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Silviu GUGA 
 
 
 
 

Revista, de la vis la realitate/realizare 
                        sau 
                Orga speranţei 
 
 Algoritm literar a ajuns la nr.10, în al cincilea an al 
existenţei sale. Faptul în sine, la prima vedere, nu pare important. 
O revistă acolo, cum sunt şi altele, vor spune unii şi nu le contest 
obiectivitatea. Trebuie să mărturisesc însă că, pentru cel care visa 
să apară o revistă de cultură la Călan, apariţia acestui număr e un 
eveniment de o importanţă copleşitoare. Desigur, o importanţă 
subiectivă şi generatoare de nostalgii. Am venit profesor la Călan, 
după absolvirea facultăţii, de la Timişoara unde prinsesem gustul 
literaturii. Frecventam cenaclurile literare şi publicam, dar ce a fost 
mai interesant ţine de intrarea într-un climat literar în care se 
simţea nevoia fiinţării unor reviste de cultură. Se întâmpla după 
istorica declaraţie din aprilie 1964, când adia un vânt de libertate şi 
era posibilă visarea la o asemenea realizare. Eram printre cei care 
„povesteam” visul cu patos, după şedinţele de cenaclu, când se 
continuau discuţiile la o cafea şi chiar la o votcă mică cu suc de 
roşii. Într-o asemenea împrejurare, Şerban Foarţă îmi dedicase un 
catren care mi-a mărit entuziasmul. Îl reproduc pentru că a rămas 
inedit până astăzi:     
 „Ca să scăpăm de viaţa asta tristă,   
               Nu vrem moarte, ci revistă.    
               Of, Doamne, ascultă-ne ruga    
               Şi fă-l redactor pe Silviu Guga.”  
          De atunci începusem să am „un gând răzleţ”, să lucrez într-o 
redacţie. Doream să mă facă Dumnezeu redactor, că altcineva nu 
mă putea face. Parţial, dorinţa mi s-a împlinit când am fost ales - la 
propunerea lui Nicolae Ciobanu, criticul şi, pe atunci, îndrumătorul, 
cenaclului literar „Pavel Dan” – printre cei care să ne ocupăm de 
redactarea primei culegeri/antologii din creaţia unui cenaclu 
studenţesc. Ea a apărut în 1968 cu titlul „Efigii” şi aici au debutat 
editorial, printre alţii rămaşi mai puţin cunoscuţi, Lucian Alexiu, 
Şerban Foarţă, Duşan Petrovici, Aurel Turcuş, Gheorghe Jurma, 
Andrei Ujică.      
           Ajuns la Călan, după o asemenea „ispravă”, visul de a 
ajunge redactor se destrăma încet, încet, până în momentul în 
care a început să se înfiripeze un climat literar şi aici. Erau talente 
care promiteau, se înfiinţase cenaclul „Radu Stanca”, veneau în 
vizită mulţi scriitori cunoscuţi. Ideea unei „reviste vorbite” era un 
compromis acceptabil şi aşa am ajuns să coordonez revista vorbită 
„Convorbirile de joi”, devenită apoi „Sub arcuri de lumini”, care era, 
de fapt, un fel de șezătoare literar-culturală. (Au apărut astfel de 
reviste şi la Brad, „Agora” şi la Deva, „Amfiteatrul artelor”.)  Cât 
despre o revistă tipărită, rămânea totul în teritoriul utopiei. Singura  
tipăritură a „producţiei” literare din Călan a fost culegerea „Sub 
arcuri de lumini”, realizată cu sprijinul colegului meu Ion Marinescu 
şi prefaţată de Radu Ciobanu, un nume ce ajunsese consacrat şi 

pe plan naţional. Al doilea volum n-a mai putut să apară, deşi ar fi 
fost prefaţat de Mircea Ivănescu.                           
            Tot în acele vremuri, bucurându-mă de sprijinul lui Horia 
Stanca, fratele poetului al cărui nume l-a luat cenaclul din Călan, 
visul revistei călănene se menţine prin ideea de a tipări la Editura 
Litera volume, cu titlul comun, APA VIE,  pe care să le numerotăm 
şi să le datăm, fără a le numi revistă. Ideea mi-e sugerată de Horia 
Stanca, cel care propune şi titlul şi colaboratorii „nelocali”, pe care 
poate să-i convingă să renunţe la drepturile de autor, nume ilustre, 
de la Ştefan Augustin Doinaş, Ion Negoiţescu, Cornel Regman 
până la Ion Vartic şi Mioara Apolzan.    
 După o întrevedere  la editura „Litera” cu redactorul 
Constantin Gheorghiu, mi-am dat seama că proiectul e nerealizabil 
şi dezamăgirea s-a produs, chiar dacă i-am amintit editorului, care 
era şi un prozator onorabil, că am scris cândva, în revista 
„Orizont”, o recenzie plină de aprecieri despre o cartea a lui.
 Frumosul gând „răzleţ” de a tipări o revistă pentru Călan 
s-a pierdut cu timpul, mai altfel spus, mi-am luat gândul de la o 
asemenea „aventură”. Sincer să fiu îl şi uitasem. Dar, după ani 
buni,  se întâmplă o minune, vremurile se schimbaseră şi Călanul 
la fel, eram stabilit la Sibiu, când mă găseşte, cu ajutorul 
internetului, un tânăr preocupat de istoria culturală a Călanului şi 
vrea să afle ce a fost cu Cenaclul „Radu Stanca”. Tânărul se 
numeşte Daniel Lăcătuş şi ca să-mi dau seama cum trece timpul 
îmi spune că părinţii lui mi-au fost elevi. Viaţa literară a Călanului 
era ca o legendă pentru el şi-l sfătuiesc să-l caute pe Ioan Barb. El 
îmi rămase în memorie ca o promisiune certă pornită din Călan 
spre o glorie literară. Păstram de la el volumul, în manuscris, „Orga 
speranţei”, dar auzisem că a debutat cu un volum al cărui titlu, 
„Tăcerea ca o flacără”, apărut la sfârşitul anilor `90,  e mai 
„explicit”; chiar dacă nu mai scrie poezie, tăcerea  nu-i poate fi 
decât ca o flacără.    
            Daniel Lăcătuş,  ascultându-mi sfatul, îl caută pe Ioan Barb 
şi eu cred că întâlnirea celor doi a fost punctul de plecare spre 
împlinirea visului.  „Orga speranţei” începusem să o aud pentru că 
Ioan Barb, evocând zbaterile climatului literar din Călanul tinereţii 
lui, ațâţat, cum se zice pe aici, de mai tânărul lui confrate se 
hotărăşte să editeze o revistă. Îmi închipui că nu uitase că a scris 
poezie şi nu uitase nici experienţa sa de ziarist din perioada 
imediată, după decembrie 1989 şi, mai ales, nu uitase că „orga 
speranţei” poate să sune. Nu-mi mai pot imagina ce altceva l-a 
determinat să mă caute şi el şi să-mi spună despre întâlnirea cu 
Daniel Lăcătuş şi că s-a apucat iar de scris. Mi-a dovedit publicând 
într-un an două volume. Mi-a făcut şi propunerea de a fi  redactor, 
cu denumire, de-a dreptul,  somtuoasă, senior-editor la revista ce 
vrea s-o editeze, pe care am botezat-o Algoritm literar. Asta s-a 
petrecut acum cinci ani. Prin mijlocirea internetului n-a fost un 
impediment distanţa dintre Călan şi Sibiu. Aveam şi „şedinţe de 
redacţie”, la „Casa Roz” din Călan, care îmi aminteau nu doar de 
cele de la Casa Frieda din Sibiu, ci şi de „ședinţele” redacţiei din 
vis din perioada studenţiei mele.  
            Algoritm literar apare la Călan şi vrem să aibă un destin 
propriu şi vrem să nu fie o revistă provincială, vrem să avem 
colaboratori şi cititori statornici şi nu vrem să fie o revistă a unei 
găşti, vrem să promovăm tinerii şi nu vrem că ei să nege pe 
predecesorii lor. Numindu-se algoritm literar, vrem să furnizeze 
soluţii corecte pentru a menţine dragostea pentru literatură. 
        Apariţia celui de al zecelea număr nu e un prilej de 
sărbătoare, nu e nici unul al bilanţului, cum se obişnuia să se 
spună. E doar momentul confirmării parcurgerii unui drum de la vis 
la realizare. Ceea ce părea cândva o utopie, devine realitate: la 
Călan apare o revistă care a ajuns la nr. 10.  Pentru mine e un 
lucru extraordinar, pentru cei care urmează după mine e prea 
puţin. 

               editorial 
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Virgil 

DIACONU 

 

Imperiul      

 

Viitorul nostru abia începe. 

Numai păsările îşi pierd capetele în zbor. 

E semn că Imperiul şi-a trimis din nou soldaţii 

să facă ordine în cer; în Grădina Domnului,  

în celulele mele. Imperiul!  

El vine cu soldaţii care văd în întuneric. 

Cu soldaţii care te văd în întuneric! 

 

De-acum vei fi urmărit şi ziua şi noaptea! 

Îţi vei primi numărul şi vei intra în computerul 

Imperiului, 

la care este conectat Universul. La care este conectat  

tot Universul, stea cu stea; şi atom cu atom. 

Şi viaţa ta va apărea pe ecran. Toată viaţa ta pe ecran, 

de la primul scâncet la merele pe care le-ai furat 

din grădina zmeului… Toate iubitele şi însingurările, 

toate gândurile şi revoltele tale vor apărea de acum 

pe ecranele Imperiului. Şi toate gândurile. 

Toate gândurile, cu nerv cu tot, pe ecrane! 

 

Gata cu întâlnirile secrete din Grădina Narciselor! 

Gata cu disputele dintre tine şi vrăbii! 

Şi cu poemele de abur pe care ţi le trimite 

noapte de noapte sulfina! Gata cu lecţiile de poetică 

pe care le ţii şobolanilor roşii strecuraţi în literatură. 

Gata cu anacronismele şi revoltele! De fapt, 

Revoltei i se va tăia în fiecare zi câte un deget 

ca să nu mai bată toba în cetate; 

şi ca să nu mai scoale morţii din patul lor cu nălucile ei. 

Viii – să nu îi mai scoale! 

Ieşi afară din moarte, Lazăre! a zis, şi el a ieşit. 

Umblă! a zis, şi el a început să alerge. 

 

Viitorul nostru abia începe. 

Nu este adevărat că păsările îşi pierd capetele în zbor! 

Imperiul a decretat că ele au greşit cerul; 

Imperiul a decretat că am greşit veacul! 

Şi viaţa ne-am ales-o greşit, fără-ndoială, 

însă Imperiul va găsi o soluţie. O soluţie pacifistă,  

desigur, de vreme ce morţii nu vor fi declaraţi…  

Şi guzganii Imperiului vor stabili din nou ordinea  

în cartierul singurătăţii; în cartierul florii de cireş. 

Cu siguranţă, Revolta nu va mai ieşi o vreme pe străzi, 

până la Înviere nu vom mai ştii nimic despre ea. 

Şi Imperiul îşi va mai pune o stea pe steagul victoriei. 

― Unde este arcul de lemn?  

Şi prinţesa cu cireşe la urechi unde este? 

― Toate sunt la locul lor, pe ecran. Fii liniştit! 

Imperiul are întotdeauna un buzunar plin de soluţii. 

O cartuşieră plină… 

 

Viitorul abia începe. 

Viaţa ta va apărea de-acum pe ecran, de la primul 

scâncet 

la merele pe care le-ai furat din grădina zmeului. 

Viaţa ta va apărea pe ecran, de la sărutul prinţesei 

la Revolta care aprinde străzile. 

Gata cu îndrăgostiţii care au îndrăznit 

să se pună de-a curmezişul Apocalipsei! 

