu-ţi mai faci păcate. 

 

Iar când auzi că,-n fine, am murit, 

Tu să nu-i crezi, oricum, m-ai părăsit. 

 

De-aceea-n ăst voios poem spre seară, 

Dă-te cui vrei. Adio, domnişoară! 

 

 

INTRARE  

 

Parcă stătea ceva să se întâmple 

Pândind, de pretutindeni, întru toate 

Stam prizonier în naosul din tâmple 

În gând venit de foarte de departe. 

Eram ca treaz în straniul fenomen 

Strălimpezit şi gândul meu crescu 

Talaz sau urnă-n sus, către etern 

Sporind, apoi, deodată se pierdu. 

Trântit pe jumătate-n somn ca-n moarte 

Din strigătul grozav căzui prin vis 

Iar visul se închise ca o carte, 

Lumina deveni cuvânt ucis. 

 

 

FIINŢA POETICĂ 

 

Cel puţin m-au iubit şi poeţii adevăraţi 

Cel puţin n-am trăit pe seama altora 

Cel puţin nu l-am plagiat pe daimonul bun 

                                               l-am fentat pe cel rău 

Cel puţin mi-am văzut numele nins pe spatele zeului 

Cel puţin mi-am iubit patria neabstract  

Cel puţin mi-am dorit să nu-mi acuz părinţii 

                                                    că sunt cel născut 

Cel puţin am tipărit nişte cărţi în care se-ntâmplă ceva 

Cel puţin n-am refuzat facerea binelui lovit gratuit 

Cel puţin greşitorul s-a-mpăcat cu justiţiarul 

Cel puţin nu m-am automutilat glorios 

Cel puţin sinceritatea mea i-a durut pe nemernici 

Cel puţin n-am acceptat fetişizarea perversă 

Cel puţin te-am căutat până la capăt ridicându-mă 

                din nou şi din nou de sub grapele urii 

Cel puţin i-am admirat şi pe alţii-n tăcere sau liber 

Cel puţin mi-a fost milă de Iuda 

Cel puţin m-am iertat în virtutea umanului 

Cel puţin mi-am cultivat euristic suferinţa 

Cel puţin am fost un estet cu empatie divină 

Cel puţin n-am trădat pentru că nu m-am trădat. 

Cel puţin mi-am depăşit toate crizele. 

 

 

 

TRĂDAREA ORAŞULUI 

 

Hai să trădăm oraşul scrâşnitor, 

Trufiile geometric asfaltate 

Şi butelii cu oxigen în rate 

În frunze care-asfixiate mor. 

Ne vor bârfi o vreme prin pieţe 

Că suntem nestatornici şi zurlii, 

Nevindecaţi de mere pădureţe 

Şi neurbanizaţi zidiţi de vii. 

Dar noi vom fi departe prin coline, 

Bineţe ne vor da solzoşi stejari 

Prin dulci viroage-ndrăgostit de tine 

Vom ignora că suntem oameni mari. 

Vom regăsi adevăratul gust 

Al şoaptelor şi-al mângâierii calde, 

Potop de frunze roşii să ne scalde 

Şi blând văzduhul mirosind a must. 

Ne vom închide dincolo de zări 

Cu şapte chei de brumă albăstrie 

Prin vegetale, foşnitoare stări, 

Complici, îndrăgostiţi de poezie. 

 

 

EPISTOLĂ CĂTRE EURIDICE 

 

Oarbă ai fost, iubito, când mă vedeai 

Fără să mă cunoşti. Oarbă ai fost. 

Eu eram stăpânul acelei mari tristeţi 

Care-ţi căuta în braţe adăpost. 

Pe urmă n-am mai fost cu-adevărat, 

Pe urmă mi-a căzut din vis un şarpe; 

Cu ochii verzi orbirea m-a prădat 

Eram departe, mă credeai aproape. 

Oarbă ai fost, iubito, când m-ai atins cu coapsa, 

Redevenisem fulger, nu aur cumpărat –  

Ce ai văzut atunci doar ţi s-a arătat 

Şi Viziunea ţi-a ascuns pedeapsa. 

Viclean spiritul meu mi te-a ascuns de tine 

Pe mine însumi m-a ascuns, să vezi 

Doar urmele pe drumul care vine 

Ca iarba pe morminte, pe sub iezi. 

Oarbă ai fost, a fricii iubitoare 

De frumuseţe suferind oglinzi 

Şi nu vei şti de cântec cum se moare 

Nici câte lacrimi ai ca să mă vinzi. 

Oarbă ai fost, iubito, uite luna 

Cum este capul meu tăiat şi dus 

La masa zeilor, presus, mai sus, 

De tine despărţit pe totdeauna. 

 

(Selectie realizată de Ioan Evu) 
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Felix NICOLAU 
 

Francezii şi un fel de postliteraturã  
 

Place la Alexandru Matei dezinvoltura verbului. 
Felul cum anunţă el tot felul de apocalipse literare, în 
care de fapt nu crede. După ce am citit Ultimele zile din 
viaţa literaturii (Enorm şi insignifiant în literatura 
franceză contemporană), Cartea românească, 2008, 
am rămas cu impresia fermă că tânărul cercetător este 
un aristocrat care se încăpăţânează să mănânce la 
„împinge-tava” îmbrăcat în frac şi joben. Este vorba nu 
atât de histrionism, cât de un pitoresc rafinat, aşadar 
jucăuş. 

Cum se observă din subtitlu, discutarea 
ultimelor tendinţe din literatura franceză se face de la + 
la – infinit, adică de la hiperbolă la litotă, adică de la 
maximalism la minimalism. Zona mediană lipseşte, 
exact canonul. Pentru că trebuie să atragi cumva atenţia 
cititorului, indiferent dacă prin autoficţiuni cu miză 
„neserioasă” ori prin megaficţiuni ideologizate sau 
parodice. Indiscutabil, erudiţia cărţii este impresionantă, 
dar nu asta importă, ci aprecierile larg culturale, 
curajoase sau anapoda. De la traversarea spaţiului 
literar francez aflat în derivă, în sens că Hexagonul nu 
mai vinde cum vindea odinioară, direct la aprecieri 
asupra metehnelor intelectualităţii româneşti. Aici e 
sămânţa de scandal, de dezbatere, deci. 

Dacă Patapievici se plânge că în cultura română 
nu există decât dialoguri ale surzilor, nimeni neascultând 
pe nimeni, Alex Matei semnalează talibanismul, 
loialitatea faţă de gaşcă, niciodată abandonată. De unde 
lipsa polemicilor autentice, spectaculoase. De aici se 
sare la autoficţiunea care „anunţă literatura de blog”. Şi 
iată disocieri rapide între tipurile de literaturi în vogă în 
Franţa ultimelor decenii: minimalismul „Biedermeier” sau 
„bucolic”, apoi „o specie de autoficţiune, caldă sau 
călduţă”, adică „literatura Amélie Poulain”, reprezentativ 
aici fiind Martin Page cu M-am hotărât să devin prost 
(un romănaş ironic, rapid şi cu teză, dar inteligent, aşa 
cum nu prea sunt de găsit pe la noi). 

Dincolo de linia exemplificărilor, fastuoase aş 
zice, este de urmărit o linie teoretizantă, cu intenţii de 
comparatism sintetizator. De unde şi absorbirea tale-
quale a unor clişee. De exemplu, se vorbeşte despre 
două tipuri de discurs postmodernist: unul anglo-saxon, 
augural şi optimist, opus celui francez, apocaliptic. 
Dihotomia este una comod didacticistă. O altă afirmaţie 
riscată: „nu atât literatura franceză rămâne importantă 
astăzi, cât discursul francez despre literatură”. Perfect 
adevărată a doua parte. Cât despre prima, o va 
demonta chiar autorul, analizând resursele succesului 
unor scriitori ca Michel Houellebecq sau Amélie 
Nothomb, care sunt oricum, numai hollywoodieni nu. 

Chiar dacă francezii au ceea ce noi nu avem, 
adică un sofisticat discurs despre literatură, ei s-ar afla 
în pericol de a idealiza literatura „cultă”. Aici e clar: noi 
nu avem avantajul lor dar, fără nicio îndoială, acumulăm 
dezavantaje absolut europene. Ducând la extrem 
concluziile sceptice ale poststructuraliştilor, este pusă 
întrebarea: de ce s-ar mai preda literatura în şcoală? Ce 
are ea de-a face cu programele şcolare şi cu 

didacticismul? Oricum, noi am survolat de mult 
problematica discuţiei, dovadă că nu numai literatura nu-
şi mai găseşte suporteri în şcoli, dar diriguitorii educaţiei 
vor să elmine şi limbile străine, puse pe acelaşi picior cu 
sportul. Dacă literatura nepredată, ci trăită, s-a retras în 
cluburi, o să fie ea urmată acolo de limbile străine şi de 
sport? Adică o să vorbim despre Sartre în franceză în 
timp ce facem genuflexiuni cu vreun confrate poet în 
cârcă? Poate că doar aşa ar ajunge şi literatura subiect 
pentru tabloide. 

Oricum, coincidenţele cu spaţiul cultural francez 
se sfârşesc la capitolul agoniei elegante. „Forţa literaturii 
franceze de avangardă stă în capacitatea de a-şi pune 
în scenă agonia şi de a-şi anunţa moartea”. Noi nu avem 
tăria asta. Adamici fiind, apocalipsele noastre au 
substrat social, cultura rămânând arealul unde ambiţiile 
şi orgoliile exclud posibilitatea sfârşitului sau a 
marginalizării. 

Un alt aspect interesant este „înlocuirea 
canonului cu topul”, semn al unei vârste post-literare. 
Adică nişte coordonate estetice ferme sunt abandonate 
în favoarea clasamentelor întocmite de nişte critici ori 
scriitori presupuşi a conţine canonul în ei, că doar nu 
degeaba au acces la revistele de mainstream. Gurul 
literar este cel mai adesea pătruns de principiul 
expresivităţii, nu de cel al reprezentativităţii. Convins 
fiind că „literatura nu poate supravieţui decât împotriva 
lumii”, el mizează pe „literatura pură anti-literară, 
literatura ieşită din decor” – condiţia poeziei franceze 
actuale. Veşnica ruptură, artificial menţinută, după 
părerea mea, între literatura „înaltă” şi cea comercială. 
Estetica mimetică este văzută ca superficială, 
generatoare de spectacol. Pentru că nu suntem capabili 
să montăm un spectacol valabil din punct de vedere 
stilistic, scriem pentru scriitori, compunem pentru 
compozitori. Diagnosticarea nostalgiei după un paradis 
literar pierdut este, de altfel, corect făcută: „Lumea vrea 
să se oglindească în pagina de carte, nu vrea să vadă 
literatura oglindindu-se acolo”. Iar reţeta este eficientă: 
„Esenţială mi se pare tocmai renunţarea literaturii de a-şi 
mai demonstra diferenţa – şi deci autonomia faţă de 
<<realitate>>, după ce aceasta i-a fost de mult 
recunoscută”. Aşadar, discursul despre literatură devine 
fastidios, oboseşte. Literatura trebuie să înveţe să 
trăiască în prezent, indiferent cât de golit de 
transcendenţă este acest prezent. Şi dacă „orizontul 
literaturii trebuie să fie limbajul” – eu aş zice stilul, 
înţelegând prin stil şi viteza relatării, precum şi ruperile 
de ritm –, atunci să avem cel puţin acces la limbajul 
intervalului în care vieţuim. 

Cum am zis, senzaţia mea este că Alexandru 
Matei dezbate un subiect în care nu crede. Pentru că noi 
suntem români, deci în afara crizelor de orice fel. Dar şi 
a normalităţilor de orice fel. Şi, în fond, ce i se poate 
întâmpla literaturii române mai rău decât ceea ce i se 
întâmplă în prezent? Cartea lui, însă, este captivantă 
mai ales prin problematica abordată, în sfârşit uşurată 
de reziduurile textualiste. Un studiu de neocolit despre 
postpostmodenism şi globalizare, având ca miez analiza 
romanelor lui Michel Houellebcq, „ultimul Mare Scriitor”. 
O analiză cu larg halo cultural. Plus luciditatea de a 
admite dizolvarea gloriei scriitoriceşti. Dovadă că cel mai 
cunoscut scriitor francez contemporan, Houellebecq, 
seduce prin scepticismul lui critic şi prin sarcasm şi 
aproape deloc prin calităţile naraţiunilor sale. 