Care au ajuns să încurce planurile Apocalipsei! Gata! 

Cu siguranţă, Revolta nu va mai ieşi o vreme pe străzi, 

până la Înviere nu vom mai ştii nimic despre ea. 

              poeme 
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Desigur, morţii nu vor fi declaraţi nici de data aceasta. 

Istoria se scrie şi acum pe întuneric.  

Şi Imperiul îşi va mai pune o stea pe steagul victoriei. 

 

Viitorul abia începe.  

Aşa că îmi voi face publice toate revoltele şi utopiile. 

În ediţia princeps a revoltelor şi ereziilor mele voi 

propune  

mai multe căi pentru îndreptarea genomului uman. 

Voi propune mai multe căi pentru  

îndreptarea genomului uman prin sărutul prinţesei.  

Vezi, ereziile şi anacronismele mele au ieşit în stradă!  

Gândurile mele sunt atomice! 

Până şi floarea de cireş este o răzmeriţă în liniştea 

copacilor, 

cearta vrăbiilor este o adevărată mişcare de stradă. 

Ce altceva credeaţi că veţi găsi  

în ediţia princeps a ereziilor mele 

decât încercarea de a ieşi de sub talpa Imperiului? 

 

Desigur, pentru ereziile, pentru poemele mele  

eu am fost interzis în toate manualele.  

Eu am fost interzis în toate capetele,  

în toţi neuronii Imperiului. În toate celulele gânditoare.  

Şi în toate epocile! Interzis, 

pentru ca nu cumva sămânţa Revoltei să rămână în 

viaţă. 

De fapt, soldaţii întunericului mai încearcă şi-acum 

să stingă steaua care îmi dă lumină, lumina care dă 

stea. 

Ei mai încearcă şi-acum să împuşte în cap toate 

visurile. 

Toate florile de cireş. Soldaţii întunericului! 

Care mi-au interzis ieşirea în public,  

de teamă să nu-mi fac adepţi.  

 

Imperiul! Care ne atârnă în toate ştreangurile istoriei.  

Şi ne arde pe rug, pentru ca nu cumva sămânţa 

Revoltei  

să rămână în viaţă. Care ne pierde capetele în zbor.  

 

Ieşi afară din moarte, Lazăre! a zis, şi el a ieşit. 

Umblă! a zis, şi el a început să alerge. 

 

Viitorul abia începe. 

Totul este să fii treaz când vor sosi  

conservele cu zile mai bune!  

Când vor sosi razele de soare în eprubetă; 

şi capsulele cu speranţe: 

una pe zi şi vei arunca pe fereastră toate ereziile! 

Un spray cu iluzii la purtător te va ajuta să scapi 

de floarea de cireş care îţi bate cu disperare în geam. 

În celule! Totul este să îmbrăţişezi noua ordine: 

gândirea la gamelă, orizontul cazon. 

Şi ideile din borcanul cu spirt. 

Gândirea la gamelă! Orizontul cazon! 

 

Numai singurătatea mea are degetul pe trăgaci! 

Gândurile mele sunt atomice! 

 

Ia de la mine, Doamne, paharul acesta! 

Şi strânge cioburile vrabiei şi fă vrabia la loc. 

Şi întoarce la mine sărutul prinţesei. 

Şi floarea de cireş, din care mi-am făcut biserică! 

Întoarce la mine Revolta, chiar acum, 

când, îmbrăcată în flăcări, Apocalipsa îmi dă târcoale. 

Scoate-mă din mormântul acestui veac, 

Doamne, nu mă amesteca cu morţii! 

 

Ieşi afară, Lazăre! a zis, şi el a ieşit. 

Umblă! a zis, şi el a început să alerge. 
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Rita 

CHIRIAN 

 

 

puțin peste 

 

spânzuratul începe să cadă: 

urâtă și șleampătă și proastă; nicio fotografie 

cu picioarele desfăcute, cu unghiile murdare, 

dar desfac picioarele și unghiile fac urme; 

o să reușești în viață, doar ești deșteaptă; 

habar n-ai să fii curvă, n-ai decât; 

scrie-mi din când în când, vreau să te știu fericită; 

n-a fost nici un război, nici vreo mare iluzie, 

săpunul îndesat pe gât & unghiile tot mai tocite, 

nevoia de iubire ca rușine locală, 

nevoia de ceva ca o prăjiturică, mic, colorat și pufos 

– nevoia de sex & de întuneric (o ciupercă, sunt o 

ciupercă), 

sexul ca lumânările aprinse pentru morți, 

dimineața, cu gura îmbăloșată de recunoștință 

(peștișori aurii de sub piele, buni ca o burtă călduță), 

o să răsară soarele, o să lipim radiografiile de geam, 

nici acum nu-nțelegem. 

 

 

între pereţi 

 

între pereți sigur se sparge ceva & sigur trecem unul 

prin celălalt, 

plante preistorice, & plecat undeva în jur, & marea 

continuă 

să se miște încă aproape – copil, vorbind ca un copil, 

cu ce se aseamănă flacăra brichetei după ce sufli în 

ea? 

(dar fiecare dintre pereții camerei poate să fie peretele 

unei alte camere, atunci să-ți iei crinul & să-ți iei 

mintea, 

cu mâna întinsă, la fel de însetat, în fălci, c-o putere de 

cal) 

(ce înecați frumoși, ce aproape) 

am lăsat lucrurile copilărești, limacșii explozivi 

după care să umblu prin noi, 

cum în poveste copiii se dau cu sania 

un anotimp întreg 

& încă puțin, 

încă puțin 

 

 

 

            

 

 
 
 
 
 

               poeme 

                  apariții editoriale 
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Radu 

CIOBANU 

 

Din  J u r n a l  1977   

 

Croaziera e prima pe care o citesc dintre multele cărţi ale 

lui Emmanuel Roblès, prea puţin cunoscut la noi, deşi e unul din 

marii scriitori ai timpului, din aceeaşi familie spirituală cu Saint-

Exupéry, Camus, Malraux, Hemingway. Acelaşi cult al 

camaraderiei, al onoarei, aceeaşi situare a personajelor între 

Scylla şi Crybda iubirii şi morţii, acelaşi sentiment al implicării în 

istorie, în eterna luptă dintre om şi reptilă. (De altfel, Hartmann din 

Croaziera e mereu asemănat cu un aligator ce pândeşte din 

nămoluri negre.) Compoziţie liniară, simplă, aparent convenţională, 

dar generoasă în semnificaţii care se impun de la sine, refuzând 

serviciile sterilizante ale didacticismului. Totul e clar, de o 

limpezime mediteraneană, chiar şi episoadele ceţoase, chiar şi 

simbolul bătrânei doamne care se piaptănă, imagine cu care 

începe şi se încheie cartea. Acelaşi echilibru e de regăsit apoi în 

stil, simplu, aerisit, redus la strictul necesar şi totuşi de o 

expresivitate şi putere de sugestie remarcabile. E stilul spre care 

zadarnic aspir, invidiindu-l. 

                                                        * 

Un nou congres, de data asta al Consiliilor Oamenilor 

Muncii – noi cuvântări – de vreun an încoace se rostesc câte două 

cuvântări în asemenea ocazii – din nou mii de oameni care aclamă 

şi scandează. Dar în oraş mă întâlnesc cu Vladimir Pop care a fost 

ieri la Petroşani şi îmi spune că acolo oamenii au refuzat să mai 

coboare în mină, în semn de protest împotriva noii legi a pensiilor. 

Situaţia e încordată şi azi dimineaţă şeful judeţean al miliţiei a 

plecat la faţa locului. Lucrurile se vor aplana însă până la urmă 

căci mare este „puterea de convingere” a partidului, dar e imposibil 

ca, după toate astea, să nu te întrebi ce facem, ce urmărim, de ce 

e nevoie să minţim ? 

                                                        * 

Iar mi-au luat-o zilele înainte. Liniştea verii în care-mi 

pusesem atâtea nădejdi s-a dovedit iluzorie. În 15 am plecat la 

Lugoj, la înmormântarea lui uica Dumitru, 89 de ani, unul dintre 

ultimii mohicani ai vechilor generații ale familiei. Cu ocazia asta au 

ieşit la iveală tot soiul de mici potlogării de bătrân senil care se 

distrează jucând feste moştenitorilor. Povestea e cu atât mai 

amuzantă cu cât moştenirea e derizorie şi constă din câteva 

bijuterii modeste şi un morman de bric-à-brac-uri cu valoare cel 

mult sentimentală, feţe de masă, şervete îngălbenite, pătate, 

coapte de ani, piese de veselă, tacâmuri desperecheate, rămăşiţe 

din vechi servicii, ceasuri încremenite de decenii şi alte fleacuri de 

genul ăsta. 

Facem imprudenţa de a mai zăbovi la Lugoj încă o zi şi 

jumătate ca să ne destindem, dar ajungem acasă frânţi şi fericiţi că 

ne vedem iar în scorbura noastră, epuizaţi de condiţia imposibilă 

de musafiri şi de obligaţia de a face ore în şir conversaţie cu 

oameni simpatici și de treabă, dar cu care, în fond, în afară de 

legătura de rudenie, nu ne aflăm nimic comun. 

                                                       * 

Ieri s-a întors Lizuca de la Vad, mai repede decât 

prevăzusem, pentru că în ultimele zile făcuse febră până la 39,5. 

Nou motiv de nelinişti şi agitaţie. Se pare totuşi că ce-o fi avut i-a 

trecut fiindcă, de când e acasă, n-a mai făcut nici 37. 

În 29 plecăm la Mamaia. M-am decis în cele din urmă să 

plec şi eu, pe de o parte din teama de a le lăsa pe ele singure, pe 

de alta neputându-mă împotrivi chemării mării. Când îmi voi mai 

termina cartea asta numai Dumnezeu ştie. Până la plecare am o 

groază de isprăvit, Consemnările care vor apărea în lipsa mea, 

articolele pentru supliment… Abia de-mi va ajunge săptămâna asta 

pentru toate. Şi cartea rămâne pentru când voi reveni, cu speranţa 

naivă de a avea parte măcar atunci de răgazul atât de râvnit. 

                                                        * 

August,12. De două zile, cu aceeaşi voluptate de anul 

trecut, ne bucurăm de a ne regăsi acasă. Cel mai frumos moment 

al oricărei vacanțe sau călătorii e acela când te vezi din nou Acasă. 

A fost bine, a fost rău ? Mai degrabă bine, fără îndoială, ba în 

primele zile chiar excelent. Libertatea, lipsa oricăror convenienţe 

incomodante, anonimizarea într-o mulţime indiferentă sunt toate 

elemente tranchilizante. Apoi baia aceea, întâia baie înainte de ora 

nouă, când marea e încă aproape pustie, rece şi verde, cu nisipul 

încă netulburat, iar briza aduce o mireasmă pură şi robustă de sare 

şi imensităţi. Cu această excepţie într-adevăr memorabilă, 

impresia mediocră pe care mi-a lăsat-o marea noastră anul trecut 

se menţine neschimbată. 

Pe de altă parte, începând de prin ziua a şasea, s-a 

insinuat o anume saţietate, monotonie ori oboseală. Au contribuit 

la asta stereotipia programului zilnic, uniformitatea peisajului, 

mâncarea copioasă care a sfârşit prin a deveni indigestă, dar mai 

ales lipsa de intimitate şi imposibilitatea de a afla un loc şi un 

răstimp de meditaţie. Şi, fireşte, mişuna acelei omeniri din zori 

până-n noapte, zgomotul, maşinile, muzica năpustită de peste tot, 

stridentă, agresivă, ţipetele copiilor, chemările mamelor, ale taţilor, 

ale mamelor mari şi mămiţicilor… 

Liniştea pe care o regăsesc, liniştea oraşului şi a casei e 

neverosimilă. Zgomotul emis chiar în clipa asta de vecinul nostru 

reparându-şi uşa şi care altădată m-ar fi exasperat, acum mi se 

pare benign şi familiar şi-l suport cu îngăduinţă. 

               jurnal 
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                                                       * 

Zvonurile despre agitaţiile din Valea Jiului s-au dovedit 

adevărate. Se zice că a avut loc acolo o grevă în înţelesul deplin al 

cuvântului. Vor fi probabil şi nişte schimbări în conducerea locală, 

poate şi în cea a giudeţului. Din suplimentul nostru care urmează 

să apară în zilele astea a căzut proza lui Corneliu Rădulescu – 

foarte bună, de altfel – în care evoca greva din '29 de la Lupeni. 

Ca să nu vorbim de funie în casa spânzuratului. 

 

N. şi Li au plecat ieri la Vad pentru o săptămână. Azi a fost 

prima mea zi de singurătate şi nu prea mă pot lăuda cu lucrul. Am 

gândit doar şi am selectat fişele pentru capitolul 2. Aş vrea să 

regăsesc productivitatea din vara lui '74, când, tot singur fiind, 

lucram la Nemuritorul… Deocamdată, însă, mai mult m-am foit, 

adaptându-mă greu cu singurătatea. Oi fi având eu o fire atât de 

imposibilă şi de sucită, încât nicicum nu mi-e bine ? 

                                                       * 

Evident, nu mi-e bine. Abia ieri, după multă pritoceală, am 

reuşit să urnesc capitolul 2. Dar mi-e urât, niciodată nu mi-a fost 

atât de urât singur, mă apasă tăcerea şi nemişcarea casei, mi-e 

dor de ele şi abia aştept să treacă şi astea trei zile pe care le 

presimt încă nesfârşite. 

A apărut suplimentul. Ar fi bun, dacă nu l-ar sufoca şi de 

data asta reportajele gazetăreşti introduse ulterior din înaltă 

poruncă. Articolul meu, pe care – acum îmi dau seama – l-am făcut 

prea lung, apare înghesuit, descurajând lectura prin densitatea 

rândurilor. În plus, mi-au schimbat şi titlul : în loc de Bătălia 

Moldovei, cum i-am zis eu, a apărut Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz – 

bătălia Moldovei, ceea ce sună didactic-gazetăresc. Am cerut 

explicaţii şi Drozd mi-a spus că intervenţia îi aparţine şefului care 

vrea întotdeauna „să se înţeleagă bine” despre ce e vorba. Încep 

să mă conving tot mai mul că acest şef, cu apariţiile lui blajine şi 

vorba şoptită, fost, in illo tempore, elev la faimoasa „şcoală de 

literatură”, e o calamitate pentru publicistica modernă, dinamică, 

liberă. Liberă?! Până una, alta, după desfiinţarea D.P., el e primul 

suflător în iaurt. 

                                                        * 

24. Ultima mea zi de singurătate. Ieri am terminat prima 

secvenţă din capitolul 2. Nu sunt mulţumit. Azi trebuie să revin la 

ea, să retuşez, să tai. Apoi să merg mai departe. E o zi mohorâtă, 

e întuneric, acum, la amiază, şi plouă mărunt. Îmi vine să scheaun 

de urât. 

                                                       * 

Am terminat destul de trudnic Orgolii de Buzura. O carte de 

un cenuşiu dens, foarte amară. Te solicită exclusiv prin ce spune, 

nu şi prin cum. Sunt clamate aici nişte adevăruri despre societatea 

noastră din ultimii treizeci de ani, despre care mă tot mir cum au 

putut trece prin toate vămile. Încă o dovadă că D.P. n-a fost chiar 

atât de neagră cum se zicea. În ceea ce priveşte problematica, 

Buzura mi se pare cel mai implicat în realitățile „grele” dintre 

scriitorii pe care-i avem azi. 

                                                       * 

Septembrie, 2. Jean Pop publică în R.L un interviu cu 

Philippe Soupault. La cei 80 de ani ai săi, acest părinte al 

suprarealismului a rămas tot teribilist. Dincolo de asta însă, mi-au 

plăcut două dintre afirmaţiile sale. 

Prima : „Poezia e un fel de a te exprima, este o necesitate, 

o nevoie, şi nicidecum un mijloc de a te face cunoscut.” Aserţiune 

aplicabilă scrisului în general, dar de aici şi până la a refuza sau a 

nu dori să-ţi publici scrierile e de sărit neapărat peste prăpastia ce 

stă între adevăr şi ipocrizie. 

Şi a doua afirmaţie, care mi se pare interesantă în raport cu 

meditaţia pe tema jurnalului ca gen şi a literaturii de confesiune în 

general : „Oamenii care scriu un jurnal, îl scriu ca să-şi scrie un 

jurnal – şi nu ca să trăiască. Eu am încercat să trăiesc.” 

Oare chiar aşa să fie ? Eu ştiu că tocmai acest jurnal m-a 

ajutat de multe ori să trăiesc. Pentru mine – cu excepţia 

perioadelor când nu mă mai interesează – acest jurnal e un mod 

de descărcare a tensiunilor sufleteşti,  de defulare. Alteori – în 

răstimpuri când nu pot să scriu – suplineşte plăcerea de a scrie și-

mi dă iluzia că lucrez...  

Aici m-am întrerupt şi, la reluare, nu-mi amintesc ce-oi fi 

vrut să mai spun. 

                                                       * 

Se anunţă pentru zilele următoare Marea Vizită. Toată 

lumea e în fierbere. Muzici, coruri, montaje urlătoare, dansuri, mii 

de oameni, zeci de mii de ore, sute de mii de lei şi toate astea 

pentru ce ? Iată un lucru pe care nu-l voi înţelege şi căruia nu-i voi 

putea afla o scuză niciodată. Vorbim despre austeritate, sobrietate, 

echitate, adevăr, iar pe de altă parte dăm mână liberă circarilor să 

dezlănţuie bâlciul deşertăciunilor şi să cânte osana din surle şi 

chimvale. Facem gargară cu cuvinte sacre. Nicicând în istoria 

acestei ţări mascarada n-a atins asemenea proporţii. Vor putea fi 

spuse vreodată toate astea?  Când ? Sau le vor spune alţii, când 

noi nu vom mai fi, şi atunci ne vor acuza – şi poate nu pe nedrept – 

pentru tăcerea noastră ? 

                                                       * 

Iată, chiar şi însemnarea precedentă demonstrează 

utilitatea şi raţiunea pe care le are pentru mine acest jurnal. E – 

printre altele – singurul mod în care îmi pot clama revolta sau 

scârba. Ştiind bine că asemenea pasaje nu vor putea fi publicate, 

dar sperând să poată fi totuşi cândva. Chiar dacă nu de mine, de 

Lizuca, dacă nu de ea, de copiii ei. Există, deci – e cinstit s-o 

mărturisesc – această aspiraţie oricât de incertă şi de îndepărtată 

ar fi realizarea ei. 

                                                       * 
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Constantin Ţoiu, poate cel mai subtil şi cult prozator din câţi 

avem azi, îşi încheie un interviu din „Luceafărul” cu această 

frumoasă demonstraţie de fair play literar : „Ca oameni, noi 

[prozatorii] putem să ne detestăm cordial uneori, se-ntâmplă ; dar 

când rămânem singuri, la masa de scris, valoarea celuilalt sună ca 

o alarmă, iar lupta, necesară, începe…” 

                                                        * 

Multe gânduri înfiorate azi pentru bunul, multștiutorul, 

spiritualul Ovidiu Cotruş, despre a cărui moarte aflu  de la Anghel. 

De când îl cunosc, de mai bine de douăzeci de ani, se ştia bolnav 

de ciroză şi îşi prevestea sfârşitul, dar de mult nu-l mai lua nimeni 

în serios. Un risipitor de elită. Mi-a fost drag. 

                                                       * 

Într-un jurnal de idei al lui C. Noica regăsesc, dezvoltată, 

reflecţia lui Matisse (pare-mi-se) : „L'exactitude ce n'est pas la 

verité”. Noica zice aşa :  

„Toată lumea noastră modernă ar putea fi înţeleasă drept 

una în care exactitatea tinde să se substituie adevărului. Dar lucrul 

cel mai grav este că nimeni nu ştie bine – în materie de cultură cel 

puţin – ce trebuie să numească adevăr. Ştie doar că exactitatea 

goală nu este adevăr şi că de aceea, până la urmă, ea nu rămâne 

nici măcar exactitate.” („Cronica”, 35/77). 

                                                        * 

Mircea Tomuş îmi povesteşte că oficialităţile din Timişoara 

n-au îngăduit să se publice necrologul lui Ovidiu Cotruş nici în 

„Drapelul roşu”, nici în „Orizont” şi nici ca Anghel să vorbească la 

înmormântare, ba i s-a sugerat chiar să nici nu se ducă 

(înmormântarea fiind la Oradea). Până la urmă s-a revenit, faptul 

nu rămâne, însă, mai puţin semnificativ, trădând acea împuţită 

mentalitate timişoreană instituţionalizată,  de care am fugit încă de 

acum mai bine de 15 ani. 

Şi totuşi, în săptămâna asta, numai „România literară” şi 

„Luceafărul” publică necrologuri pentru Ovidiu Cotruş.  

                                                        * 

Cât de puţini sunt cei ce au realmente nevoie de artă. Din 

ce în ce mai mult încep să cred că peste o jumătate de veac 

nimeni nu va mai avea nevoie de ea. Sau vor continua – cei de 

atunci – să numească artă ceva cu totul diferit de ceea ce 

înţelegem noi prin acest cuvânt. Din ce în ce mai mult mă simt 

luptătorul unei cauze pierdute. 

                                                       * 

Omnitemporalitatea geniului : cuvântul lui îşi păstrează şi 

azi greutatea, chiar dacă s-a rostit în alte vremi. Singurul 

supravieţuitor al răzbunării lui Ulise e Poetul. El e cruţat pentru a 

cutreiera lumea – şi veacurile – cântând deosebirea dintre crimă şi 

virtute. Dar lumea e tot mai superficială, mai meschină, mai laşă, 

mai tembelă şi tot mai puţini sunt cei ce-l aud, şi tot mai puţini cei 

ce-l ascultă. Va muri în cele din urmă – obosit şi mult prea bătrân – 

Poetul ? 

                                                       * 

Scriitorul talentat – poate fi şi muzician, plastician, eventual 

cercetător, savant – care nu ştie „să se ferească a doua zi după 

succes” (Maiorescu), cel care îşi supralicitează talentul şi îşi cultivă 

orgoliul, începe să mintă şi să se mintă („la cinci ani îl citeam pe 

Tolstoi…”), să-şi regizeze apariţiile, să-şi premediteze lucrativ 

fiecare pas etc. etc. şi care simte – dar prea târziu – golul, frigul din 

jurul său, singurătatea agravată de ceata de lingăi pe care-i 

detestă, neputându-se totuşi lipsi de ei. Îl va putea salva opera, 

acea parte a operei în care a fost sincer?  