C R O N I C Ă 
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În traducerea lui  

Dragoș VARGA  

 

 

Inge Braeckman 
BOUGAINVILLÉES 

Bungavilee (Flori de hârtie) 
 

Cu gâtul gol, visând la ivirea unei mări, 

(cu aerul acesta de început de vară), brocat și 

fragil, 

somnul rouăi dintâi scuturate. Anul, 

 

încă gol sub cearșafurile neșifonate, călcat 

cu soarele la zenit și fără umbră în 

fastuosul timbru al dimineții. Capturată parcă 

 

de o perdea de lumină limpede – noaptea nu 

mai știe pândi 

și nu cade niciodată de pe muchie în lumea 

aceasta. Timpul rece și 

pur precum un înger, parcă netezit de ape, un 

val peste 

 

degete. Chiar și cu ochii închiși, mereu 

reîncepând, te 

sărut, precum viața de fiecare zi a unei noi flori 

sau murmurul 

fluturilor albi între crăpăturile unui timp abia 

eclozat. 

 

                       *** 

 

Un buchet de glicine. Tremurând la începutul 

unei seri vară. Aud pașii tăi pe potecă. 

 

Explorând grădina, cercetând ceva fără 

secrete. O lumină 

 

trandafirie ce se freacă de amurg. O briză, 

plăcută 

auzului, se așează asemenea unei fierbințeli 

pe gene. Alchimia 

 

dintre lumină și miros conectează gândul la 

fiecare semn 

 

de dinaintea vorbirii. Pliurile pielii tale 

asemenea imaginilor 

unor peisaje posibile. O floare ca o broderie 

 

eternizată pe hârtie. Ce apare aici, nu mai 

dispare 

niciodată. Roșeața nopții precum silabele 

 

tăcerii. Aud cum respiri doar înspre mine. 

 

 

                *** 

 

 

Ascult nopțile, intru 

în ultima cameră, plăcută auzului, 

ca prostită lângă luna aceasta atât de înaltă. 

Căci lucrurile se pot sparge. 

Tu nu erai aici, Am lăsat ferestrele 

deschise. Amintiri după o furtună. 

Iasomie și flori de căpșuni, chiar  

 

în această zi de august. Există legi sacre 

cunoscute doar prin mister. Și pe care 

păsările cu țipete stridente par uneori  

că le descifrează. Și că le păzesc. Precum 

deschiderea unei mări. Uneori, asta pare 

posibil. 

 

Amintirea se ascunde în mirosul 

pielii, o pereche de încălțări undeva 

într-un colț, sub masă, chiar sub un 

scaun. Cu nonșalanță. Astfel corpul 

 continuă să vorbească chiar și când nu mai e. 

Și atunci, atunci toți greierii și-au ținut  

Respirația. Ca și cum și asta ar fi fost evident. 

  

              *** 

 

Cochilii în formă de evantai 

ADN-ul procesului de creație, 

T R A D U C E R I  
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uitarea, ca un înveliș tandru 

așezat pe masă, norii o haină  

pentru soare, blândețea căldurii apare 

 

ca și mâna ta în gâtul meu încât lumea,  

pentru o clipă, pare să nu mai existe. Duse de 

apă, 

 

susurul lor, suflător, cantate, o 

sticlă de apă minerală. Trezește delicat  

tăcerea, fără urma tangibilă a vreunui ritm. Aer 

umplut cu soare. Oră de vârf de sfârșit de zi. 

 

Florile de hârtie pe terasa ta. Ca și cum 

mă așteptai de atâta vreme. 

 

 

 

             *** 

 

 

Pentru o clipă, lumea pare să nu mai existe. 

Vara 

nu se mai grăbește. Plutește fără oprire în 

sânul  

 

dimineții. Păsările în semn de loialitate sus 

pe cer și un tablou pentru nori. Dansul 

 

 nu există pentru a masca melancolia. Porțile 

paradisului se deschid. Stele arzătoare ca un 

foc de artificii 

 

de sirene. Bâzâitul amețitor al unui muscoi. 

Fortissimo. Asta se întâmplă cum trebuie. 

Imediat 

 

și la prima vedere. Marea s-a deșteptat în noi. 

Păsări acvatice. 

Cearșaful, o umplătura deasupra noastră. 

Transpirația căzând picătură cu picătură din 

 

părul meu. Mirosul uleiului de argan. Fiecare 

lumină strălucește 

pe pielea ta. Pereți calzi. Universul ca o pânză 

a eternității. 

 

            *** 

 

Trifoi în lumina înșelătoare a 

tăcerii. Claritatea dorinței ca o 

 

nuanță între chihlimbar și albastru. Și nimic 

între cele două. Reflecția animală din ochi 

 

asemenea unui drum lin și misterios  

fixat pe pielea mea. O frumusețe fără fisuri. 

 

Forța naturală a corpului, a gândului, 

rară precum steaua grațioasă a florii-de-colț. 

 

Pe piscul cel mai înalt al munților. Vise 

asemenea profețiilor, cuvinte boltite de 

respirația noastră. 

 

Noaptea întreagă se retrage și devine o 

singură clipă. 

Paleta de aur, o idilă fixată asupra moastră. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A P A R I Ț I E   E D I T O R I A L Ă 
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În traducerea lui 

           Ioan Radu VĂCĂRESCU 
 

 
 
Anne SEXTON  
 

18 ZILE FĂRĂ TINE 

 

 

1 Decembrie  

 

Când de rămas bun ne-am 

sărutat  

ți-ai încrețit fruntea, trist.  

Acum, peste întregul oraș,  

sclipesc luminile lui Crist.  

Tulpinile porumbului stau frânte 

pe câmp, rupte și ruginii.  

La capăt de an, iazul se-acoperă  

cu pleoape cenușii.  

Peste întregul oraș  

sclipesc luminile lui Crist.  

 

O pojghiță de gheață verde 

s-a-ntins pe gazonul uitat.  

Brazii canadieni sunt singurele ființe  

tinere care-au rămas. Tu ești plecat.  

Am hibernat noaptea întreagă,  

fără s-adorm până în zorile  

care-au sosit ca un alt asfințit,  

iar frunzele stejarului ca niște  

oaspeți nepoftiți, ca banii au foșnit.  

Brazii canadieni sunt singurele ființe  

tinere care-au rămas. Iar tu, de negăsit.   

 

 

 

2 Decembrie 

 

Azi-noapte-am dormit  

la umbra unei păsări,  

visând sticleți pigulind din farfuria cu mâncare,  

cu spinările-nghețate și-nfoiate până  

jos la lăbuțe așteptând domoala  

moarte-n zăpada urâtă de decembrie.  

Apoi mi-a apărut mama moartă în vis,  

și după asta trântindu-mi ușa în nas când 

aveam nevoie de ea  

mai mult și-apoi tu cum stăteai ieri în fața ușii, 

ca un nebun, 

tu, la strâmtoare, alb ca varul,  

spunând ceea ce toți amanții spun.  

 

În visul meu însă  

erai un straniu bărbat împietrit,  

umblând ca somnambulii, cu fața de celuloid,  

cu gura cusută ca un tighel,  

manechin de croitor fără  

picioare și cu talia găurită, al meu habotnic 

mișel.  

Erai tot numai muselină, smântână diluată  

și te-am plimbat prin vreo șase camere să te 

recompun la loc  

și orificiile și ațele cusăturii s-au rupt și ai 

vorbit,  

ai scos un țipăt pur  

și m-am trezit.  

 

Am luat apoi o pastilă să adorm din nou  

și eram un criminal neștiut,  

schilod și ghebos,  

unul care-a scos oamenilor ochii de rubin.  

Aveam un singur picior și tu  

mă târai cu cangea ta de nazist.  

Stâlcită eram. Tu nu puteai rata, desigur.  

Visul îți aduce uneori atâta ghinion,  

și chiar eu îl comandasem, ca să fie la sigur.  

 

 

 

3 Decembrie 

 

Asta-i ziua gurii  

de cârtiță a acestui an.  

Ieri m-am furișat  

în studioul tău de vânătoare,  

și-am văzut două veverițe și un cerb  

lângă  bungalow-ul improvizat.  

 

T R A D U C E R I  
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Mergând spre Groton  

am văzut un iepure zdrobit  

pe șosea deja în prutrefacție  

și ciorile-i ciuguleau mațele verzi.  

Asta-i viața, ai fi spus ca de obicei  

sorbind mai departe din cocktail.  

 

Cerul era luminat  

de un soare cu dinți.  

Iar tu, călătorul meu, hainul, 

alergai pe-o veche paralelă spre vest,  

iar eu priveam cintezele ciugulind.  

Singură acasă la noi, eram străinul.  

 

 

 

4 Decembrie 

 

Oare unde ne-am întâlnit?  

Era la Londra pe Carnaby Street?  

Era pe Malul Stâng la Paris?  

Care loc e acela de vis?  

 

Nu. A fost în Harvard Square  

Lângă chioșcul unde plângeam furibund.  

Acelui loc îi pot cu-adevărat mulțumi –  

În ziua-n care Jack Kennedy era muribund.  

 

O oră mai târziu era mort.  

Cu creierii scurși din capu-i strălucit.  

Și noi plângeam și beam whiskey din sticlă  

Iar lumea-ntreagă a făcut din ziua aceea un 

mit.  

 

Iar noi compuneam poeme de nescris,  

am plâns toată noaptea, și-n șoaptă  

ne-am îndrăgostit sorbindu-ne mireasma în  

ajunu-n care pe marii oameni moartea-i 

așteaptă.   

 

 

 

5 Decembrie 

 

Acel noiembrie a lui Oswald a fost  

în urmă cu patru ani îndelungi.  

Îmi amintesc  

întâlnirile noastre secrete o dată pe săptămână 

sau mai des,  

știind că greșim, și ăsta era un motiv adevărat.   

La tine în studio,  

calm, balsamic, mătăsos.  

Dragoste perfect condimentată și până la os.  

 

 Asta-i ultima filă colorată 

din calendar.  

Acum îmi simt vârsta,  

privind păsările ciugulind febrile  

grăunțele din blidar.  

Vântu-i bizar.  

Vum, vum, vum se-aude de-afară,  

Iar robinetul din bucătărie curge-n zadar.  

 

E ultima filă  

din cartea acestui an.  

Mă-ntristez  

că țărâna se face rece și umilă  

iar paiele pentru iesle se-adună baloți.  

La gârlă, în jos și-n sus, 

broaștele îngheață precum piesele de șah,  

iar tu, străinul meu, ești dus.   

 

 

  

Anne Sexton –  Love Poems/ Poeme de 

dragoste  

(în curs de apariție la Ed. Cartea Românească) 
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Ioan BARB 

 
 
 
 
 
MANUSCRISELE  DE LA COLIBIȚA 
 
Stăteam liniștit în scorbura mea de la marginea 
gândului când s-a iscat, din senin, un vârtej de vânt 
și am fost răpit în Duhul poemului. Când am 
deschis ochii eram  pe marginea unui lac liniștit, ca 
o mare cuibărită în trupul de granit al unui munte 
înalt. O făptură ciudată stătea în fața mea. Eu sunt 
îngerul poemului mi-a spus, citindu-mi uimirea din 
privire. Mă gândeam că am ajuns  în rai. Unde m-ai 
dus? Am întrebat cu teamă. Ești la poalele muntelui 
Căliman, în locul numit Colibița. Am crezut că era 
ziua judecății și mi se vor lua zilele înapoi. Dar 
muntele stătea neclintit deasupra noastră și totul 
era real și ciudat. Am văzut un alt înger al poemului 
zburând deasupra apelor și citind dintr-o carte. 
Glasul lui se auzea ca un tunet : Iată, aceasta era 
vremea când Dumnezeul poemului împreună cu 
Duhul poeziei umbla pe pământ. S-a apropiat de 
mine și am văzut că ținea în mână un clește cu un 
cărbune aprins.  A atins cărbunele de buzele mele 
și am simțit cum mă înalț la al șaptelea cer. Ia și 
citește! a zis. Acum ochii tăi văd și oglinda ființei ți-
e  aburită de vraja poemului. Am deschis sulul cărții 
și am citit: ”Când s-au deschis cerurile și a plouat 
cu poeme lângă lacul Colibița. Anul 
douămiișaptesprezece, după Hristos.”. 
 