                                                       * 

Excelentă cartea lui S. Damian, Duelul invizibil, care 

debutează sub forma unor impresii de voiaj, pentru ca după câteva 

pagini totuşi să devină cu totul altceva, un eseu original, profund, 

de o mare acurateţe stilistică. Interesantă ideea de a realiza profilul 

spiritual al unui mare oraş de cultură, folosind culorile ideilor şi 

tendinţelor dominante care s-au confruntat în el. În cazul 

Münchenului, S. Damian descoperă – analizând creaţia artiştilor 

care au lucrat aici şi bazându-se pe propria observaţie – două feţe 

ale oraşului : Münchenul comercial-industrial, burghez, puritan şi 

ipocrit, conformist şi intolerant, ignorant, băutor de bere, cu 

propensiuni înspre agresivitate, şi Münchenul artist, nonconformist, 

avangardist, tolerant, umanist. În ultimă instanţă, duelul invizibil se 

reduce la înfruntarea dintre civilizaţie şi nazism, dintre artă şi 

barbarie. Demonstraţia se întemeiază pe foarte inteligente analize 

ale creaţiilor celor de la „Călăreţul albastru”, ale lui Brecht, Thomas 

Mann, Rilke, Kafka. Uneori argumentaţia pare forţată să slujească 

ideea, dar analiza şi comentariul rămân întotdeauna captivante. 

Interesantă şi ideea de a afla premoniţii ale fascismului în creaţii 

care l-au precedat cu mult, ca, de pildă, Moartea la Veneţia, nuvelă 

scrisă în 1910, în scrierile lui Kafka ori în starea de spirit a lui Rilke.  

Superficialitatea criticii noastre se poate vedea şi din 

absența apetitului pentru comentarea acestei cărţi – eseu insolit, 

cu totul singular în peisajul literar – care a trecut aproape 

neobservată. 

                                                       * 

De fiecare dată după trecerea vreunui confrate din 

Bucureşti sau din alt mare centru, rămân mult timp cu un gust 

amar şi cu o deznădejde mocnită. În ultimele săptămâni au trecut 

mulţi pe aici şi starea aceasta mi s-a agravat. De la fiecare nu auzi 

decât de anomaliile şi degringolada care guvernează cultura 

românească, de deruta axiologică, de invazia imposturii şi 

arivismului, a abuzului şi traficului de influenţă. Expulzarea 

literaturii din şcoală. Criza cronică de fonduri şi de hârtie în care se 

zbat editurile. Abandonarea creaţiei în sfera de decizie a tot soiul 

de comitete ale oamenilor muncii. Festivalul „Cântarea României”, 

un imens bluff, devoră sume fabuloase cu care s-ar putea tipări 

needitatele opere fundamentale şi care încurajează diletantismul 

de cea mai joasă speţă, şi formalismul, şi superficialitatea, şi 
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blazarea. Escalada rapacităţii în artă şi cultură, a lipsei de scrupule 

etc. etc. 

Convingerea care îşi face un loc tot mai important în 

conştiinţa mea este că trăim într-o lume de imbecili manevraţi de 

lichele şi canalii, că nu mai există oameni oneşti, rectilinii, oameni 

în care să crezi. Ce bine înţeleg criza ideologică a lui Klaus Mann, 

care l-a determinat să se sinucidă la 43 de ani ! „Declanşarea 

patimilor nu va mai lăsa spaţiu pentru independenţa spiritului şi 

pentru integritate morală, s-a simţit şi el dator să prezică într-o 

lucrare care a apărut postum, lucrare dedicată unei teme de 

politică internaţională. Astfel a interpretat şi tatăl, Thomas Mann, 

motivele actului de disperare al fiului.” (S.Damian). Sunt convins că 

n-au existat alte motive deoarece ştiu, simt că acestea au 

suficientă forţă pentru a te determina să faci gestul suprem. Şi e 

atât de greu să rezişti ispitei acestui teribil gând mai ales când nu 

te mai temi de moarte, când ştii că ea nu reprezintă, de fapt, decât 

Nimicul Absolut. E înspăimântător de greu să-ţi păstrezi intactă 

credinţa că picătura de apă limpede pe care o aduci nu se va 

pierde şi va avea vreo putere într-un imens ocean infestat. Şi să 

continui să scrii… 

                                                       * 

Am scris o consemnare intitulată Ce păstrăm ?, în care 

protestam – atât cât se poate protesta, cât speram că se poate 

protesta – împotriva tratamentului la care sunt supuse limba şi 

literatura română după „reaşezarea” învăţământului. Protestul era 

– credeam eu – bine disimulat şi se reducea, în fond, la următorul 

alineat : „Căci n-am făcut nimic dacă deschidem larg porţile 

civilizaţiei tehnice – singura cale care ne asigură independenţa, 

suveranitatea şi progresul – dar în acelaşi timp expulzăm, de pildă, 

limba şi literatura română în penultima rubrică a cataloagelor 

şcolare, unde nu mai e urmată decât de educaţia fizică. Cei ce 

răspund de educaţia spirituală a noilor generaţii ar da dovadă în 

acest caz de o regretabilă miopie, rămânând cu mult în urma 

civilizaţiei tehnice. Ceea ce n-au reuşit tentativele de 

deznaţionalizare care s-au exercitat asupra noastră de-a lungul 

veacurilor, s-ar realiza prin ignorarea unor adevăruri elementare, 

prin neştiinţa de a păstra din trecut ceea ce trebuie păstrat.” 

Articolul n-a apărut, deşi – nu-i aşa? - la noi nu mai există 

cenzură. Motivaţia şefului : în ciuda modului prezumtiv, articolul ar 

putea fi interpretat ca un protest împotriva unui fapt împlinit. Asta-i 

bună ! Păi protest şi este, cu această intenţie a şi fost scris. Da, 

dar noi n-avem voie să protestăm până când „organul” nu ne dă 

„indicaţii” în acest sens. 

                                                      * 

Septembrie, 18. Ieri seară, lansat Ultima vacanţă. Librăria 

plină, mai multă lume ca niciodată, am vândut într-o oră şi ceva tot 

stocul, inclusiv vitrina, adică 400 de exemplare, record absolut. Ca 

de obicei însă, nici un reprezentant din partea culturii ; dar nu ştiu 

de ce mi se pare că acesta ar fi un amănunt demn de reţinut aici… 

                                                      * 

Dacă aş fi întrebat pe care scriitor îl invidiez frumos pentru 

felul în care a scris, aş răspunde fără ezitare că pe Thomas Mann. 

Tot ceea ce a scris are acea desfăşurare lentă, calmă, fluvială şi 

un pic ceremonioasă, care nu se naşte decât din voluptatea de a 

medita şi de a povesti. În toate cărţile sale se vede asta, dar, mai 

mult decât oriunde, în Iosif şi fraţii săi, carte enormă, cum nu se 

poate naşte decât dacă ai dobândit deja conştiinţa că ai devenit 

nemuritor şi, ca atare, nu mai ai de ce să te grăbeşti. „Nu e oare 

astrul povestitorului Luna” – scrie el aici – „stăpâna drumului, 

pribeaga ce nu ajunge la popasuri decât pentru a le părăsi iarăşi ? 

Cel ce povesteşte colindă prin multe popasuri, cu multe pătăranii ; 

dar nu zăboveşte decât în felul corturarilor, gata să primească noi 

porunci de drum, şi curând simte că îi bate inima, poate de 

bucurie, poate de teamă şi spaimă a cărnii, semn în orice caz că 

se porneşte iarăşi spre noi aventuri, ce vor trebui trăite, cu 

imprevizibile peripeţii, după voinţa spiritului fără de stare. Suntem 

de mult pe drum, popasul în care nu am zăbovit decât puţin, pe 

care l-am şi uitat, a rămas mult în urmă şi, după obiceiul călătorilor, 

ne-am şi pus, de departe, în legătură cu lumea spre care ni se 

îndreaptă ochii şi care ne întâmpină, privindu-ne, ca să nu fim 

străini cu totul, stângaci şi speriaţi, când ne va primi.” 

Dar cine îşi mai poate îngădui azi să scrie astfel ? E un lux 

exorbitant. Acest mod de existenţă – înţelegând prin mod de 

existenţă sinteza perfectă, rotundă, dintre viaţă şi creaţie – acest 

mod de existenţă, aşadar, nu se putea împlini aşa cum s-a împlinit 

decât în respectul desăvârşit al celor din jur – chiar şi în epoca 

exilului – pentru munca (= timpul) său. E un mod de existenţă care 

nu cunoaşte graba, trepidaţia, care ignoră primejdia nerespectării 

unor termene contractuale şi nu recunoaşte nicio obligaţie peste 

aceea a creaţiei. E însăşi creaţia care nu cunoaşte altă raţiune 

decât pe sine şi căreia nici ceilalţi nu-i pretind altceva. 

                                                         * 

Marian Popa scrie un roman-lamă-de-ras, cu un titlu 

deliberat „trăznit” (e o modă acum să arăți că ești „trăznit”...), Doina 

Doicescu şi Nelu Georgescu. Cine ştie de ce l-o fi scris?! N. 

Ciobanu, într-o recenzie, zice că e un fel de ghid turistic al 

Capitalei. Aşa şi e de fapt. Se cade totuşi să remarc stilul alert şi 

superficial care reuşeşte să creeze imaginea veridică, de altfel, a 

unui tineret inept până-ntr-atâta încât îşi schimbă partenerii de 

amor fără să observe faptul decât după consumarea actului. Iarăşi 

una dintre cărţile acelea vide, după lectura cărora nu te poţi abţine 

să întrebi : ei şi ?! 

Totuşi, spre deosebire de glotașii care scriu asemenea 

cărţi, M.P. e prea inteligent ca să n-o fi scris astfel cu premeditare. 

Am rămas cu convingerea că singurul lui scop, scriind-o, a fost să 

dea cu tifla întregii lumi. Ceea ce a şi reuşit. 

                                                        * 

Decembrie, 12. Puţin, ca niciodată, am scris aici în ultimul 

an. Ceva nu mai e ca în anii trecuţi, ceva s-a stricat, ca o jucărie 

căreia i s-a slăbit, sau poate chiar i s-a rupt, arcul. 
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Horia GÂRBEA 
                       
  William Shakespeare 
 

  Tragedia lui Macbeth 
 
Traducere și note de Horia Gârbea 
 
Actul V 
 
Scena 3 
 
Intră Macbeth, doctorul, suita. 
 
MACBETH:  Nu-mi mai tot dați raportul, să se care 
  Cu toții: cât pădurea Birnam șade 
  Și nu pornește către Dunsinan n-am   teamă. 
  Puștiul de Malcom? Nu-i născut de-o mamă? 
  Acele duhuri care știu chiar tot 
  De soarta muritorilor mi-au spus: 
  „Nu-ți fie frică, Macbeth, niciun om 
  Născut dintr-o femeie nu te-o-nvinge”. 
  Fugiți, thani prefăcuți și fiți tot una 
  Cu leneșii englezi. Mintea-mi domnește 
  Iar inima e tare: îndoiala 
  N-o știu și nici de frică n-am să tremur.  
   

(Intră un servitor.) 
 
  Du-te la dracu, mutră de smântână, 
  Să te bronzeze c-un blestem, putoare. 
  De unde vii, gâscane? 
SERVITORUL:    „S zece mii… 
MACBETH: De gâște, târâtură?  
SERVITORUL:       Ba soldați.  
MACBETH: Adună-ți roșu în obraji, vopsindu-ți 
  Mutra cu sânge, ficățel de crin1. 
  Care soldați, paiață cu obrazul 
  De pânză albă, dar-ar moartea-n tine? 
  Bagi frică? Ce soldați, măi chip de zer?
   
SERVITORUL: Oastea engleză, dacă îmi permiteți. 
MACBETH: Ia-ți mecla de aici în clipa asta… 
      
   (Servitorul iese.) 
  Seyton  - mă ia cu greață când îi văd – 
  Seyton, îți spun că bătălia asta 
  Mă întărește-n tron sau, dimpotrivă, 
  M-aruncă jos. Eu am trăit destul: 
  Cărarea vieții se-ngustează, frunze 
  
  Îngălbenite o astupă, tot ce-aduce 
  Îmbătrânirea precum cinste și iubire, 
  Oștiri de prieteni, ascultarea lor, 
  Nu mă aștept să am - în loc, primesc 
  Blesteme pe șoptite, din rărunchi, 

                                                           
1 Se combină două ziceri proverbiale: „alb ca un crin” și „alb la 
ficat”, adică îngrozit. 

  Și laude numai din gură, lucruri 
  Pe care inima ar vrea să le alunge 
  Dar nu are curaj. Unde ești, Seyton? 
SEYTON: Care-i dorința voastră? 
MACBETH:      Ai vești noi? 
SEYTON: Ni se confirmă tot ce s-a vestit. 
MACBETH: O să mă lupt până mi-or smulge carnea 
  De pe ciolane. Dă-mi armura. 
SEYTON:     Nu. 
  Încă nu e nevoie . 
MACBETH:        Ba mi-o pun. 
  Mai mână călăreți prin toată țara: 
  Cine stârnește frică – spânzurat. 
  Dă-mi platoșa. Cum se mai simte oare 
  Pacienta, doctore? 
DOCTORUL:                    Nu-i rău bolnavă. 
  O tulbură, stăpâne, doar vedenii 
  De groază, ce-i împiedecă odihna.  
    
MACBETH: S-o vindeci. N-ai putea să lecuiești 
  O minte suferindă, să-i scoți răul 
  Din amintiri, să ștergi ce-i scris în creier 
  Și cu un dulce antidot – uitarea – 
  Să scoți otrava care-i stă pe suflet  
  Și o apasă greu?  
DOCTORUL:     La boli ca astea, 
  Numai bolnavul sieși este doctor. 
    
MACBETH: Ducă-s-ar medicina pe pustii. 
  O lepăd. Hai, dă-mi platoșa, dă-mi arma2  
  Seyton, la luptă – Doctore, fug thanii – 
  Hai. De-ai putea să cercetezi pișatul 
  Acestei țări și să îi afli boala, 
  Ducând-o la deplină sănătate, 
  Eu te-aș aplauda până ecoul 
  Te-ar mai aplauda și el odată. 
  Revent, siminichie3 sau alt leac 
  Să-nghit, ca purgativ, să scot englezii 
  Mai iute? Știi cumva un tratament?  
DOCTORUL: Da, cred că pregătirea de război 
  A întălțimii-tale este leacul.  
MACBETH (lui Seyton):  Ia pavăza, nu am de ce mă teme: 
  Moartea și crima nu au ce să-mi facă 
  De Birnam către Dunsinan nu pleacă   
      
             (Ies Macbeth și Seyton.) 
DOCTORUL: La Dunsinan de n-aș mai fi venit. 
  Oricum, n-am să mai vin, nici scump plătit. 
                                                                                
                                                                    (Iese.) 
Scena 4 
 
Tobe și steaguri. 
Intră Malcom, Seyward, Macduff, fiul lui Seyward, Menteith, 
Caithless, Angus, soldați în marș. 
 

                                                           
2 În original „staff” care poate semnifica o armă (lance, sabie) sau 
un însemn precum un sceptru.  
3 În original „rhubarb”, adică revent, din care se cunosc aproximativ 
60 de specii, și „senna”, o denumire pentru o familie de plante 
erbacee, în jur de 50 de specii, reprezentativă fiind Senna 
alexandrina (siminichie). Toate au efect purgativ, Macbeth 
asimilînd ironic eliminarea englezilor din țară cu defecația. 

              traduceri 
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MALCOM:  Cred, verii mei, că e aproape ziua 
  Când oamenii vor merge fără teamă 
  În dormitorul lor.4 
MENTEITH:         Fără-ndoială.  
SEYWARD: Pădurea asta care-i? 
MENTEITH:            Este Birnam. 
MALCOM:  Soldații să își taie câte-o cracă 
  Și să o țină-n fața lor când merg. 
  În felul ăsta nu vor ști câți suntem 
  Iar cei ce ne-ar vedea n-or ști să    
                        spună 
  Ce oști avem. 
UN SOLDAT:  Am înțeles, stăpâne. 
SEYWARD:  Numai un lucru știm tiranul care  
  E prea încrezător se află încă 
  În Dunsinan și stă s-aștepte 
  Asediul nostru.  
MALCOM:    N-are încotro. 
  Că fug din jurul lui cu mic cu mare  
  Și îl urmează cei ce sunt siliți,  
  Dar împotriva inimii. 
MACDUFF:    Să judecăm 
  Abia când ne atingem ținta. Haideți 
  La luptă ca soldații încercați. 
SEYWARD: Curând vom ști ce suntem și ce nu - 
  Ce spunem nu mai are rost de-acu‟. 
  Speranțe pot o droaie să se nască, 
  Dar numai lupta o să hotărască. 
  Înainte, la atac! 
      
    (Ies în marș.) 
  
Scena 5 
 
Intră Macbeth, Seyton, soldați cu tobe și steaguri. 
 
MACBETH:   Întindeți steagurile sus, pe ziduri. 
                    Toți strigă „vin”! Castelul e solid 

Și o să râdem de asediul lor. 
Să îi lăsăm să zacă până foamea 
Și febra-i vor hali. De nu fugeau 
Atât de mulți soldați la ei, acum 
Ieșeam să-i batem corp la corp, gonindu-i 
În țara lor. 

  
                        (Un urlet de femeie, de afară.) 
  

      Acolo ce se-aude? 
SEYTON:       Un urlet de femeie, bun stăpân. 
                                                                       
(Seyton iese.) 
  
MACBETH:   Aproape am uitat simțirea fricii. 
                        Era o vreme-n care înghețam 
                        La țipete din noapte, chiar și părul 
                        Mi se zbârlea. Azi sunt atât de plin 
                       De-orori, încât nici cel mai groaznic lucru 

            Nu-l iau în seamă.   
            

(Intră Seyton.) 
  
                                                   Ce-a fost acel strigăt? 

                                                           
4 Aluzie la moartea lui Duncan, ucis în somn. 

SEYTON:       Regina, majestate, a murit. 
MACBETH:   De-ar fi murit o leacă mai târziu, 
                        Aș fi avut răgaz și pentru asta... 

Dar mâine, și cu mâine, și cu mâine 
Abia se târâie din zi în zi 
Spre ultimul cuvânt din cartea vremii. 

  
Lumină de la fiecare ieri 
Primit-au proștii ca să poată merge 
Pe drumul plin de pulbere al morții. 
Piei, lumânare scurtă, piei, că viața  
E-o umbră trecătoare, o sărmană 
Paiață, ce-i fudulă sus, pe scenă, 
Cât ține rolul, ápoi amuțind, 
E snoava spusă de un idiot, 
Umplută vârf cu zgomotul și furia. 
Nimic nu-nseamnă. 
 
(Intră un mesager.)     
 
Dă drumul limbii, dar fii scurt și iute. 

MESAGERUL: Gingașul meu stăpân, aș vrea să-ți zic, 
  Dar nu știu cum să-ți spun ce am văzut. 
MACBETH: Încearcă, hai. 
MESAGERUL:  Cum stam eu pe un deal 
  De veghe, către Birnam mă uitam 
  Și mi-a părut că s-ar mișca pădurea. 
MACBETH: Un mincinos, un sclav. 
MESAGERUL:                Rabd furia ta 
  În caz că nu-i cum zic. Trei mile-ncolo 
  O poți vedea cum vine. Cum îți spun: 
  O rariște ce mișcă. 
MACBETH:          Dacă minți 
  De viu te spânzur, chiar de primul pom, 
  Să te zbicești de foame. Dacă nu, 
  La fel să-mi faci tu mie, treaba ta.  
  Tot chibzuiesc și-ncep a mă-ndoi 
  De spusa scorpiei ce m-a mințit 
  Părând că spune adevărul, zice: 
  „Să nu te temi, până pădurea Birnam 
  Nu va porni spre Dunsinan”, și iată: 
  Păurea chiar spre Dunsinan pornește.    
  La arme-afară! De-a ghicit cinstit 
  Nu-i rost de stat, nici cale de fugit. 
  Am obosit de-a soarelui lumină, 
  Aș vrea să cadă lumea în ruină. 
  Alarmă, vânt nebun, doar praf rămână, 

Dar barem să crăpăm cu arma-n mână.   
   
      
    (Ies.) 
 
(Din William Shakespeare Opere, vol. IX, ediție îngrijită de George 
Volceanov, în curs de apariție la Editura Tracus Arte.) 
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Leo BUTNARU 

 

 

                    Prezentare Vera PAVLOVA 

 

Cei care ar fi tentaţi să o asemene pe Vera Pavlova cu 

Anna Ahmatova sau Marina Ţvetaeva, însă într-o formulă „forte”, 

mai aspră, mai de azi (azi-ul cel dezinhibat în multe şi mărunte), la 

un moment dat ezită să meargă în această linie de argumentare, 

puşi în gardă de durităţile de limbaj ne-străine de indecenţe… 

galante, delicate. Dar şi de data aceasta metafora, artisticul 

„salvează” situaţia, esenţa poemelor învederând feminitate de o 

directitudine aparte, fără fasoane, zorzoane sau figuri de stil 

perimate, cu care, cândva, se mima decenţa ce te-ar fi înclinat să 

crezi că, în cazul Verei Pavlova, ai avea de-a face cu o îngeriţă, nu 

cu o femeie, cu o doamnă de la sfârşitul secolului XX – începutul 

secolului XXI („Iarna – animal/ Primăvara – plantă/ Vara – insectă/ 

Toamna – pasăre/ În tot restul timpului eu sunt femeie”); femeie-

doamnă-poetă care tinde/ tind să vorbească despre viaţă într-un 

limbaj adecvat vieţii, ceea ce nu înseamnă deloc o miză pe 

simplitate şi denudare semantică. Durităţile sunt atenuate şi de o 

autoironie fără rest, ce pare să le fie pe plac muzelor care o inspiră 

pe Pavlova: „Eu n-o să mă arunc prin geam/ mie nu-mi place 

gunoiul sub fereastră/ eu nu arunc nimic prin geam/ decât sâmburii 

fructelor – parcă/ ei n-ar putea să-ncolţească, să crească?” 

Accentul pe corporalitate este atenuat de… 

textualitatea corpului care, din stare materială, este transferat/ 

transformat în spirit („tandreţe ne pregăteşte decorporalizarea/ şi 

ne învaţă să ne rugăm nemuririi”); în spiritul poeziei sui generis. 

Poezie care, periodic, e autoreflexivă, descriindu-şi procesul 

propriei apariţii pe lume („Adormii cu un vers în gură./ Mă trezii – 

nu e, l-am înghiţit./ După aia ziua întreagă mă duru burta”). 

Apariţia, naşterea poeziei din dragoste, pentru dragoste („ce mişcă 

sori şi stele”, vorba clasicului). Dragostea ca poezie a libertăţii, în 

reciprocitatea intrinsecă de libertate a poeziei ca dragoste prin 

supremele manifestări ale acestora în ispite/ pasiuni vechi şi 

tendinţe noi de înfăţişare lumii, de (auto)exprimare, (auto)edificare 

ca simbol, metaforă, litanie uşor… păgânizată, dar şi… 

paganinizată! 

 
*                              * 

* 
Vera Pavlova s-a născut la Moscova (1963). Absolventă 

a Colegiului „Şnitke” şi a Academiei de Muzică „Gnesin”, 

specialitatea Istoria muzicii. Până la 18 ani, cu binecuvântarea 
celebrului compozitor Aram Haciaturian (Baletul „Spartacus” cu 
„Dansul săbiilor”!) se pregătea pentru o carieră de compozitor. 
Intenţiile, predispoziţiile adolescentine nu puteau să nu se reflecte 
şi în poezia Verei Pavlova: „Testamentul – planul vieţii trăite./ 
Peste sicriul meu nu aş vrea să aud/ preludiul în si-minor de 
Rahmaninov,/ allegreto din a Şaptea de Beethoven, nimic din/ 
iubitul Ceaikovski. Vreau:/ A-dur pentru fortepiano/ de Mozart, 
adagietto din a Cincea de Mahler/ şi a Noua de Bruckner, partea a 
treia./ Dar, de altfel, poţi să pui orice doreşti:/ cine boceşte, acela şi 
comandă muzica”. 