 
Lângă marea de la munte 
 
Stăteam la masă pe terasa hotelului Frishermans 
Și ne minunam  
Cine a urcat marea în vârful muntelui 
A întins-o peste umbra satului 
Ne întrebam uimiți și a fost seară și a fost 
dimineață 
Șalupele așteptau cuminți la mal 
Să ne risipească dezamăgirea deasupra valurilor 
  
Noi stăteam sfioși la masă 
Dumnezeul poemului certa duhul Jack Daniels 
din sticla de whiskey 
Îl privea de sus ca pe un text suprarealist 
Ia și bea mi-a spus distrat  

Atunci Duhul s-a risipit în pahar  
Adu-mi cartea mi-a poruncit Dumnezeul poemului 
Am fugit repede afară la carul meu de foc 
Aduceam o carte groasă sub braț 
E biblia poeților a șoptit misterios Duhul din sticlă 
Dumnezeul poemului a deschis-o si a scris două 
rânduri 
Când a închis copertele a privit visător prin Dan 
Cristea 
Așa cum privești printr-o sticlă afumată  
E o eclipsă de inspirație a spus și 
Răzvan Voncu a dat afirmativ din cap 
Mângâind chitara despletită ca pe o iubită 
Duhul se tânguia conservat în whiskey 
Ia și bea m-a îndemnat Dumnezeul poemului 
Și am înghițit timid  
Am deschis cartea  
Citește mi-a spus 
În paginile cărții este scris despre mine 
Am băut și am auzit poemul 
Cum lipăia cu limba în mine 
Ca o pisică în farfuria cu lapte 
Departe departe 
Dan Cristea deșira rădăcinile firelor de iarbă 
Părea dăltuit în ardezie 
Semăna cu Walt Withman și cu toți poeții americani 
din sud 
 
 
 
Miracolul de la stâna Fântânele 
 
Domnule ce frumos e aici în vârful muntelui 
Parcă Dumnezeu a adus raiul mai aproape de 
oameni 
Pe grătar sfârâiau mititeii de căprioară 
În gură am simțit izvorând poemul 
Și am înțeles că ne lasă gura apă  
E un loc sfânt s-a auzit un glas 
Pentru că a fost seară și a fost dimineață 
Soarele străbătea prin Pasul Tihuța  
Aducea dimineața din Vatra Dornei 
 
Admiram geamurile termopan ale mansardei stânei 
Un câine ciobănesc aștepta să ne așezăm la masă 
Doamne i-am spus nu ai fost tu aseară 
În somn în poemul lui Jean Văcărescu și i-ai lins 
degetele? 
Dar buldogul mă privea mai departe uimit  
Un zeu mioritic triumfa în gândul meu  
Umed și el ca o limbă de câine 
Apoi am coborât spre țarcul cu ponei 
Doamne sunt iepuri de casă am întrebat 
Erau albi și roșii și negri și suri 
 Sunt ponei mi-a spus îngerul poemului 
M-am apropiat și căluții s-au ascuns ca niște poeți 
douămiiști 
Umbra lui Alex Ștefănescu aluneca peste munte 
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Prin pasul Tihuța cobora chiar mai repede decât 
soarele  
De din vale de Rovine și mai de departe 
Simți brațele mălinilor a spus îngerul poemului 
Cum cântă la harfă  
Alex Ștefănescu mângâia poneii cu privirea  
Din cer se cobora Mircea Bârsilă prin norul de 
spumă 
Ținea agpțat de sfoară un balon 
E ultimul poem ultimul poem optzecist striga 
Și s-a tras în chip cu Alex și cu Adrian Popescu  
Aveți grijă să nu răciți 
Sorbiți aerul cu înghițituri mici să nu răciți 
Șoptea Ovidiu Genaru echipat ca pentru război 
Dar ei râdeau împăciuitor și dealul s-a topit 
Și a curs în vale iar Alex Ștefănescu număra poneii 
Un iz de gulaș de oaie ne-a adus cu picioarele pe 
pământ 
Poneii nechezau speriați  
Și a fost aproape seară 
Cerurile s-au deschis  
Un glas s-a auzit peste vale blând 
Am ciulit urechile  
 
Și caii se împușcă, nu-i așa? 
 
 
  
Rugăciune  
 
Am auzit un glas după perdeaua de jnepeni 
Un glas tânguitor urcând spre cer învăluit în norul 
de fum alb 
Se aprinde pădurea mi-am zis 
Apucând stingătorul din carul de foc 
Înaintam cu inima cât un purice 
Dar m-am liniștit 
Ioan Tudor Iovian se ruga îngenunchiat 
Cu patimă implora 
”Aghiuță puiule să nu tulburi apele poemului! 
Aghiuță puiule! 
 
 
 
Altarul poemului. Sfințirea 
 
A fost iarăși dimineață și au înalțat toți un altar 
(Cum nu a mai fost de când s-au încurcat limbile  
În locul numit Babel ca fiecare poet să fie autentic) 
Și l-au numit Altarul poemului 
Era mult popor cântător de poeme 
Olimpiu Nușfelean a dezvelit altarul 
Adunând sfios tifonul de purpură  
Și Ioan Pintea a cerut duh inspirat peste altar 
A scos din lac un pește și l-a frânt 
Acesta e trupul poemului care se frânge pentru voi  
Mâncați toți din el a spus 
Gabriel  Chifu privea solemn peste vârful muntelui 
Se sfârșise ploaia de trei sute de zile 

Fumul poemelor  
Urca  ca o sfoară de purpură purtată în cioc 
Spre cer de un porumbel alb 
E Pasărea Măiastră a șoptit timid criticul 
Angelo Mitchievici și toți am îngenunchiat 
Dumnezeul poemului și-a pus mâinile peste noi 
Și duhul poemului și-a adunat pulberea sa 
strălucitoare 
De deasupra altarului 
S-a cuibărit în sticla cu eticheta Jack Daniels 
S-au înălțat împreună la cer  
Noi priveam de pe malul lacului uimiți 
Și Dumnezeul poemului a zis: 
Poeților ce stați și vă uitați 
Am luat pulsul poeziei de azi 
Să știți că se scrie o poezie bunicică 
Nu fiți triști o să fie poezie 
Și azi și mâine și în veci 
A mai zis  
Luați duhul poemului și scrieți scrieți scrieți 
Numai scrieți... 
Amin! 
 
Stăteam și ne uitam toți în sus. Brațele bucuriei ne 
încolăceau  gâturile. Știam că era o zi de triumf, de 
sărbătoare. Într-un târziu Dumnezeul poemului și 
Duhul poemului au fost acoperiți de un nor.  A 
început o ploaie mocănească și am căzut în 
genunchi.  Un abur cald se ridica din fiecare poet. 
Și am văzut  Duhul poemului cum se plimba 
deasupra apelor întunecate ale lacului Colibița. 
Și a fost seară. Și a fost dimineață.  
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Violeta 
DEMINESCU-
JURCA 
 
 
 
și toamna mor poeții   
 
într-o clepsidră întoarsă ultima dată 
pentru atunci când 
prin nisipul îngerilor 
cuvintele părăsesc poezia 
sufletul singur 
frângându-se în sine 
sfâșietoare îmbinare 
drumul pe dinăuntru 
cel mai frumos 
moartea mea a fost ușor poetică 
m-a învins eternul rival timpul 
răstignește-l răstignește-l 
strigătul de fond al lumii 
prin coloana sonoră a propriei vieți 
am ars atât de mult 
că nu-mi va ajunge încă 
o viață să-mi împrăștii cenușa 
nu m-aș naște nicicând toamna 
trecerea poetului e altfel 
te arzi pe tine ca un opaiț 
îți luminezi drumul 
Dumnezeu șade pe prispă 
cârpește o inimă 
(poetului Eugen Evu)  
 
caz disperat 
  
ca o viață adevărată 
permanent pe lista de așteptare 
nu ai îngeri de dat la schimb 
  
iubirea 
tumoră inoperabilă 
în sunete negre 
citești pe solzii unui mâine 
în braille 
  
un flash îți limpezește gândurile 
când pe întuneric te izbește lumina 
un adevăr pe care nu-l putuseși vedea 
bărbatul ideal risipit în toți bărbații din viața ta 

doar că în fiecare 
ceva 
 
 
lângă o mamă și moartea citește biblia  
 
 
citesc prin dioptriile tale doamne 
despre mine 
în primăvara asta dată-n mintea copiilor 
curcubeul se adapă și din noi femeile 
ca și când am fi primit în dar 
un buchet din penele păsării paradisului 
și în brațe copiii 
ca un decret de viață veșnică 
îmi port pruncii la sân 
și coasta aproape 
lângă un dumnezeu cu mâinile la vedere 
și viața în haine de duminică 
nicio stea orfană nu iese nevie 
dintr-o asemenea  îmbrățișare 
femeie   
cină cu dragostea în bucate 
mamă 
vocea iubirii în seara de blind-uri 
care mântuie de păcate și un zeu   
și Doamne  
de vei rămâne vreodată  orfan 
șterge-ți lacrimile înstelate și 
vino la sânul meu  
 

 
 

Dumnezeu nu știe cum e  
 
acesta nu e un poem 
ci o încăpere pustie 
din care au plecat și ferestrele 
doar noi două mamă 
inima neîntreagă între noi 
o cruce de piatră cu brațele rupte 
și un cer sub care latră doar câinii 
s-ar zice că iubirea mamei 
e sărutul infinitului adus în lumea finită 
însă uneori mamele sacrifică 
un copil pentru ceilalți 
oricum de nesalvat 
eviscerez durerea 
cu o jumătate de cântec 
nu vreau să-l asculți vreodată mamă 
iubirea mea lumină pe umărul vremii 
am să-ți trimit o pasăre mir 
ca o lumânare din ceara iertării 
plătită să ardă-n altar 
pentru atunci când și Dumnezeu 
care n-a pierdut dragostea mamei 
te va întreba 
de ce 
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păsări pe ramuri  
 
te apropii abordezi fața de empatizat cu rudele 
jalnică adunare se aude glasul culegător de lacrimi 
al preotului 
îți ascunzi râsul în mănușă și privești îndurerata 
adunare 
neamuri vecini prieteni mai toți în negrul de 
complezență 
ca o eroare în  vocabularul vieții 
un prapur vechi cu icoana maicii domnului 
desprinsă într-un colț 
fetița cu fâș roz singura pată de culoare 
sănătosul satului gângăvind în așteptarea colacului 
priviri furișate cercetător 
strângi cu recunoștință mâna bărbatului frumos de 
lângă tine 
din cerul albastru  moartea își ia tălpășița 
eu dac-aș putea n-aș merge nici la propria mea 
înmormântare  
șoptește ca un poet căruia-i place să se asculte 
un amic  mereu pus pe glume și responsabil cu 
țuica  
tineri toți credem că vom rămâne repetenți la 
capitolul moarte 
ne numără pe nume 
s-o ierte încheie preotul 
cimitirul sus pe deal într-o desprimăvărare 
neașteptată 
îți vine să așezi păsări pe ramuri 
nu-i pare rău că pleacă mai auzi 
groapa ca o alveolă în așteptarea primăverii 
adevărate 
și viața ca o corigență eternă 
 
 
 
două vieți și două morți 
 
mai du-te și tu pe la jeni 
îmi spune soră-mea care o vizitează a treia oară  
săptămâna aceasta 
o spală o hrănește îi pune pansamente  
cum n-a făcut pentru nimeni niciodată 
degeaba 
moartea s-a ascuns bine de bisturiu 
duhnește 
scurmă în jeni cum ar căuta după viață 
nici ea nu mai găsește decât un licăr 
jeni e frumoasă are părul  lung blond 
așa ca lanul copt din spatele casei ei 
la anul nu va mai fi aici să-l picteze 
jeni pictează frumos în acuarelă 
are ochii albaștri mai ales pe aceștia îi vrea 
moartea 
și nu se sperie nici de unghiile ei lungi întotdeauna 
 vopsite în roșu 

vezi jeni să-ți găsești un bărbat care să facă el de 
toate îi spusese mamă-sa 
nu l-a găsit pe acela așa că nu s-a măritat 
n-are copii și-au rămas singure 
sap în grădină straturile  mă mint că de-aia n-am 
fost 
decât  o dată la ea de când s-a întors de la operație 
n-o pot vedea așa durerea se prelinge în mine 
ca o felină prin frunziș 
jeni se prelinge din viață  în suferințe cumplite 
dar zâmbește  
moartea e sindromul cu care te naști mi-a spus 
osârdia soră-mii îmi flutură prin fața ochilor un soi 
de vinovăție 
lumina începe să crească în jurul ei ca niciodată 
poate a aflat că iubirea este singurul implant 
profanator al morții 
o viață în  suflet o viață în trup 
o moarte în trup o moarte în suflet 
mai du-te și tu și pe la mamă-sa îmi spune iar 
ce 
ne strică încă o casă  
jumătate mie jumătate ție 
 
 
primăvara în sfârșit un fluture alb 
 
și uite cum ne intersectăm  
așa ca din întâmplare pe șosea 
și chiar e-o  întâmplare 
mașinii mele negre nu-i  mai deraiază inima  
înspre parbrizul mașinii-tale-negre-cadou-de-nuntă 
i-am reglat unghiul de fugă al uitării 
ai fi putut saluta 
cum ai luptat în turnir pentru mine într-o altă viață 
aș fi putut ridica mâna așa ca un drapel în bernă 
dar tu știi că nu mai am de ce să șterg ochii 
fluturilor albi 
au părăsit  demult doliul 
și scriu poezia asta  
pe drumul cenușiu dintre cele două orașe   
mi-aș dori  să fie caldă ca o felie de pâine cu unt și 
miere 
lângă  ceașca de ceai aromat când nu știi că 
urmează execuția 
e doar un replay al tăcerii întinse ca o față de masă 
pentru ultimul mic dejun împreună  
de după deal cimitirul se repede înspre mine 
ca un câmp cu ghiocei uriași 
maledetta primavera 
strigă din toți plămânii radioului  loretta goggi 
și soarele se însănătoșește brusc 
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Nina CORDUNEANU 
 
poemul de buzunar 
această zăpadă este mai mult 
decât o zăpadă fragedă după cum  
acest copac este mai mult  
decât un copac stânjenit de pădurile largi 
sub coastele mele poate fi 
o muzică o carte vie înţesată de dragoste 
încă nescrisă dar cine ştie decât tu care vei fi 
eu încă mai sunt şi sunt mai puţin 
decât toate acestea. 
 