A activat ca ghid la Casa-muzeu „Şaleapin”, publicând 
eseuri muzicologice. Circa 10 ani a cântat într-un cor bisericesc, 
concomitent conducând atelierul de creaţie literară pentru copii 
„Stelele Zodiacului”.  

Începe să scrie versuri la vârsta de 20 de ani, primul 
grupaj publicându-l în revista „Iunost” (Tinereţe). Ajunge populară 
după ce ziarul „Segodnea” (Azi) îi publică 72 de texte cu o postfaţă 
de Boris Kuzminski. Evenimentul născu mitul că ceea ce este dat 
drept poetesa Vera Pavlova nu ar fi decât o mistificaţie („Chiar 
când fac cunoştinţă cu ei/ oamenii se răzleţesc/ în două categorii./ 
Unii zâmbesc a râde:/ Al patrulea vis al/ Verei Pavlova!/ Alţii 
întreabă:/ Vera Pavlova – / ar fi un pseudonim?”). 

A editat peste douăzeci de cărţi, printre care: „Animalul 
ceresc”, 1997; „Limbaj secund”, 1998; „Linia de ruptură”; 2000; „Al 
patrulea vis”, 2000; „De ambele părţi ale sărutului”, 2004; „Bagaj 
de mână”, 2004-2005; „Tâmpita înţeleaptă”, 2008; „Pe celălalt ţărm 
al limbajului”, 2009; „Femeia. Regulament de utilizare”, 2011; 
„Libret”, 2012. A scris librete pentru mai multe opere şi cantate. 

Laureată a Marelui Premiu „Apollon Grigoriev” (2000), a 
Premiului Special „Cont moscovit” (2003), a Premiului „Antologia” 
(2006). Poemele sale au fost traduse în peste 20 de limbi. 

A participat la manifestări literare în Anglia, Azerbaidjan, 
Belgia, Elveţia, Germania, Grecia, Franţa, Italia, Olanda, SUA, 
Ucraina, Uzbekistan, etc. 

Locuieşte la Moscova şi New York, cel de-al treilea soţ al 
ei fiind fost diplomat american, actualmente traducător din limba 
rusă. 

 

Vera PAVLOVA 

 

*     *     * 

 
Pe sfert – ovreică 
Pe jumătate – muziciană 
Trei sferturi – jumătatea ta. 
Cam cine sunt eu – sută la sută? 
 
 
*     *     * 
 
Îţi sărutam mâna. 
Dar se dovedi că mi-o sărut pe a mea. 
Zău? 
Nici să observ!... 
 
*     *     * 
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butoanele telefonului aduc 
a mătănii 
Doamne iartă 
e ocupat 
 
 
*     *     * 
 
Adormii cu un vers în gură. 
Mă trezii – nu e, l-am înghiţit. 
După aia ziua întreagă mă duru burta. 
 
*     *     * 
 
îmi apără apărătorii 
de ofensatorii mei 
îmi apără ofensatorii 
de ofensatorii mei 
apără-mi ofensatorii 
de apărătorii mei 
apără-mi apărătorii 
de apărătorii mei 
căci sunt şi ei neapăraţi 
precum eu cu Tine 
 
*     *     * 
 
În iadul raiului iubirii 
spre care-un fals Cupidon te-ndreaptă  
eu, ca glontele, nătângă 
căutam doar calea dreaptă 
dar găsii lanţuri, cătuşe 
obide cu nemiluita 
şi limba rusă în gâtlej 
acută, ca apendicita. 
 
Post-nud 
 
prima brasardă 
pe coapsele Evei 
putea să-i pară lui Adam 
un trist drapel în bernă... 
 
*     *     * 
 
pe nisipul unei insule nepopulate 
pe peretele celulei condamnatului la moarte 
cu unghiile pe capacul sicriului 
trezindu-mă în pământ 
MULŢUMESC 
 
*     *     * 
 
Eu n-o să mă arunc prin geam  
mie nu-mi place gunoiul sub fereastră 
eu nu arunc nimic prin geam 
decât sâmburii fructelor – parcă ei 
n-ar putea să-ncolţească, să crească?  
 
 
 
 
Cântec despre răchită 
 

Ea s-a spălat cu sânge de dragon  
să devină invulnerabilă, dar, iată 
o frunzuliţă s-a desprins din răchită 
o frunzuliţă s-a desprins din răchită 
o frunzuliţă s-a desprins din răchită 
lipindu-mi-se blestemata între picioare. 
 
 
*     *     * 
 
De ce eu, ceea ce ai tu mai molcuţ,  
sunt făcută din ce ai tu mai dur – din coastă? 
Pentru că tu nu ai astfel de duritate  
care să nu se facă moale în mine… 
 
 
*     *     * 
 
E o victorie-n uitare de sine, vicleană  
victorie, amară la gust. 
Minetul – şerpească ştrengărie. 
Îmi sug propriul oţet. 
 
 
*      *      * 
 
Casa e locul pentru ascultat vântul,  
pentru păreri despre ţipetele de sub geam în miez de noapte, 
pentru plasarea şi deplasarea cărticelelor, 
ceştilor, pernuţelor, chitanţelor de la curăţatul hainelor. 
Casa e lumea substantivelor, înfăptuirilor,  
lumea arpegiului do-major sub abajur 
şi a sărutărilor, care trezesc din somn copilul, 
şi a discuţiilor despre o casă mai bună, irealizabilă. 
 

(Traducere si prezentare Leo Butnaru) 

 
 
 
 

 
 
 
  

                  apariții editoriale 
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Felix 
NICOLAU 
 
 
 
 

Natura incertă a virtuţii. Uvertură 

platoniciană: Menon (Despre virtute) 

 

„Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite,/Depuis l‟éternité 
je parcours et j‟habite;/Rien n‟embellit les murs de ce cloître 
odieux”5 

 
            Iată că un om, un om din Tesalia, regiune cunoscută pentru 
dibăcia locuitorilor ei în ale echitaţiei şi pentru averile lor 
respectabile – de provenienţă mai mult sau mai puţin dubioasă, 
precum orice avere respectabilă -, iată că acest om ajunge la 
Atena. Nu este un om oarecare – cel puţin în proprii săi ochi -, ci 
este un aristocrat, o mlădiţă a familiei Aleuazilor, familie ce de ani 
buni domnea cu sabia în mână şi capul înclinat spre tronul Persiei. 
Ajuns în cetatea înţelepciunii, tesalianul poposeşte în casa lui 
Anytos, fiul tăbăcarului, cel care avea să-i parafrazeze avant la 
lettre pe conchistadorii americani, afirmând probabil că „un filosof 
bun e un filosof mort!”. Menon soseşte la atena cu puţin timp 
înainte de  micile mistere din februarie – moment semnificativ 
pentru iniţierea socratică de care va avea parte. 
          Ieşit la plimbare, îl va fi întâlnit pe „omul cu daimon” în 
agora, acolo unde acesta îşi petrecea timpul căutându-se pe sine, 
departe de multiubita-i soţie. Smulgându-l din visare, Menon îl 
întreabă bănuitor: „Ai putea să-mi spui, Socrate, dacă virtutea se 
poate preda sau nu se poate preda, ci trebuie deprinsă prin 
exerciţiu sau nu poate fi nici deprinsă prin exerciţiu, nici învăţată, ci 
există în oameni de la natură sau altfel?”. Dialogul debutează, 
aşadar, cu sinteza dialogului. 
          Declinându-şi o asemenea potenţă, Socrate se plânge de 
seceta ştiinţifică care s-a abătut asupra Atenei şi recunoaşte că el 
nici măcar nu ştie ce este virtutea, darmite modurile în care ea 
intră în posesia oamenilor, posedându-i. Menon, indulgent, oferă el 
o primă definiţie a virtuţii: „Virtutea înseamnă să fii în stare de a 
face, ca bărbat, femeie, copil, bătrân, sclav, aceea ce îţi revine în 
sânul cetăţii”. Dar sculptorul de oameni nici nu vrea să audă de 
această descriere multicolor-socială a virtuţii (de care vor profita, 
peste secole, luteranii) şi îşi îndeamnă interlocutorul să urce spre 
chipul unic („hen eidos”) al acesteia. 

                                                           
5 Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, Le mauvais moine, Ed. 
Litera, Chişinău, 1998, pag. 36, (“Mi-e sufletul asemeni uni adânc 
mormânt,/Nevrednicul ei schivnic de-o veşnicie sunt/Şi n-am nici o 
podoabă în jalnica-mi chilie”, trad. de Al. Hodoş); 