 
 
 
Astăzi n-am chef 
să te înşel. 
O să fiu statornică pentru o zi. 
Stâncă şi altar am să fiu. 
Îţi voi spăla picioarele cu apă neîncepută, 
îţi voi unge tălpile cu mir. 
Căci e sărbătoare. 
Sărbătorim ziua în care 
eu 
n-am chef să te înşel, 
ziua în care nu vreau 
să ţin de mână alt străin. 
Astăzi 
nu e timp pentru uitare, 
nici pentru trădări, 
nici de ucis păsările paradisului. 
Astăzi este lumină, 
ziua în care zborul meu este echilibrat. 
Iar dacă mâine, 
dacă mâine 
plictisul meu va cădea în genunchi, 
promit că 
dintre o mie de morţi 
a ta va fi cea mai importantă. 
 
 
 
 
 
Nu voi plânge  
voi seca 
precum un izvor 
neştiut. 
Poate țipătul îngropat 
sufocat în adânc  
să renască  
focurile moarte. 
Capul sus sus 

mi-l voi ţine 
deasupra oricărui 
cuvânt. 
 
 
Eu răbdarea pietrelor 
n-o am o tac 
amăgind exploziile solare 
în palme adun picurii 
tămâioşi ai luminii 
alunec izbindu-mă 
de pereţii icoanei 
în care un zeu 
îţi albeşte oasele 
 
 
îmi amintesc cum te-am ales 
dintre o mie de bărbaţi fiindcă 
mâinile tale miroseau a iarbă 
în privirea ta alergau  
căprioare speriate 
flămândă ţi-era îmbrăţişarea. 
aveai părul tuns scurt buzele 
ţi se îndulciseră subit. 
desculţ ai intrat in inima mea 
în rouă îţi erau scăldate picioarele  
aveai bunătatea diamantelor negre. 
te voi învăţa 
ai spus 
limba în care mâinile mele îţi vorbesc  
cum să nu ucizi păsările paradisului. 
dar eu nu voiam să merg alături 
de un străin. 
îmi vrei sufletul 
ai strigat 
îl ai să-i porţi de grijă. 
până la rădăcini am sorbit cuvintele tale  
nu mai erai un necunoscut 
în palme ţi-am prins arzătoarea privire 
nu aş vrea să aflu gustul lacrimilor tale 
sufletul nicicând nu-ţi va mai plânge. 
inima mea s-a aşezat în genunchi 
în faţa inimii tale şi 
te-a rugat 
să nu ne pierdem  
prin înaltele ierburi. 
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Dan DĂNILĂ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASCUNSĂ 
 
Moartea lucrează în om ca albina în stup, 
își picură atomul adormitor în sânge – 
chiar de ții urechea pe piatră, să visezi, 
ea va fi mereu cu un pas înainte. Apele 
se revoltă uneori pe tristețile noastre, 
dă nume tuturor supraviețuirilor mute,  
dar Absalom este mai frumos decât ea, 
în orice legendă se furișează timpul. 
Din călimara întunecată scoate capul, 
aude râsul copiilor, balsam fără preț 
și plânsul viței după tăiere primăvara. 
Nu iartă, nu pedepsește. Anotimpul ei 
este mereu în toi, precum un bulgăre 
tot mereu în sinea lui se întărește. O 
amintire cu tentacule care iese în lume, 
plăcerea tragică din cartea umbrelor. 
Doamne, câtă gelozie pe lumea asta, 
mai multă decât iubirea adevărată, 
decât toate gemele fără pete și prihană. 
Zumzetul atomilor este doar un tinitus, 
este moartea-albină ce lucrează în om. 
 
 

 
ALT VIS 
 
Învăț nisipul să cânte ca un fluier cristalin 
iar palmele de abia ating umărul timpului:  
trezia să fie oare prelungirea somnului 
în care uneori se încrede al treilea ecou? 
Pierderea care ne îmbogățește vârstele, 
rescrisă mereu peste agonia unui secol. 
Și tu ești martorul cenușilor sfântului rug, 
și tu vei regreta un rest de dor luminos 
cu disperarea safirului care se naște. Flori 
neculese, de tarent, de amarila, de marengo, 
eposul vostru încă doare, rondelul nescris. 
Până peste pleoape în lava dorințelor, 
în tot parfumul acesta regal, trup plutitor, 

de parcă cineva își mai amintește uterul.  
Și tu vezi cum orice culoare trece în argint, 
sora mea cu oasele subțiri. Florile orelor 
au crescut încet peste mine. De acum 
voi fi doar mesagerul uimit al unor vise. 
 

 
FLOARE 
 
Sub fiecare fereastră, o păpădie de gheață. 
De dincolo așteaptă lumina ireversibilă, 
harul ei fără carne – se spune că vom trăi 
mai departe într-o ultimă petală salvată. 
O muzică prea veche, refren al zorilor, 
vorbește cu sângele ca să nu îl doară, 
cerșește o ancoră de pământ. Semințe 
de neuitare dacă am fi, sau dacă am iubi 
numai păsările albe ale septentrionului. 
Dezlegare de ramuri, de porii zidurilor. 
Umbrele carnivore se târăsc prin ierburi, 
lente ca mierea prelinsă din scorbură, 
caută tălpile roz ale zeițelor adormite.  
Sub ochii noștri orbi de neîncredere 
încă atâtea întâmplări memorabile. 
Diotimă, crepuscul, porțelan, garoafă, 
piatră, copil, iederă, fulger, iertați-ne. 
Credeam că suntem, dar dormeam duși 
ca niște fetuși, în caliciul prea strâmt.  
 
 
 

CĂLĂTORIE 
 
Dinlăuntru afară, doar un pas imposibil, 
ca un maraton al chiparoșilor primăvara. 
Zare a ochiului întors către cearceaful 
sau cerul pe care se scriu orice zbateri. 
Și tu ai pornit cândva din scoica aceasta 
muritoare. Și tu ai fost torturat de nașterea 
fără leac. Roșul și galbenul întrupării 
spre curcubeul mirabil, ce salt uriaș!  
Boltele gotice îl imită cu mare umilință, 
dunele de nisip au fost cândva. O rană 
sub oricare pelerină, o altă maiestate 
când va ajunge la zidul orașului sfânt.  
Nostalgie a primăverii, plâns al toamnei, 
păsări migrând ca niște mecanisme pure, 
pe voi de ce nu v-am uitat niciodată? 
Un rozariu între prietenie și dragoste, 
punți din fire de păianjen, indestructibile. 
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Horoscop de 

 Emil Cătălin NEGHINĂ 
 
(fragment din romanul în lucru 
„Nenumirea hăului”)  
   

          După ce s-a însurat cu cea mai faină femeie 

din lume, a iniţiat o afacere prosperă şi a construit 

o casă minunată dotată cu piscină, grădină și 

atelier de sculptură, Andrei, cel mai bun prieten al 

meu, s-a ţăcănit definitiv şi iremediabil.  

         Totul părea cât se poate de în regulă până 

într-o bună zi când m-a sunat disperat că trebuie 

să-mi vorbească. Ne-am dat întâlnire la barul din 

parc. Am ajuns acolo înaintea lui, ca de obicei, aşa 

că am avut timp să contemplu urmele galbene și 

maronii lăsate pe zăpadă de cățeii uitați ai 

participanților la simpozioanele bahice zilnice din 

interiorul edificiului care avea scris pe firmă LA 

IANOȘ și arbora un steag alb pe care scria cu roșu 

și verde NON POSSO FERMARMI, MA HO 

PAURA CHE LA LINGUA NON PARLI CONTRO IL 

CUORE. Că Ianoș conduce arca din parc nu am 

avut niciodată niciun dubiu, însă inscripția de pe 

steag m-a pus întotdeauna pe gânduri. 

Consumatorii se opreau constant și-și dădeau cu 

părerea la ce o fi vrut Ianoș, care nu știa o boabă 

nici italienește și nici ungurește, să facă trimitere. 

Unii mai descurcăreți au găsit pe internet 

traducerea vorbelor italienești și tot nu s-au dumirit 

despre ce e vorba. Ianoș nu povestea despre asta. 

Posibil să fie în strânsă legătură cu nevastă-sa 

Aurica plecată în Italia de vreo 15 ani să culeagă 

căpșunile cele mai vioaie. Ce înseamnă iubirea 

adevărată, el tace ca să nu vorbească inimii 

împotrivă și ea culege căpșuni de zor. 

        Într-un târziu a apărut și Andrei. Arăta jalnic, 

purta șlapi chinezești în picioare şi era târât în toate 

părţile de un puiuţ de foxterier al naibii de agitat. 

Cățelul a găsit cu greu un loc nepătat și și-a făcut 

treburile fără jenă. Prietenul meu a început să-mi 

istorisească. Aşa am aflat că dezastrul din viața lui 

s-a produs după ce a cumpărat câinele. Mica 

bestie a ros de prin casă tot ce se putea roade 

până pe la vreun metru şi un pic înălţime. Adică şi 

pantofii. Într-o zi s-a dus la firmă, fără să-şi dea 

seama, cu pantofii mâncaţi de javră. Tocmai venise 

un investitor baban. Tipul i-a văzut pantofii, s-a 

îngreţoşat şi n-a mai semnat nicio hârtie. Peste o 

săptămână firma a dat faliment. Ca să plătească 

datoriile firmei a vândut casa. Soţia l-a părăsit şi a 

fugit în Spania cu un matador italian de origine din 

Dolj şi el a închiriat o cameră la demisol undeva 

prin Broscărie. Nu are acolo decât un pat,...şi 

căţelul. 

            M-a rugat să intrăm în bar să-i dau o cafea. 

Copacii erau toți ocupați așa că a legat căţelul de 

bancă şi noi am intrat în edificiu. Ne-am aşazat la o 

masă și am comandat cafea. Ianoș a adus bonus și 

câte o ceșcuță cu pălincuța casei, după obiceiul 

locului. Andrei a sorbit grăbit tot din ambele 

recipiente, s-a uitat la ceas şi l-a rugat pe Ianoș să 

dea mai tare puţin radioul, că urma horoscopul. S-a 

aşezat înapoi la masă tremurând. Când crainica a 

ajuns la zodia lui s-a proptit încordat în masă şi a 

închis ochii. Vocea îi povestea că îi merge foarte 

bine, că nu trebuie să-şi facă nicio problemă şi că e 

momentul cel mai bun să-şi cumpere un câine. A 

deschis ochii. Erau injectaţi. L-am întrebat ce se 

întâmplă. Cu vocea sugrumată mi-a spus că e 

horoscopodependent şi că ceva nu e în regulă, că 

viaţa i s-a dat peste cap de câteva săptămâni. Nu 

mai înţelegea nimic. Se însurase pentru că aşa îi 

spusese horoscopul, făcuse firma tot sfătuit de 

astre, tot ce construise fusese bazat numai şi 

numai pe horoscop...  

        Mărturisesc că nici eu nu înţelegeam mare 

lucru, dar lucrurile s-au limpezit imediat când la o 

masă vecină s-a aşezat un tânăr extrem de vesel. 

La masă mai erau doi tineri. S-au îmbrățișat, au 

comandat pălinci și beri, erau tare deschiși. Într-o 

pauză de publicitate s-a auzit clar de tot: „Astăzi ai 

băgat horoscopul din ’92 sau ăla din ’2014?”. 

Andrei a fost dus cu salvarea la urgenţă. Acum e în 

afara oricărui pericol. Face horoscopul tuturor 

pacienţilor de la spitalul trei şi e fericit. Foxterierul a 

ajuns animalul de companie al lui Ianoș. De-atunci 

se încalță doar cu șlapi de unică folosință. 
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Ioan Radu  

VĂCĂRESCU  
 

 

Lemnul domnesc al poeziei 

lui Ion Drăghici 
 

 
Apariția unei antologii de versuri marca Ion 

Drăghici a devenit mai mult decât necesară, astfel 
că acest volum reușește să redefinească un poet 
de valoare, adunând între coperțile selecției poetice 
poezii apărute în volume de sine stătătoare sau în 
volume mai compozite, alături de fabule, de schițe, 
de povestiri. Necesitatea apariției antologiei este 
legată și de faptul că Ion Drăghici a debutat târziu, 
iar apoi a publicat, în câțiva ani, mai multe volume, 
alături de care stau și ineditele adunate în ultima 
vreme. Volumul de față îl reprezintă foarte bine pe 
poetul Ion Drăghici, autorul adunându-și în carte 
cele mai reprezentative texte poetice, rămânându-
ne nouă frumoasa sarcină de a scrie aici o recenzie 
binemeritată.  

Ion Drăghici este filolog de formație, 
specializat în română și rusă, lucru important 
pentru cariera și poezia sa. Originar din câmpia 
dunăreană, din Teleorman, s-a stabilit, după  
facultate, în Vâlcea, ca profesor la Govora. 
Excelent cunoscător de rusă (licența și gradul I în 
învățământ sunt pe tema Serghei Esenin, poet din 
care poetul de la Govora recită într-o impecabilă și 
impresionantă rusă poetică!), Ion Drăghici a lucrat 
mai mulți ani în diplomație, la Moscova (perioadă 
despre care povestește, cu har, într-o 
impresionantă română prozo-poetică!). Talentul de 
povestitor reiese din plin și din prozele sale scurte, 
de tip schiță sau short-story, texte apărute în 
volumele ”Povestiri din veacul ce trecu…” (Ed. 
Rotipo, Iași, 2014) și ”Barza neagră. Redefiniri” 
(Ed. Antim Ivireanul, Rm Vâlcea, 2016). Umorul și 
ironia, nelipsite din povestirile sale, își arată satirica 
față și în fabulele apărute în cel de-al doilea volum 
amintit. În același volum, observăm și ce-a de-a 
treia față a personalității sale literare, aceea lirică. 
Volumele sale (doar) de poezie sunt ”Închinare” 
(Ed. Singur, Târgoviște, 2014) și ”A doua răstignire” 
(Ed. Antim Ivireanul, Rm Vâlcea, 2017). Și iată 
cum, ne dăm seama imediat de necesitatea acestei 
selecții de versuri (realizate din toate cele trei 

volume), așa cum scriam în primul paragraf al 
acestei modeste întâmpinări în cuvânt, selecție 
care să-l prezinte pe poet în esențiala sa 
întruchipare lirică.  

Ion Drăghici este un poet de limpede 
factură reflexivă, poezia sa fiind de natură clasică, 
tradițională (chiar tradiționalistă), cu unele 
sensibilități simboliste, cu strofă clasică, ritm și rimă 
(foarte puține sunt poemele sale în vers liber), 
dincolo de mode poetice mai mult sau mai puțin 
recente, dincolo de visceralitățile mizerabilismului 
contemporan, atât de mult folosit azi (mai ales în 
poezia tinerilor) pe post de tăietură a versului și în 
loc de metaforă revelatorie. Modelele sale sunt 
folclorul românesc, Eminescu, Goga, Coșbuc, 
Bacovia, Cotruș, Esenin (ca și alți poeți ruși, fiind 
de remarcat aici faptul că în poezia rusă lipsa rimei 
și a ritmului denotă chiar lipsa… poeziei!), lucru 
care ne-ar putea duce cu gândul la o poezie mai 
puțin originală. Însă personalitatea poetului, eul său 
aflat mereu în central poemului, sonoritatea aparte 
a multora dintre versurile sale, îi acordă acestuia 
dreptul la necesara originalitate, dincolo de 
tentațiile ”progresului” în poezie și al adaptării la 
cerințele poetice ale unei prea tranzitorii poezii de 
azi pe mâine. Poezia lui Ion Drăghici se naște și din 
direcția unui lirism de cugetare, de sapienţial 
demers liric, sub semnul nostalgiei, singurătății, 
tăcerii, lacrimilor, sufletelor împletite, tristeții, 
culorilor schimbătoare ale antimpurilor, dragostei 
de pământul natal și de limba română, destinului 
omenesc, dar și cel românesc, testamentului direct 
afișat ca cetățean al unei patrii aflate la ceas de 
cumpănă, chipul mamei, chipul pâinii, ca și al unor 
simboluri clasice binecunoscute. Se adaugă, tot ca 
semn al originalității unui poet de certă valoare, 
poezia de esență imnică, religioasă așa-zicând, ori 
ca imn ridicat divinității, ori ca ditiramb la 
decăderea morală a contemporanilor: ”Nu veni, 
Doamne, prea curând pe lume/ Căci oastea neagră 
de fiare necurate/ Te-ar răstigni pentru a doua 
oară,/ Te-ar vinde Iuda cu mâinile legate/ Și ți-ar 
sădi blesteme lângă nume,/ Ție, Duh sfânt din 
maică preafecioară.” (”A doua răstignire”) sau 
:”Cine sunt eu?.../ Cine am fost?/ Cine voi fi?/ (cât 
voi mai fi?...)/ Întreb tăcerea,/ Întreb secunda,/ 
Întreb culoarea,/ Întreb lumina/ Și depărtarea,/ Tot 
ce înseamnă/ Cuvânt și faptă…/ Răspunsul mut și 
surd/ m-așteaptă./ Doar chipul mamei/ Cu ochi 
blajini/ Vede supliciul/ Crucii cu spini.” 
(”Autointerogatoriu”).  

Spuneam mai sus și de modelul folcloric, 
azi aproape inexistent în poezia noastră (nu-mi 
amintesc acum să mai fi apărut la noi o poezie de 
influență folclorică de la ”Cântecele de câmpie” ale 
lui Ștefan Bănulescu încoace). Iată acest splendid 
”lemn domnesc” al lui Ion Drăghici: ”Lemn 
domnesc, lemn domnesc/ Rădăcinile nu-ți cresc,/ 
Frunzele ți se albesc,/ Florile nu-ți înfloresc.// Lemn 
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domnesc, lemn domnesc,/ Eu de ce te mai 
iubesc?/ Trece vremea domnilor,/ Trece vara 
florilor.// Lemn și om și flori și cuc/ Se tot clatină, se 
duc…/ Și pustiul alb al vieții/ Moare-n pragul 
dimineții./ Lemn domnesc, lemn domnesc,/ 
Frunzele ne înfloresc.” Sau acest frumos și 
nostalgic poem despre tinerețea pierdută, în sonuri 
de stepă teleormăneană și rusească: ”Tinerețe, te 
caut ca pe-un cal alb pierdut/ Anii mei numără șir 
de ierni peste lut./ Zbor deasupra unui camp de-
ntrebări/ Când s-au dus? Unde mor oarbele 
întâmplări?// Cald răspuns nu găsesc ostenit de 
secunde/ Am rămas cuminte împărțit orișiunde;/ 
Între fii și părinți, între casă și sat/ Eu sunt cântecul 
dor de venit și plecat.// Se mai plânge cu mine între 
duzii tăiați/ Se mai cântă spre seară imnul celor 
plecați…/ Tot mai caut oglinda unui vis de-nceput/ 
Tinerețe, te caut ca pe-un cal alb pierdut.” (”Lex 
domini”).  

Desigur, din panoplia lirică a lui Ion Drăghici 
nu puteau lipsi poeziile care au ca temă dominantă 
natura pură și simplă, în mijlocul căreia eul liric se 
simte acasă: ”Din ceruri plouă lumina lunii/ Pe piept 
de dealuri cu coame-argintii/ Blând e întinsul, calm 
e înaltul/ Se cern sub lună nori herghelii// Vara – 
regină peste întins/ Dospește-n sâmburi rodul 
fecund/ Imnuri albastre – miez de descântec/ 
Printre miresmele verii pătrund.” (”Nocturnă”) sau 
această ”Zi de sfârșit de toamnă”, care aduce în 
plus sonuri de tristă reverie simbolistă: ”Orașu-
acesta era mai viu odată/ Azi parcă-și stinge 
sufletu-n suflări./ Aliniați sunt pomii fără frunze/ Și 
martori stau în fum de așteptări.// Spre gară se 
aude-un tren ce-aduce/ Și vești și lume; însă, iată, 
mor/ Împinși spre iarnă desfrunziți și singuri/ Și 
pomi și oameni tăcuți în mut decor.”  

Să remarcăm, nu putem trece peste acest 
lucru, admirația afișată pentru figuri marcante ale 
limbii și culturii noastre (Eminescu, Enescu, 
Bălcescu, dar nu numai), în cazul de față 
”luceafărul”, în chip de ”înger păzitor” și ”părinte 
fondator”: ”Din cer veghezi alături de Hristos/ 
Poporul ce se zbate-n suferinți./ Luceafăr blând cu 
chipul maiestuos/ Cu har de îngeri și suflet de 
părinți.” (”Cântec de dor. Lui Mihai Eminescu”).  

Nu încheiem fără a accentua încă o dată 
necesitatea și calitatea acestei antologii de versuri, 
o carte care să-l așeze pe Ion Drăghici într-un 
binemeritat loc în poezie, într-o ”Schiță de tablou” 
de o nostalgică și blândă lumină a limbii poetice: 
”A-mbrăcat hlamida aurie/ Tot regatul verii lângă 
sat/ Și gătit ca pentru cununie/ Se fălește-albastrul 
cer curat.// Vrăbiile, poate, prin zăvoaie/ Își dorm 
somnul liniștii de prânz/ Și-n lumina liniștii bălaie/ 
mai aleargă rătăcit un mânz.// Să se treacă focul de 
amiază,/ Să coboare soarele pe cer,/ Că nici vîntul 
parcă nu cutează/ Să ne spună-o vorbă de mister.// 
Liniște-i ca-ntr-un-nceput de veac/ Tot întinsul 

arde-n apă vie…/ Vara – pătimire fără leac/ Scaldă 
ceru-n caldă simetrie.”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ioan Barb porneşte mai de fiecare dată de la 

acel memento al realului impus ca prag de 
Camil Petrescu şi se lasă dus apoi de un trend 
parabolic al imaginarului. Pe liniile mai active 
ale acestuia ajunge ba la o poezie cu priză la 
concretul cotidian (sau anamnetic), ba la o 
poezie ce se pierde în ritualuri de iluminare, ba 
– mai adesea – la o ţesătură de stări păzite de 
ironie să nu dea în confesiuni sentimentale. 

                         Al. Cistelecan 

 
 

 
 
 
Ioan Barb, Imnul frumoasei Olivetti, poeme, Ed. 
Cartea Românească, 2018 
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Valentin Leahu – Poeme pe nota 
de plată 
 

46 de texte poetice, 
fiecare tradus în limba 
germană, alcătuiesc laolaltă 
cel de-al doilea volum, bilingv 
așadar, al poetului Valentin 
Leahu, venit din București la 
Sibiu, cu ani în urmă, pentru 
a scoate aici, în municipiul 
din inima Țării, revista sa de 
suflet intitulată CENACLUL 
DE LA PĂLTINIȘ. Cartea se 
numește Poeme pe nota de plată/Gedichte 
auf Eine Wirtshausrechnung, are 107 pagini, 
o frumoasă copertă datorată maestrului 
Constantin Ilea, iar traducerea îi aparține 
poetului Walter Johrend și a apărut în anul 
2018 în Sibiu, la Editura Cenaclul de la 
Păltiniș, blindată cu o prefață semnată de 
Octavian Mihalcea, un cuvânt de prezentare de 
Corneliu V. Mihail și două postfețe, una 
semnată de traducătorul Walter Johrend și 
cealaltă, în germană, de Dagmar Dusil.  