          Socrate sugerează că virtutea ar fi un fel de „conducere” cu 
bună dreptate şi chibzuinţă”, ceea ce îl va determina pe Menon, 
mai radical, să o proclame „capacitatea de a comanda oamenilor”. 
Fiul Phainaretei intervine însă, la moment, grijuliu: „a comanda în 
chip just” (dikaios). Nu mai rămâne decât ca virtutea să fie 
declarată justiţie propriu-zisă. 
             Or, Menoin enumerase ca virtuţi curajul, cumpătarea, 
înţelepciunea şi generozitatea, iar întregul nu poate fi definit prin 
parte, metonimic, după cum figura nu poate fi definită prin simpla 
rotunjime. Aşa cum sesizează C. Noica, Socrate nu doreşte o 
încadrare a virtuţii la nivelul ştiinţei conceptului, ci la acela al ştiinţei 
Ideii, ştiinţă ce se plasează de la bun început sub auspiciile 
nelimitatului şi nelimitativului. Numai ştiinţa Ideii poate oferi o 
cunoaştere autentică, simultan extensivă şi intensivă şi nu doar o 
orgolioasă îngheţare la nivelul conceptului. 
            Dar Menon, militar pragmatic, un „spirit călare” – aşa cum 
avea să spună Hegel despre Napoleon -, reuşeşte cu greu să 
atingă pragul conceptual şi să surprindă miezul comun al virtuţilor 
în definiţia: „virtutea înseamnă dorinţa celor bune şi capacitatea de 
a le dobândi şi pune în joc”. Un prim pas de la social la etic. 
            Deşi a urcat până aici, tesalianul rămâne totuşi un turist 
prin polis-ul înţelepciunii, căci pentru el „cele bune” rezidă în 
onoruri şi avuţii. Neînduplecat, Socrate stă la pândă şi aminteşte 
din nou de justiţie şi, încetul cu încetul, ne dăm seama că virtutea 
nu poate fi definită prin noţiunea de Bine, pentru că aceasta nu se 
pretează la o definiţie de tip conceptual. Ştiinţa conceptului nu este 
una contemplativă, iar Binele şi Frumosul nu pot fi zăvorâte în 
contur. 
             După Platon, în natură toate lucrurile sunt înrudite 
(„sungenous”), aşadar o cunoştinţă le recheamă pe celelalte. Dar 
nici el însuşi nu postulează axiomatic teoria „anàmnesis”-ului ci, 
mai degrabă, o foloseşte ca pe un energizant pe drumul 
cunoaşterii. Chiar şi neverosimila problemă a acelui pătrat construit 
pe diagonală vrea să demonstreze că oricine, bunăoară şi un 
sclav, poate ajunge la cunoaştere prin recunoaştere, căci există 
ştiinţe ale omului, ştiinţe de recunoaştere, cum este chiar şi 
matematica şi mai ales ea. 
            Şi iată că Socrate îşi continuă demersul în mod ipotetic, 
adică matematic: să presupunem că virtutea are natura a ceea ce 
se poate preda (are natura acelui „didaktón”). Dar acest „didaktón” 
este frate geamăn cu „anamneston”, pentru că noi suntem propriii 
noştri profesori de virtute, întrucât predarea se face prin reamintire. 
            Întrebat cum eliberează din marmură chipul incredibil al 
zeilor, Fidias răspunsese: „simplu, înlăturând ceea ce este de 
prisos”. Socrate nu şi-a uitat vechiul meşteşug, dar statuia virutţii 
este nervoasă, infidelă şi nu putem şti încă dacă ea este o ştiinţă 
sau doar o „dreaptă judecată”, o părere adevărată. Totuşi, a avea 
mereu păreri adevărate, a ţinti adevărul mai bine decât arcaşul 
Apollo, ar stârni până şi invidia Atenei. Ce artă imposibilă şi 
sublimă ar fi înlănţuirea acestor drepte, dar fortuite judecăţi? 
           Deja Socrate se îndoieşte că interlocutorul său ar putea 
avea muşchii minţii atât de oţeliţi şi de antrenaţi, încât să-l poată 
ajuta să scoată la iveală acea recunoaştere absconsă pentru a o 
face explicită. Şi atunci îl cheamă spre iniţiere şi pe Anytos, care îşi 
privea cu mulţumire sandalele frumos lustruite. Însă nici Anytos nu 
ştie despre vreun profesor de virtute, el ştie doar că îi urăşte de 
moarte pe sofişti, deşi nu văzuse şi nici nu ascultase vreunul. 
Totuşi, optimist din fire, el presupune că orice atenian virtuos ar 
putea preda virtutea oricui – şi probabil că i-ar fi oferit o primă 
lecţie gratuită lui Socrate, dacă acesta nu i-ar fi adus aminte că nici 
unul dintre marii virtuoşi ai Atenei, respectiv Temistocle, Aristide, 
Tucidide sau Pericle, nu fuseseră capabili să-şi educe progenitura 
în spiritul vieţuirii exemplare. Anytos însă e un vanitos şi se mută 
pe o altă piatră, aruncând ameninţări profetice. Dar Socrate se 
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consolează cu un fragment din elegiile lui Theognis: „numai cei 
buni sunt în stare să-ţi dea cele bune, cu răii/Dacă te-amesteci 
cumva, pierzi şi virtutea ce-o ai”. 
          Dar cum rămâne cu virtutea? Să fi avut oamenii virtuoşi din 
trecut ceva divin în ei, asemeni poeţilor, sau poate virtutea lor ţine 
de un „lot divin”, lot pe care îl va revendica şi Calvin mult mai 
târziu? 
          Constantin Noica extrage din acest dialog şase trepte de 
cunoaştere:  a) o cunoaştere prin natură; b) o cunoaştere 
dobândită prin efort propriu (numită conceptuală); c) o cunoaştere 
dobândită prin achiziţie comună (e cazul limbii şi al judecăţilor de 
apreciere); d) o cunoaştere prin inspiraţie divină (cea a artistului şi 
a interpretului său); e) o cunoaştere prin lot divin, sau recunoaştere 
implicită (cea a marilor naturi morale); f) o cunoaştere ca 
recunoaştere explicită. 
           Dar Socrate nu mai are timp – Xantipa îl caută învârtindu-şi 
ochii vultureşti de sus, de pe Acropolă. Şi, la urma urmelor, până 
nu va şti ce este „virtutea-în-sine”, ea va rămâne încă o statuie 
jucăuşă, proteică – un capriciu al inspiraţiei. Asemenea unui 
strămoş al căpitanului Ahab, Socrate va naviga pe străzile 
colţuroase ale Atenei, căutând de unul singur Moby Dick-ul care, în 
final, îl va înghiţi. Dar dacă Dedalus trebuia să-şi lege statuile 
însufleţite pentru a le limita zborul, daimonul lui Socrate este liber 
să facă mereu înconjurul unei lumi conţinute de/expulzate din 
pântecul balenei albe numită virtute. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liviu OFILEANU 

 

guten morgen 

 
la ce bun să lungești viața 
când Ea nu te mai vrea? 
e clar că mult nu se traduce bine 
dar nici convenabil 
dacă pentru feline durata de viață a cancerului 
se calculează în 7 la 1; 
barem pisica ta să nu mai fumeze pasiv.  
 
trebuia să fi luat dinainte în seamă  
copilul care-și îngrozește părinții 
spunând că jucăriile n-au nici sens, 
grimasa vânzătoarelor de supermarket 
unde oferta la tigăi de inox  
nu include și orezul pentru sarmale,  
țuica și ficatul din oficiu 
care-și pierd tăria sângelui în două ape 
și pielea se albește halat de farmacie. 
 
pe această podea zace  
frumusețea ca senzație fizică 
dispărută ca un zâmbet 
reconstruit cu vată în formol. 
mă minunez că din gură ies cuvintespuseîn gând, 
vorbe ce nu se aud și nu se văd: 
inutilă obsesia unei utopii mai bune  
decât utopia în care trăiesc. 
 
și totuși este un schepsis 
pentru că vorbind nu ești niciodată singur, 
fiindcă înțelegem prin sunete niște lucruri 
iar prin imagini altele: 
să trecem dincolo de mirosul de urină 
îmi tai o mână și o leg de cealaltă 
îmi scot un ochi și îl îngrop în celălalt 
întorc creierul pe dos/ căciulă nou-nouță, 
un set de certitudini: 
scânteia unui dialog fair-play 
între lenjeria docilă și petele de sânge. 

 
 
 
 
 
 
 
 

               poem 

 

Teodor DUME  

 

nu toţi oamenii locuiesc în 

Dumnezeu  

 

 

Doamne! 

 

toate degetele lumii arată înspre tine 

de parcă ai fi singurul vinovat 

pentru neputinţa noastră şi  

a lucrurilor din jur 

până şi povestea cu "a fost o dată" 

îmbracă minciuna 

adevărul e camuflat în cuvânt 

 

însă nimeni nu ştie 

cum arată lumina fără tine 

 

 

http://www.poezie.ro/index.php/author/0025562/Teodor_Dume
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Ioan BARB 
 
 
  UZINA MOARTĂ 
     fragment de roman 
 

Motto: „Orice asemănare cu trecutul e ficţiune.”    

                                      OARBA 

         În toamna aceea plouase mult. Săptămâni la rând cerul a 

curs pe pământ până i-au secat toate izvoarele. Atunci şi-a 

destrămat veşmintele ude şi a coborât în chip de ceaţă pe străzile 

oraşului, bântuind printre oameni şi copaci. Mă trezisem foarte 

devreme cu o nemulţumire în suflet. Întreaga noapte mă luptasem 

cu stihiile din mintea mea, încercam să găsesc o soluţie folosind 

drept pretext o disoluţie. Astfel, între veghe şi somn, mintea mea o 

luase razna, până când, spre cântatul cocoşilor, trupul meu nu mai 

rezistase acestui supliciu şi am adormit. Când a sunat ceasul am 

avut strania senzaţie că mă reîncarnez direct din neant. Nu-mi mai 

aminteam nimic din ceea ce experimentasem în starea dintre 

veghe şi somn. Dar după câteva guri de cafea am trecut la 

sentimente mai bune şi mi-am amintit că trebuie să mă întâlnesc 

cu amicul meu, avocatul Marius P., la ora nouă fix.  Aveam de 

rezolvat un caz dificil. Clientul nostru fusese învinuit că a comis în 

noaptea precedentă două tentative de viol cu lipsire de libertate a 

victimelor, şi acum se afla în arestul poliţiei. Fusese bătut în mai 

multe reprize, era aproape desfigurat, dar susţinea că – fiind beat – 

nu-şi mai  aminteşte nimic. De aceea exista, deja, în mintea 

noastră suspiciunea că fusese maltratat chiar de către poliţişti. 

Sau, eventual, cu acordul acestora. Primele concluzii justificau o 

înscenare a celor două tentative de viol, pe fondul unei răzbunări, 

în condiţiile în care suspectul aflat în stare de ebrietate totală nu 

avea discernământ. Însă nu ştiam care ar fi putut fi mobilul 

infracţiunilor şi, în lipsă de probe,  puteam presupune că clientul 

nostru era ţinut în arest nevinovat. 

         În drum spre primăria din Oraşul Vechi scrutam terenul din 

partea dreaptă a şoselei, în timp ce mă încerca o senzaţie ciudată: 

mi se părea că, după norii de ceaţă, se ascunde stafia metalică a 

defunctului Combinat Siderurgic VICTORIA. Desigur, 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 înmormântată în amintire. Când se va întoarce în 

nefiinţă şi cel mai tânăr fost angajat al acelei entităţi gigantice care 

a fost combinatul, nu va mai rămâne nimic de scos la lumină. 

Pentru că în mormânt domneşte doar întunericul.  

         În anii 70 am făcut practică în uzină. Fusesem repartizat la 

secţia „Turnătoria de radiatoare” împreună cu câţiva colegi de 

liceu. M-au impresionat halele impozante, negre;  sub bolta lor, ca 

o mare tulbure, vălureau totdeauna nori sângerii. În incintă,  într-o 

continuă mişcare,  furnicarul de muncitori şi macarale, cuptoarele 

fumegânde în care se elabora fonta, oalele de turnare unde 

clocotea metalul fluid,  sinistre imagini, parcă desprinse dintr-un 

film horror. Eram repartizat la atelierul mecanic deoarece mă 

pregăteam să mă calific în domeniul maşinilor şi utilajelor 

siderurgice – un anonim în acest furnicar. Maistrul Danciu, un 

omuleţ simpatic, taciturn, îmbrăcat în halat albastru pe care 

sclipeau particule de grafit, ne-a dat în grija  şefilor de echipă. Dar 

ăia nu ne prea puneau la treabă, motivând că ne vom sătura de 

muncă atunci când vom fi calfe. Ne trimiteau, în schimb, să le 

cumpărăm ţigări şi alcool din oraş.  

         Secţia de radiatoare era ea însăşi o adevărată uzină. Fonta 

cenuşie se elabora în şase cubilouri, un fel de furnale mai mici cu 

înveliş din oţel, dotate cu o instalaţie proprie de răcire cu apă direct 

pe mantaua de oţel. Cubilourile erau alimentate cu minereu, resturi 

de metal, șpan, cocs, magneziu şi calcar. Toate acestea se 

transformau într-un amestec fluid de metal şi zgură, sub presiunea 

aerului cald care era insuflat prin gurile de vânt la o temperatură 

constantă de 800 de grade Celsius. De fapt întreaga tehnologie a 

uzinei, aşa cum aveam să aflu mult mai târziu, era destul de 

veche, fiind concepută  după modelul rusesc al anilor `45  deşi 

activiştii de partid se lăudau că uzina era dotată cu o tehnologie de 

ultimă generaţie. Cu toate neajunsurile şi din cauza reţetelor 

moștenite din generație în generație, dar și a tehnologilor pricepuți, 

fonta cenușie de la Călan era de o bună calitate, renumită atât în 

țară cât și în celelalte țări din blocul socialist. Din ea se fabricau 

batiurile de strunguri la „Steagul Roșu”, blocurile motor la 

„Tractorul”, pompele de la „Aversa” și multe alte piese mecanice 

folosite în industria grea, industria de armament  și industria 

constructoare de mașini. Profilul acestei secții era reprezentat de 

radiatoarele din fontă, care erau la acea vreme cele mai căutate 

piese de gen din țară,  pentru calitatea lor. Deoarece se făcea 

treabă bună iar piesele turnate aici făcuseră faima uzinelor 

metalurgice Nădlag/Călan, ale fraților Auskhnit, până departe. 