Această carte de inimă e dedicată de 
autor iubitei sale, Di. Volumul  ni-l prezintă pe 
Valentin Leahu în postura de mărturisitor al 
unui „dor fără sațiu“ cum ar spune Emil Botta, 
al unei nostalgii de iubire neîmpărtășită, dorită, 
visată, tânjită existențial la cote maxime: „ce 
puțin e viitorul / cuvintelor noastre / nu te-am 
văzut / dar te simt ca în / amintirile noastre“ 
(încredere, p. 12) și pendulând, în fapt, 
permanent „între da și nu“. Sunt versuri de 
iubire ale unui suflet tandru ce își recunoaște în 
ființa iubitei propriul destin: „spunându-mi da și 
nu, de-atâtea ori, / destinul meu... să nu mă 
părăsești“ (sufletul... de-atâtea ori, p. 8). 
Mărturisirea atinge purități lirice remarcabile: 

„undeva, la capătul lumii mele nebune, / te-am 
găsit pe tine, singura iubire...“ (undeva, p. 22). 
Relația între poet și iubită pare lipsită de 
biunivocitate, de ecou, de răspunsul dorit cu 
ardoare, de egalitatea trăirii sentimentului, 
situație descrisă cu luciditate în lamentoul 
autorului frustrat, întristat, neîmplinit în amor: 
„un Pinocchio, jucat pe o sfoară din inima ta / 
sunt iubito [...] un Pinocchio uitat, fără sfori, / 
pe-o alee de visuri deșarte, / saltimbanc pe 
podul minciunilor / sunt iubito“ (saltimbanc pe 
podul minciunilor, p. 18) ori: „fără tine, 
dragoste, mi-e trist, / mult mă mint că-mi ești 
aproape, / fără tine iar mă simt un prost“ (dor 
de tine, p. 24). Nicio clipă, însă, poetul nu îi 
aduce vreo învinuire adoratei, tot așa cum 
odinioară poetul Ion Caraion, schițând portretul 
etern al iubitei din vis: „Sus în cer era patul 
Frumoasei. / Dar pe ea n-am găsit-o. / Iubito! 
Iubito! / N-a răspuns nimeni“ (Femeia cea 
veșnică, în volumul Postume, ediție îngrijită și 
prefață de Emil Manu, București: Societatea 
Adevărul S.A., 1995, p. 46), doar o mâhnire 
scăldată bahic: „mă-mbăt că te iubesc și tu 
renegi / frumosul gând al frumuseții noastre“ 
(beție, p. 54). Numai că, după o viață de boem 
înrăit, autorul a renunțat la beție, iar gândul la 
desfătările alcoolurilor de altădată provoacă 
doar reverii autobiografice, veritabile 
spovedanii naturaliste de boem apostat: „ți-aș 
scrie niște versuri dimineața, / dar nu mă lasă 
din strânsoare greața; / apoi ți-aș scrie ziua 
niște versuri / dar am presentimente din 
stomac, arsuri; / ți-aș scrie niște versuri seara, 
dar aș minți, că-s beat ca primăvara / și mai 
apoi, ți-aș scrie noaptea niște gânduri / că-s 
obosit în ore și în visuri...“ (nostalgie, p. 78). 
Umorul nu lipsește din al doilea volum de 
versuri al lui Valentin Leahu, ca în acest 
autoportret hâtru: „eu, nepotul lui Gheizer, / 
inventând apa caldă“ (mereu lângă tine, p. 98). 

O teamă de viața în doi, un torent de 
sentimente, riscuri și posibile eșecuri sau 
suferințe definesc firea unui poet ce nu se 
sfiește să își exprime trăirile limpede, frust, 
direct, vinovat poate, din teamă, de inexistența 
de facto a iubirii dorite: „mă chinuiam să nu-mi 
fie frică de tine / mă chinuiam să nu-mi fie frică 
de mine / mă chinuiam să nu-mi fie frică de 
noi... / e prea greu, / e mult prea greu să mă 
mint, / îmi e frică de tine, de mine, de noi... / 
îmi e frică de viața șuvoi...“ (șuvoi, p. 12). Așa 
încât putem bănui realitatea femeii idealizate în 
versurile de pe nota de plată a lui Leahu ca pe 
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una iluzorie, mai mult imaginară, inventată în 
stare de necesitate, de unde și mărturisirile de 
genul: „mă  regăsesc în tine, iubito, / în 
dragostea ta incertă, / sunt falsul poem al 
ultimelor zile, desuete, / doar tu cu mine“ (tu cu 
mine, p. 28). Adolescent bătrân, sincer copil 
permanent, în autoportretul liric Valentin Leahu 
își declară/compară concis iubirea, de iluzie cu 
totul dependent: „sunt dependent de tine, 
iubito, / de dragostea ta, de iubirea noastră“ (tu 
cu mine, p. 28) sau mai pe larg: „am nevoie de 
iubirea ta pe viață, / am nevoie de iubirea ta ca 
un bondar de albinele lui, / ca un râu de albia 
lui către sud, / ca o rouă, învolburată de iarbă, / 
ca o dimineață de soarele ei, / ca o veșnicie de 
viață, / ca un tren de șinele lui... / ce prostie... / 
ca o tristețe, de melancolie...“ (melancolie, p. 
34), cu inocență autodenunțată în direct: „încă 
sunt un copil / viața fără tine... e chin“ (numai 
dor, p. 84). Infantilismul asumat de autorul 
Poemelor pe nota de plată deconcertează 
prin oscilarea între tonul grav al chinului 
mărturisitei iubiri și cel șugubăț, mai apropiat 
vârstei reale a poetului de 57 de ani împliniți la 
3 februarie 2018, când a avut loc lansarea 
volumului la Galeriile Uniunii Artiștilor Plastici 
de la Sibiu; pe de o parte: „chinul fără tine nu e 
viață / viața fără tine e un chin...“ (chin, p. 70), 
iar pe de alta: „amintirile tale nu-mi spun nimic, 
mai nimic“ (iubire, p. 12) sau: „te iubesc [...] / 
ca o tristă, jucată făptură, / te iubesc mai mult 
decât o conjunctură... / n-am găsit altă rimă...“ 
(speranță, p. 92). Tot așa, după sublim, vine 
ridicolul metaforei despre „tura“-femeie găsită 
într-un bordel, în viața văzută ca o tablă de șah 
pe care se întrec „doi regi și-o tură / și-un 
nebun / care a furat o tură / și a băgat-o-n pat / 
deci... înțelegi?“ (partida de șah, p. 60), cu un 
ecou formal din mai vechile versuri ale lui 
Mircea Dinescu cel de altădată: „îmi pipăi ochii 
ca pe o pradă / eu sînt nebunul, dacă-nțelegi...“ 
(mîngîi o roză, în volumul elegii de cînd eram 
mai tînăr, București: Editura Cartea 
Românească, 1973, p. 20). 

O practică mai puțin obișnuită este 
aceea a publicării veriantelor aceluiași text, în 
paginile aceleiași plachete, așa cum regăsim 
versurile din șuvoi, reluate identic la pagina 56, 
cu titlul chinuri, iar pe cele din fără vreun regret 
de la pag. 44, cu minime schimbări în textul 
intitulat soartă, la pag. 64. Ineditul situației face 
ca traducătorul să nu observe sau, forțat de 
împrejurări, să producă alte două traduceri, 
distincte, pentru fiecare variantă reluată de 

autor. Walter Johrend face dealtfel câteva 
lămuritoare precizări privind sarcina sa de 
traducător al conținututlui cărții Poeme pe nota 
de plată, avansat de prietenul Valentin Leahu: 
„A trebuit să mă îndepărtez de textul original 
pentru a putea reconstrui“ texte adecvate 
receptării cititorilor de limba germană: „A 
trebuit să modelez șuvoiul de sentimente, de 
metamorfoze prin care poetul își plimbă sufletul 
[...] și să-i găsesc o albie nemțească [...] „Și 
atunci am comis-o: am recompus unele 
fragmente ale textelor, fără a le schimba ori 
distorsiona mesajul“ – fapt ce a condus la 
afirmația amicală a prezentatorului lansării, 
Silviu Guga, după care versurile traduse de 
Johrend ar face ca poetul Leahu să devină 
mult mai bun în... germană. 

Destule versuri frumoase strălucesc pe 
cerul iubirii visate de Leahu, poet al 
melancoliilor și nostagiei de neîmplinite doruri 
donquijotești: „mă doare dorul de tine, iubito, / 
ești liniștea mea... floare de colț, / neliniștea 
mea, suflet de piatră“ (floarea mea de colț, p. 
42); „când mi-ești aproape, iubito, / cred că 
sunt un alt anotimp, / numai al vieții tale!“ (alt 
anotimp, p. 46); „din planurile mele  / face parte 
dragostea pentru tine / apoi adorm în visurile 
mele deșarte“ (ciudățenii, p. 72); „să-ți fac un 
suflet de soare, din dragoste, iubita mea!“ 
(suflet de soare, p. 90). Lucian Blaga își punea 
„întrebarea: «Îndrăzni-va Soarta / Să mai 
înceap’a doua oară lupta / C-un visător?»“ 
(Zamolxe, în GLASUL BUCOVINEI, 27 aprilie 
1919). Iluzia fermecătoare care îl ține în viață 
pe visător îi dă lui Valentin Leahu puterea să 
zâmbească, privind adevărul în față: „am un 
zâmbet pentru tine, / l-am păstrat pentru 
ultimele zile, / când nu vor mai încăpea 
lacrimile în inima mea... / atunci, voi scrijeli 
balustrada / cu visuri deșarte / pe care mi le-
am făcut... / despre noi...“ (fără visuri, p. 36), 
pentru că: ești extensia vieții mele, iubito, / eu, 
singur, mă îngrop în inima ta, ca un android, 
descălecat în ape“ (androidul, p. 26). Sunt 
versuri mustind, fără să știe, de inefabilul 
vitalității apelor primordiale. 
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    Preţul lucidității 
 
            O antologie de referinţă în biografia sa 
poetică, „Ochiul din palmă” (Ed. Mirador, 2017), 
ne oferă Costel Stancu, vârful de lance al „şcolii 
de poezie” de la Reşiţa, şi unul dintre marii poeţi 
români contemporani. Antologia cuprinde nu mai 
puţin de 20 de ani de literatură, şi zece volume de 
poezie, fiecare bine receptat critic la momentul 
apariţiei, în perioada 1995-2015.  
           „Ochiul din palmă” 
este o lecţie impresionantă 
de poezie, din zonele 
subterane ale trăirii, 
adevărate exerciţii de 
extragere a 
supratemporalului din 
temporal: „pe măsură ce 
trece timpul/ văd altă lume/ 
a fi liber înseamnă/ a-ţi 
imagina o fereastră/ exact 
în locul unde ceilalţi/ au 
bătut deja/ cuiul spânzurătorii”. Omul în condiţia sa 
duală, pământească şi cerească, pare că se 
îndreaptă direct spre colaps: „Mărul se rostogoleşte 
împrejurul nostru şi ţipă/ îşi vrea înapoi muşcătura/ 
ce să-i adăugăm Doamne, când noi înşine/ nu 
suntem întregi,/ ci doar părţi ale poftei tale/ de a 
avea pe cine pedepsi?” 
           De altfel, noţiunea de prezenţă divină este 
unul din laitmotivele liricii poetului: „Vrei să te 
ascunzi. Nu-ţi fie teamă/ Dumnezeu se va preface / 
că uită în urma lui/ o ferestră deschisă”. O 
identitate paralelă cu identitatea veşnică, o 
expresie a propriei singurătăţi, dă trăire esenţei 
tragice a vieţii şi uneori chiar unei mântuiri afective: 
„Ei, da, când mori o iei de la capăt/ eşti îngropat cu 
o oglindă în mână/ să vezi cât eşti de singur” sau 
„eu sunt convins că moartea/ e exerciţiul zilnic/ al 
înţelepţilor”.  
           Pe un fond liric predispus meditaţiei, Costel 
Stancu preferă în locul unei inconştienţe fericite o 
interogaţie febrilă, unde intuiţia efemerului 
plonjează direct în nuanţă în defavoarea cuvântului 
în materialitatea sa concretă. „Ochiul din cer 
priveşte complice/ la ochiul de sub pământ”, scrie 
acesta creând premisele gândului că tăcerea nu se 

poate corupe decît prin cuvânt. Creându-şi propria 
mitologie, populată de poezie, poetul alege însă 
tăcerea: „Eu tac. Privesc în gol/ până când acesta 
se umple/ cu lumina ochilor mei.” Apoi „vine o 
vreme când toate-s departe/ se aude doar cântecul 
păsării după moarte”.  
           Viziuni din viaţă şi de dincolo de viaţă pe 
măsura înaintării în timp dau consistenţă eului liric 
şi îi conferă a configuraţie cu totul aparte: „Întâia 
pasăre/ căreia i-am tăiat capul/ demult în copilărie/ 
se zbate şi astăzi/ Doamne nu mai pot îndura/ o 
picătură de sânge/ încremenită/ între cioc şi aripă/ 
e viaţa mea”. O destrămare trăită, mărturisită şi 
asumată: „Vine o vreme când toate-s deşarte/ se 
aude doar cântecul păsării/ după moarte”.  
           Poezia lui Costel Stancu constituie un 
excelent spectacol al lumii acesteia, unde bucuria 
sau suferinţa poartă în sine o salvare prin 
interiorizare şi demitizare a morţii: „Moartea e 
trişorul pe care îl prinzi/ dar de fiecare dată/ el îţi 
arată mâinile goale”. În versuri de asemenea 
calibru existenţial se simte prezenţa spaimei 
metafizice de golul ce urmează existenţei, a goanei 
prin timpul în care „te naşti ca şi când ai/ face o 
rugăciune cu mâinile goale”. 
           Poezia, care mai e, în final, rostul poeziei? 
„La urma urmelor, poezia e ca şi cum aş cuceri o 
cetate/ şi tot eu aş fi acela care aş părăsi-o primul”, 
declamă poetul. Mai rămâne, după confruntările din 
sine însuşi şi mistuirea prin eros: „Femeia e singura 
clipă/ de răgaz a lui Dumnezeu/ apa curge/ dacă 
păsările nu s-ar fi oprit/ să se sărute în zbor/ le-ar 
mai fi doborât/ cu puşca lui/ vânătorul?”  
          Orizonturi în mișcare dau clipei dimensiuni 
existențiale unde reflexia sensibilului capătă 
valențe aparte: „Hainele au început să semene cu 
niște cărți/ pe care desenez odiseele cărnii ale 
singurătății” pentru ca mai apoi să apară acea 
dorință de repere, de retragere în sine însuși: „Un 
animal se întoarce/ în desenul din peșteră/ după ce 
a fost hăituit îndelung”. 
          Odată trăit, momentul revelaţiei lumii devine 
opac: „Învingătorul crede orice căci de atâta 
bucurie/ ochii lui nu văd nimic”. De fapt, întregul 
ochi din palmă al poetului nu este altceva decât o 
imensă rană pe care nici acesta, deşi o resimte 
dureros, nu o poate întotdeauna atinge. Costel 
Stancu este cel care face un pariu cu sine însuşi, 
deoarece „ştie că nu există un sfârşit şi trebuie 
mimat unul”. Din acest joc, foarte seducător, 
condus cu o adevărată ştiinţă a dozajului, din 
această „resemnare de a trăi legat de o umbră”, 
poetul transformă o şansă infimă în triumf, 
întrezărindu-se chiar privilegiul unei fericiri, o 
fericire ce implică în același timp în viziune şi 
cerebralitate. 
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     Praidul în cărţile profesorului 
Csiki Zoltan 
     

  Preocupările profesorului Csiki Zoltan 
privind istoria comunei Praid, vestită staţiune 
sezonieră din judeţul Harghita, s-au concretizat de-
a lungul anilor  în mai multe scrieri în limba 
maghiară, de referinţă fiind, în traducere, 
Moştenirea lui Rapsone. Documente despre 
trecutul comunei Praid.    

 Convorbirea cu domnia sa în cele şase zile 
la Praid, cât am urmat tratamentul în Salină, m-au 
convins de valoarea acestor scrieri, mai ales după 
ce am vizitat Casa Memorială Aprily Lajos, poetul  
ce a purtat  toată viaţa în suflet  imaginea Praidului. 
Csiki Zoltan, fără îndoială, este un scriitor autentic, 
un tradiţionalist în lumea modernă. S-a născut în 
1944 la  Găleşti,  judeţul Mureş. Este absolvent al 
Facultăţii de Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca, secţia română-maghiară. A 
funcţionat peste patruzeci de ani în învăţământ, 
predând trei ani limba română la Tuşnadul Nou, 38 
de ani  la catedra de limba maghiară din Praid, 
pensionar din 2008 (onorat cu Diploma de 
Excelenţă a Ministerului Învăţământului).Pe lângă 
prestigioasa activitate didactică, a publicat în 
ziarele şi revistele locale lucrări didactice, reportaje, 
studii lingvistice, eseuri. A renunţat la asemenea 
scrieri dezamăgit de învăţământul actual. Citim pe 
coperta  a patra, volumul III: „Cine mai citeşte 
pentru un amărât de bacalaureat? exclamă şi 
părinţii debusolaţi…Singurul Dumnezeu al celor de 
azi este banul, sclipirea goală, iar restul nu are 
importanţă. Se pozează potrivit emisiunilor 
televizate, coborâte la nivelul lor, şi susţinerea  
acestora pare  scopul lor suprem. Bacalaureatul 
este ceva fără importanţă... Şi toate acestea pentru 
ca să fim moderni. Din această cauză, în ultimii  
douăzeci de ani, am trecut la scrierea unor cărţi: 
„Praid (ghid turistic)”, 1999;  „Aprily Lajos şi 
Praidul”, publicate la Editura Corvin din Deva în 
2006, şi  „Moştenirea lui Rapsone. Documente 

despre trecutul comunei Praid.” ( vol.I , apărut  la 
Editura  Corvin, Deva, 2006, vol II, III, la Editura 
Top Invest, Odorheiul –Secuiesc, 2013, 2015). În 
aceste cărţi am urmărit, în primul rând, cercetarea 
trecutului localităţilor, aparţinătoare comunei 
Praid…Dau o situaţie clară despre originea 
localităţilor Praid, Ocna de Jos, Ocna de Sus, şi 
cătunul Becaş, prezentând, pe scurt, soarta fiecărui 
om, familie…La apariţia volumului trei, trecuseră 
deja 24 de ani de când fac să funcţioneze  Casa 
Memorială Aprily Lajos ca responsabil al Asociaţiei 
culturale locale”.  

 
 

 
 
 
 Titlul metaforic ne duce  cu gândul la 

ruinele cetăţii  ce veghează Ţinutul Sării, reşedinţa 
văduvei Rapsone.  Legenda, bine cunoscută în 
partea locului, vorbeşte despre frumuseţea şi 
inteligenţa  prinţesei, care l-a  păcălit chiar pe 
diavol, care, furios, a încercat să distrugă cetatea. 
Ieşind din sfera ficţiunii, cercetările istoricilor au 
stabilit că cetatea a fost construită prin secolele 11-
12 în perioada dinastiei lui Arpad. Data dispariţiei ei 
nu poate fi stabilită. La poalele acestei cetăţi, fluxul 
vieţii  şi-a continuat  drumul înfruntând timpul. 
Bogăţia lăsată moştenire constă şi în sute de 
documente, cărţi, acte, porunci împărăteşti, în 
amintirile oamenilor. În  prefaţa la volumul III Roth 
Andras Lajos,  directorul Bibliotecii de 
Documentare, scrie: „Printre cărţile vechi… de mai 
multe ori am observat cât de multă importanţă au 
atribuit cei din vechime originii, obârşiei, imaginii 
fizice şi virtuale a celor de dinaintea lor. Aceste 
date puse pe liste în latină sunt indecşii bunăstării 
sau decăderii, timp de decenii, secole…Acum 
aceste frământări, scântei de amintire le adună 
această carte. Le adună din locurile de păstrare a 
istoriei, arhive, biblioteci, scrisori de pe rafturi 
prăfuite, locuri bine păstrate în dulapuri vechi 
sertare la biserici în formă de mănăstiri, jurnale de 
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viaţă, amintiri, şi, în ciuda aparenţei de 
neorânduială, pot fi de ajutor comunităţii. 
 Destine individuale se împletesc cu 
destinele confraţilor, în ciuda asemănărilor şi 
diferenţelor, în aceeaşi direcţie a supravieţuirii! 
Imprimându-le în amintirea noastră, le putem 
transmite generaţiilor viitoare”.                                      
 Sursele de bază au fost, după propria 
mărturisire,  documentele din arhive,  începând cu 
anul 1100, în limba latină, maghiară, germană,  
convins că trecutul trebuie adus cât mai bine în 
contemporaneitate, bazat în exclusivitate pe 
documente, fapte, dovezi. „Am frecventat 8-9 
centre de documentare exclusiv pe cheltuiala mea 
proprie, în timpul meu liber. Ajutoarele băneşti din  
partea locuitorilor, mai ales din partea unor prieteni,  
le-am solicitat doar pentru editare. Mă bucur  că 
aceste scrieri contribuie la  întărirea unei 
conştiinţe... Mă bucur că volumele mele  au fost 
căutate  din Israel, Canada, SUA, Ungaria”. ( Din 
scrisoarea din 19 XI 2017). 
 Cele trei volume, structurate în capitole 
distincte, constituie o sinteză a istoriei locale, 
începând cu denumirile localităţilor, configuraţia 
terenurilor intra şi extravilane, piaţa,  răzoare, 
păduri, poduri, clădiri importante, instituţiile 
conducătoare concretizate în documente oficiale, 
hărţi, ample descrieri ale ţinutului sării ( denumirea 
resurselor, drepturile şi obligaţiile locuitorilor, 
susţinute de mai multe imagini), structurile sociale, 
ţărani, meseriaşi, intelectuali, militari din anii 1500 
implicaţi în luptele interne şi naţionale; cultura 
locală, religia locuitorilor, învăţământul. De reţinut 
este şi capitolul despre graiului local, cu un mic 
vocabular al arhaismelor existente. 
            Mai multe tabele  prezintă date privind 
economia locală începând din 1300. Locuitorii 
ţinutului secuiesc au fost mereu implicaţi în 
evenimente în vremuri de pace şi cumplite 
evenimente în timp de război. Satele secuieşti şi-au 
creat legislaţia proprie pe care au fixat-o în 
documente bisericeşti,  cercetate de autor. 
           După propria mărturisire, capitolele  care i-
au dat cel mai mult de lucru au fost biserica 
romano –catolică, fiindcă în 1916  au dispărut  
toate documentele locale, a rămas doar un  proces 
verbal din 1929. Dar localităţile erau  romano-
catolice, dovadă că încă din 1400  documentele 
atestează acest lucru.   
 Partea de noutate  în aceste scrieri o 
constituie concepţia şi metoda autorului de a 
investiga lumea contemporană. În câteva capitole   
consemnează  secvenţe pilduitoare din memoria 
contemporanilor, ţărani, meseriaşi intelectuali, 
preoţi, militari, maghiari, români şi alte naţionalităţi. 
„M-am bucurat când am găsit oameni care şi-au 
notat anumite date, evenimente din viaţa lor 
cotidiană,  fie  în războaie, fie în existenţa lor 
zilnică. Am readus amintirile unor familii mai ales 

tinere,  stabilite în străinătate, un fenomen trist 
caracteristic României din cauza lipsei de cultură 
politică a locuitorilor care au permis unora să ia în 
proprietate  toată avuţia ţării, omul de rând 
rămânând fără nici un sprijin, iobagul in Evul 
Mediu, având o siguranţă mai mare ca aceşti 
oameni. Şi aceasta fără deosebire de 
naţionalitate”.  

 În capitolul „Mărturii”, oameni  de diferite  
orientări şi ocupaţii povestesc despre  drumul şi 
experienţa lor de viaţă, de exemplu, relatările a doi 
oameni din secuime, cândva luptători comunişti în 
ilegalitate, încercaţi şi persecutaţi (p. 255.262). Sau 
relatările despre Biro Gabor, „regele manganului”, 
cândva cel mai bogat om din Praid „Le-am pus pe 
cele trei fete  ale lui Biro să prezinte viaţa familiei 
lor. Tatăl a fost cândva omul de bază al autorităţilor 
române în asigurarea manganului în marile 
centrale prelucrătoare. După 1948 a devenit un 
duşman de clasă, deposedat. Majoritatea 
documentelor trimise de fetele sale  din străinătate 
sunt în limba română şi dovedesc aria sa de 
răspundere  pentru o bună parte a ţării ( vol. II,  p. 
117). 
           În capitulul „Din starea de orfan până la  
grădinile de legume  şi  zarzavaturi din Germania” 
comentează relatările unei femei  a locului, Didi 
Irma, care a făcut 18 ieşiri  în tot atâtea sezoane  
de lucru. „Am consemnat pe hârtie doar una, cu 
scopul  de a arăta  felul cum  aceşti oameni 
lucrează în străinătate pentru a asigura familiei lor 
o existenţă cât de cât acceptabilă. O temă foarte 
actuală şi reală. În acest timp politicienii noştri  se 
simt foarte bine şi nu contenesc cu minciuna şi 
ipocrizia. Alţii cu naţionalismul şi promisiunile 
mincinoase. Toate bine plătite de ţara aceasta. 
Descriu toate fazele de lucru şi tot ce se leagă de 
ele, minus politicienii. ( vol III p 196-320). 

Fiecare lucrare se încheie cu  o anexă  de 
mai multe pagini  cu fotografii referitoare la temele 
abordate. O bibliografie  amplă  încheie fiecare 
volum. 
 Cred că două sunt direcţiile fundamentale în 
cărţile lui Csiki Zoltan: autenticitatea documentelor 
şi ţinuta ştiinţifică de abordare, de prezentare a 
evenimentelor ce au  marcat secole această parte 
a ţării.      
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              În lumea povestirilor lui 
Ioan Barb 
 
          După „Oraşul scufundat” ( Editura  Cenaclul 
de la Păltiniş, 2012), Ioan Barb, un postmodernist 
extrem de imaginativ, revine în 2016 cu un nou 
volum de proză scurtă, „Dumnezeul din paharul cu 
votcă” (Editura Tritonic, Bucureşti 2016),  „O 
mărturie a vremurilor, după  precizarea autorului, 
care nu mai există decât în memoria noastră, a 
celor ce mai suntem încă vii” (p 31). Şi prozele din 
acest volum gravitează pe aceeaşi orbită, având ca  
nucleu epic oraşul de suflet al autorului, Călanul 
fost supraindustrializat. Cele 9 povestiri din acest 
volum reînvie o lume cu preocupările şi  racilele ei. 
El urmăreşte astfel evoluţia  grupurilor sociale, 
introduce  din loc în loc scurte eseuri despre 
comportamentul individului în colectivitate,  
întâmplări  la care autorul  a fost fie martor, fie 
participant direct. Relatarea, privită prin prisma 
personajului narator, are în majoritatea textelor, un 
caracter autobiografic (de referinţă fiind chiar  
povestirea ce că titlul volumului, Dumnezeul din 
paharul cu votcă). 

Primul text, Calea regală, (continuare la 
prima povestire din volumul „Oraşul scufundat”,  
întâlnirea cu bătrâna contesă pentru o cauză 
juridică) rememorează o lume despre a cărei  
existenţă  vorbesc încă locurile, în cazul de faţă 
crucea de piatră de la marginea drumului despre 
care aflăm, nu întâmplător, la un  memorabil  
moment  al zilei când „Soarele alunecase după 
dealuri, razele lui  încă aruncau o lumină stranie 
asupra  munţilor Retezat şi o  umbră de mister  
asupra pădurii Haţegului, care începea să  urce 
dealul lin, chiar din acel loc”. O profesoară de liceu, 
povesteşte cum securiştii i-au ucis bunicul, fost 
administrator al moşiei şi pe cel mai interesant 
personaj din partea locului, măgarul înţelept Bela, 
dovadă fiind urmele de gloanţe de pe crucea  
ridicată la marginea satului. 
 

Autorul realizează un adevărat studiu al 
mentalităţilor, introduce din loc în loc scurte reflecţii 
despre mecanismul puterii, comportamentul omului 
ajuns în situaţii limită. Un comisar de poliţie, 
Dimofte, (Legământul de castitate) retrăieşte drama 
fostei sale iubirii distrusă prin  moartea iubitei, după 
ce subalternii săi aduc la postul de poliţie o tânără 

pe care au arestat-o la coborârea dintr-un tir 
turcesc. După o noapte de chinuri sufleteşti, 
Dimofte nu mai face distincţie între real şi fantastic 
mai ales că, încă buimac de somn, găseşte pe 
birou un plic cu  inelul dăruit  cândva iubitei.  Pavel 
Floca, din povestirea cu acelaşi titlu, tată a trei 
copii, povesteşte cum a paralizat şi ai lui nu-l mai 
primesc acasă. Doarme sub  un cireş. A venit în 
oraşul de baştină pentru a obţine un ajutor social, 
sfârşeşte într-un azil de singuratici. În schimb   
Gheorghe din Bocancii pădurarului  este în 
costumul său de pădurar, după aprecierile  
vecinilor „mult mai important decât profesorul Uscar 
care preda filozofia şi socialismul. Există şi în acest 
text o mică dramă. Conflictul se rezolvă prin 
înţelegerea secretă dintre părinţi. Naratorul, 
retrăind anii copilăriei, precizează la sfârşitul  
povestirii:  „În noaptea aceea am visat că pruncul 
Iisus a coborât  asupra mea din icoana  de 
deasupra mea…şi spunea: Nu este nimic în lume 
care să nu poată fi iertat. Numai necredinţa nu se 
iartă” (51), temă reluată în Noaptea în care m-am 
născut din nou. Este povestea  din tinereţe 
acolonelului Beni preocupat  să desluşească 
tainele cereşti. Revelaţia se desăvârşeşte  în sfânta 
Noapte  de Ajun, pe un drum pustiu, împărăţia 
lupilor, spre inima munţilor, în autobuzul militar de 
serviciu. „La capătul unui pod  ce trecea peste 
Cerna, am zărit, cu toate că începuse să se 
întunece, silueta cenuşie a unei femei”. Şoferul 
opreşte maşina  şi din gerul cumplit de afară urcă o 
femeie. mulţumind  pentru bunăvoinţă. Tunetele şi 
fulgerele comandantului, căpitanului  Parapet 
îngrozeşte întregul grup. „Cine ţi-a ordonat, mă, să 
opreşti?…Dă-te jos!” În ciuda  insistenţelor  pline 
de omenie ale subalternilor, comandantul rămâne 
neînduplecat. „Bine, mamă, cobor. Mi-o purta 
Dumnezeu de grijă. Fiţi binecuvântaţi!”. Peste nu 
mult timp maşina alunecă în prăpastie. „Murim! a 
strigat şoferul. „Doamne, ştiu că ne vei păzi, mi-am 
spus în gând şi o papce din altă dimensiune mi-a 
cuprins sufletul. Când, în sfârşit am reuşit să ies, 
am văzut lumina bizară a farurilor  autobuzului 
prăbuşit urcând spre cer, locul în care în acea 
noapte o veste cerească se pregătea să 
amintească lumii  că în Betleem s-a născut  
Mântuitorul”.  
 
           Întâmplările relatate sintetizează astfel 
istoria unei epoci. Amănuntele sunt  relevante 
pentru  schimbările în industriea locală, schimbările 
şi urmările a ceea e s-a numit procesul de 
colectivizare a agriculturii. Romulus Groza, rudă a 
ministrului Petru Groza, retrăieşte drama 
colectivizării. Din cireada  de vite de altădată nu-i 
mai lăsaseră decât o vacă ciută şi o iapă bătrână. ( 
De amintit povestea calului Tulipan din  volumul 
Oraşul scufundat, armăsarul alb îndrăgit de toată 
lumea. A ajuns în proprietatea cooperativei 
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agricole, ceapeul,  nu a scăpat de cea mai cruntă 
umilinţă: a fost castrat. Măgarul Bela din  Calea 
regală, tot mândria stăpânilor,  urce singur în 
munte cu alimente pentru ciobani şi se întorcea  la 
moşie în spate cu doniţele cu brânză). Pe atunci, 
mărturiseşte autorul ascultând  poveştile bătrânului 
Groza, nu pricepeam nimic din trai, tristeţea 
momentului şi nici din amărăciunea din sufletul 
bătrânului (p 63). 
 Rusalin, un bătrân misterios, înalt  şi 
uscăţiv”, deplin implicat în  rosturile comunităţii, 
proprietar de faimoasă grădină la marginea 
Streiului, povesteşte  cu plăcere iistoria 
Combinatului Siderurgic, numit de localnici Uzina 
de Fier, proprietatea fraţilor Edgar şi Max Auschnitt. 
„Avea în jur de 4900 de muncitori şi o cifră de 
afaceri de peste un milion de lei de aur, cea mai 
mare cifră de afaceri a unei societăţi de afaceri din 
România”. Sau distrugerile   provocate de 
inundaţiile din  1970, când Streiul se transformase  
într-un fluviu distrugător: „Cât vedeai cu ochii era 
numai apă. Atunci când  se părea că nici o forţă 
terestră  nu mai poate face nimic …. Podul s-a rotit  
încet către axa râului şi a început să plutească, 
părând o lungă corabie, cu pânzele  coborâte. Un 
fulger a brăzdat cerul cenuşiu de la apus şi până la 
răsărit şi după câteva momente  stropii mari de 
ploaie s-au izbit de pământ. Negura a învăluit  
podul plutitor şi deodată s-a întunecat atât de tare 
încât nu se mai vedea la doi paşi înaintea noastră” 
(p.92).        
             Dumnezeul în paharul cu votcă, ce dă titlul 
volumului,  demonstrează că obişnuinţele  nefireşti, 
plăcerile cu momentele fericite duc la  opusul lor 
dacă nu ştii   să  să  te opreşti la vreme. „Nu ştiu 
exact care este  prima mintire cu tata, însă nul pot 
vedea deât cu cu ţigara Mărăşeşti în colţul gurii şi 
cu paharul de băutură în faţă. Mă ducea cu el încă 
de cînd eram mic pe la toate sindrofiile. Mă urca pe 
bicicleta Carpaţi de culoare albastră, încălecam 
scaunul de lemn în formă de inimă special construit  
pentru mine şi plecam pe la prietenii săi. (p 54). 
Prietenii se salutau cu  bucurie, făceau glum şi 
râdeau…Râsul şi voia bună erau  regulile de 
ordine.  În ziua în care a împlinit cincizeci şi şase 
de ani, pe patul se suferinţă, a refuzat să se 
spovedească. Îl roagă pe un prieten să-i cumpre o 
sticlă de votcă.. „Când a văzut sticla, a cerut să-i 
toarne un păhărel, însă nu s-a atins de el. îl privea 
doar fascinat ca şi când ar fi vorbit un dumnezeu 
necunoscut, un duh care domnea în împărăţia de 
criista a băuturii” Va pleca în lumea de aopi în 
decembrie 1989  în vremea manifestaţiilor de la 
Timişoara.  
  
   Ajuns  la maturitate, naratorul revine mereu 
în vremea  în care  a început  să înţeleagă câte 
ceva despre  lumea din jurul său. „Curios lucru, îmi 
spuneam, cum pot să se înşire amintirile unele 

după altele ca nişte mărgele pe sfoară, dacă 
reuşeşti să le aduni şi să le aşterni pe hârtie, pgină 
cu pagină de viaţă, mai mult ca sigur că ai scrie 
cea mai lungă carte din lume. O carte care există 
doar în mintea celui car a trăit-o şi care,  după 
ultima suflare, autorul dispare  ca un material din  
memooria unui camputer la apăsarea  unei taste” 
(p31). 
           În  Viaţa la Oarba, cu diploma de 
bacalaureat, absolventul devine, după obiceiul 
locului, muncitor la Combinatul Siderurgic, 
repartizat la secţia Turnătorie de  radiatoare. 
Lucrează de la orele  6 la 14, un program infernal. 
Un maistru principal, Pascu, care tăia şi spânzura 
în acel loc, îl pedepseşte mereu spunând: -O să 
scot om din tine. „Din ziua aceea  am hătărât să 
devin un răzvrătit. Înţelegeam că tot ce văţasem în 
şcoală despre omul nou, era doar o 
găselniţă”(p99). 
          Tânărul învaţă foarte repede şi bine „jocul 
dublării sinelui”. Este  stăpânit de gândul de a se 
pregăti pentru facultate. Mărturiseşte că, după 
vizita lui Ceauşescu în uzină, nu mai credea 
orbeşte în  sublimul epocii de aur, adulată de 
scandările  asistenţei numeroase „Ceauşescu şi 
poporul”.      Asistăm astfel, prin lectură, la 
închegarea unui bildungsroman. Fiecare pagină 
adaugă ceva la viaţa naratorului, i se întregeşte 
cursul vieţii de om al locului,  cu greutăţi, dar şi 
bucurii, prin prezentarea mediilor  pe care le 
parcurge şi a experienţei pe care o  acumulează. 
Afirmându-se în lumea avocăţească, acum  un 
important om al locului, comentează dezamăgit  
prefacerile capitalismului autohton. „În drum spre 
primăria  din Oraşul Vechi priveam cu atenţie din 
partea dreaptă a şoselei şi în acelaşi timp mă 
încerca o senzaţie ciudată:  mi se părea că după 
norii de ceaţă se ascunde  stafia metalică a 
defunctului  combinat siderurgic. Desigur că nu era 
decât  o amăgire. La fel cum trupul unui mort e 
îngropat  în lutul  din care a fost creat  şi uzina cu 
oamenii şi  evenimentele  care au existat cândva, a 
fost înmormântat în amintire. Pentru că în mormânt 
nu  domneşte decât întunericul” (p 99-100).      
             Scriitorul Radu Ciobanu în prezentarea pe 
coperta a patra a cărţi   precizează. „În mod cert, în 
prozele scurte al  lui Ioan Barb se poate distinge 
totodată  procesul lent şi tonic de  configurare a 
unui nou romancier.                                                                     
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