Radiatoarele eliberate din miezul de nisip fierbinte erau 

transportate în secția de curățătorie, unde miezul lor era evacuat 

cu jeturi de apă și apoi fiecare element era introdus în oarbă. În 

acest compartiment praful era cuvântul de ordine. Oarba nu era 

altceva decât o instalație care funcționa într-o încăpere de câțiva 

metri pătrați, căptușită cu un covor din bandă de cauciuc, fără 

ferestre, cu o platformă cilindrică rotativă pe care se așezau 

elemenții din fontă spre a fi curățați de resturile de nisip și grafit. 

Această operație se numea desțunderizare.  După închiderea 

ușilor platforma cilindrică se învârtea iar piesele erau 

desțunderizate sub jetul de aer în timp ce erau bombardate cu 

particule de nisip. Când ușile se deschideau piesele așezate pe 

cilindrul rotativ străluceau, de parcă razele unui soare de argint se 

reflectau pe componentele de metal. Tot aici se desțunderizau și 

căzile de baie, oalele de fontă, tablele metalice pregătite pentru 

vopsire, dar și alte piese mărunte care luau drumul secției de 

emailaj și montaj. 

              proză 
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         Mă uimise încă de la început Oarba. Stăteam în praf, ore în 

șir, urmărind fluxul tehnologic care culmina cu introducerea 

pieselor la oarbă, în vederea ultimului finisaj. Am înțeles că o 

botezaseră „Oarba” deoarece încăperea nu avea nici o fereastră,  

doar o manta solidă de protecție în jurul său. În întreaga secție de 

curățătorie persista în aer un praf dens încât nu se desluşea om cu 

om. Parcă nimerisem într-o furtună de nisip în plin deșert. 

Muncitorii de aici erau cel mai bine plătiți din întreaga secție.  Dar 

am înțeles destul de repede că zilele le erau numărate și că 

speranța lor de viață era o ecuație cu o mare necunoscută. Cei mai 

mulţi se îmbolnăveau de astm bronșic, silicoză sau cancer 

pulmonar, înainte de a se pensiona. Șeful de echipă mă 

repartizase împreună cu un muncitor mai tânăr să supraveghez 

acest compartiment pe care îl avea echipa noastră în întreținere. 

Praful permanent din aer îți dădea mereu impresia că te afli în 

plină noapte. Instalația de iluminat nu reuşea să străpungă 

particulele de nisip iar ventilaţia era inexistentă. Ulterior am aflat că 

printre grătarele din pardoseală, unde erau dezbătute radiatoarele 

din învelişul de nisip, molozul rezultat cădea într-un buncăr de 

unde era repartizat pe benzile transportoare fiind încărcat în 

vagoane și aruncat pe halda de șlam. Totul mecanizat. Sub 

turnătorie exista o altă uzină compusă dintr-un sistem de benzi 

transportoare care erau deservite de alți muncitori. Așa îmi 

explicam de ce, la sfârșitul schimbului, ieșeau din pământ fețe noi, 

înnegrite de grafit, despre care, cu câteva luni în urmă, nu ştiam că 

există și că își petrec jumătate din viață în uzina de sub uzină. Sunt 

oameni ai nopții, am conchis, și un fior rece mi-a străbătut șira 

spinării.  

         Curând aveam să realizez că această uzină subterană se 

întindea pe sub tot combinatul, pe câteva zeci de hectare și făcea 

posibilă comunicarea între sectoare. Mi-am dat seama că, odată 

intrat în acel loc straniu, era foarte greu să-l părăsești.  Mi-am spus 

la început că nu doresc să rămân în acel adevărat infern. Dar cu 

timpul am uitat. Mă învățasem. Uneori mă îngrozea Oarba, cu 

șuierul monoton al nisipului care lovea metalul în întuneric. Îmi 

insufla teama de spațiu închis și de neputință. Știam că nu voi 

rămâne o viață întreagă în acel loc. Timpul își pierdea semnificația, 

și viața își secretiza sensul. Iar, într-o zi, președintele de sindicat te 

anunța solemn, la sfârșitul schimbului, să treci pe la birouri ca să-ți 

ridici decizia de pensionare. Stăteai prostit în mijlocul tovarășilor 

care te felicitau și nu știai dacă trebuie să râzi sau să plângi. 

         Orășelul era frumos, leafa era leafă, școlile erau bunicele, 

siguranța era siguranță. Te întrebai dacă vei găsi un loc mai bun 

sub soare. Mai puteai, oare, să ieși din lațul care te cuprindea cu 

fiecare zi? Mai aveai suficente resurse să pleci? Dar de ce să 

pleci? Şi unde? Nici tata nu a plecat. Nici tatăl său nu a plecat. Din 

locul acesta a evadat doar străbunicul, însă demult, prin anul 1910. 

Şi nu s-a mai întors niciodată. Despre el nu știam decât că ar fi 

existat. El era simbolul Americii. Al libertății! Care libertate? mă 

întrebam. Nu se naște, oare, omul liber? Atunci de ce să pleci, 

dacă la naștere toți oamenii sunt egali și liberi? Îmi greșisem, oare, 

drumul? Prietena mea, Michelle, se întreba de ce eram tot mai 

tăcut în ultima vreme. „Ce faceți voi, acolo?”, m-a întrebat, fixându-

mă cu ochii ei albaștri. „Ne uităm la Oarba”, i-am răspuns într-o 

doară. Am lăsat-o să înțeleagă ce credea ea de cuviință. Nu, nu 

voi rămâne veșnic aici, mi-am repetat în gând. 

 

                                              BATALIONUL 

         Când retrăiesc aceste momente din propria-mi viață îmi 

tulbură mintea un poem cu accent douămiist: „tot ce a fost viață în 

mine/ nu va mai fi decât o conservă/ din tablă strălucitoare/ 

desțunderizată la Oarba/ în care se  sparg dinții ei din nisip/ ai 

alungat din mine orice mâine/ și nimic nu va mai fi/ ca și cum n-ar fi 

fost/ ca și cum.” Cert este faptul că nu mi-am ținut promisiunea că 

voi pleca unde voi vedea cu ochii… Unde să plec? În lumea 

bolnavă de capitalism în care plecase străbunicul meu, al cărui 

nume îl port? Auzisem de la profesori despre tot felul de orori din 

acea lume a „falsei democrații”. O lume pe care nu o văzuse 

nimeni dintre cunoscuții mei. Aici era însă bine. Luam chenzina, 

aveam un loc de muncă asigurat. Așa mă învăța mama și îmi 

dădea ca exemplu pe toți antecesorii mei. Măcar să strâng niște 

bani. Poate fac o școală de maiștri.  Deocamdată ea mi-a pus la 

mână o brățară de aur: meseria. Tata nu spunea nimic. Mă privea 

și tăcea. Își cerceta palmele mari, cu bătăturile înnegrite de 

mânerul din oțel al lingurii cu care turna fonta incandescentă în 

miezurile radiatoarelor. Scotea un briceag din buzunarul 

pantalonilor și își tăia bătăturile, oftând. Nu suportam această 

mazilire a palmelor sale și priveam în altă parte.  Tatăl meu nu-i 

avea la inimă pe comuniști. Când se îmbăta se lua la harţă cu ei… 

Îi înjura pe Dej, pe Ana Pauker, pe Ceaușescu. Atunci mama îl 

împingea în casă ca să nu-l audă Bată-l Toaca… El ne putea face 

mult rău. Bată-l Toaca era porecla notorie a sectoristului 

Rebenaru, plutonier major originar din Oltenia, aciuat în zonă. Era 

spaima orașului. Înalt de aproape că dădea cu fruntea de cer, 

ciolănos și brutal; îi plăcea să se laude, afirmând că el nu „iartă” pe 

nimeni. Nici măcar pe tatăl său, dacă a greșit. Unii spun că şi-a 

amendat  propria soţie, care a traversat greşit strada, pe când se 

îndrepta spre barul unde era chelneriță. Ba, mai mult – că s-ar fi 

amendat chiar pe el însuși, când și-a dat seama că a trecut strada 

printr-un loc nepermis. Refuzam să cred aceste povești absurde și 

nu puteam să-mi închipui că ar exista o asemenea persoană. Dar 

Bată-l Toaca îşi dovedea din plin zelul. Printre altele, i-a făcut 

dosar penal și l-a băgat la pușcărie pe nea Dumitru Fluierice, cel 

ce-și ridicase o casă lângă podul vechi. Bată-l Toaca l-a surprins 

pe Fluierice când acesta aducea de pe câmp doi saci de cartofi 

aproape degerați, pe care-i adunase de sub stratul de brumă de pe 

arătura de toamnă. A fost purtat ca un osândit la moarte pe ulițele 

satului. Așa cum era,  slab și amărât, omul fusese obligat să 

împingă căruciorul cu cei doi saci de cartofi pe strada principală 

până în curtea C.A.P. – ului din vecinătatea casei noastre. Toți îl 

urmăreau ascunși după porți. Nu s-a găsit nici unul măcar să iasă 

în stradă să-i ia apărarea. Cred că acești amărâți chiar îl 

compătimeau și sufereau sincer împreună cu el, ascunși în spatele 

porților. Doar atât puteau face pentru consăteanul lor, Fluierice. 

Când a răsturnat sacii în fața magaziei s-au împrăștiat pe beton o 

grămadă de cartofi minusculi, tăiați de plug, amestecați cu alți 

tuberculi mărunți ca nişte monede pe care bietul Dumitru îi 

adunase din urma plugurilor care pregăteau pământul pentru 
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cultura de toamnă. Vroia să-și îngrașe purcelul pe care-l 

cumpărase la târg, de Sfântul Dumitru. La vremea aia, nu se găsea 

țipenie de cartofi prin aprozare. Întreaga producție era trimisă la 

ruși. La fabricile lor de alcool, în compensație cu „înalta” tehnologie 

sovietică.   

         În anul acela, Cooperativa Agricolă  ÎNFRĂȚIREA a trăit o 

experiență similară pildei biblice a bogatului căruia i-a rodit țarina. 

S-au făcut foarte mulți cartofi. Pentru că nu mai era loc în silozuri, 

i-au depozitat în beciul de sub sediul ceapeului. De fapt ceape-ul 

funcționa în fostul conac al  familiei Szoci… Printre altele, beciul a 

ținut loc cândva drept temniță pentru nesupuși. Din cauza căldurii 

din beci, cartofii s-au stricat în câteva săptămâni iar mirosul greu 

se simțea de departe, încă de la marginea orașului. Ioșca Baci, 

președintele ceapeului umbla negru la față de frică  să nu afle cei 

de la partid despre uriaşa pierdere.  S-a tocmit cu tata și cu unchiul 

Diordică să scoată cartofii din beci și să-i arunce în Bărâcea, un fir 

de apă care curgea pe lângă conac. Câteva nopți la rând au scos 

cartofii cu targa și i-au basculat  în albia pârâului. La raion nu s-a 

aflat nimic, deși toată lumea din localitate știa. Ioșca Baci a ieșit 

basma curată. Tata și unchiul Diordică a fost pontat cu 30 zile de 

lucru, așa că și-au depășit norma în acea lună… Când au terminat 

treaba, cineva le-a adus o sticlă de țuică. Au gustat în tăcere. Tata 

a vărsat câteva de picături pe jos. „Pentru bietul Dumitru! L-au 

băgat la zdup nevinovat”, a zis și și-a făcut o cruce largă. În mintea 

lui, Dumitru Fluierice era ca și mort. Apoi s-au îmbătat rău de tot.  

În acea toamnă tata s-a îmbolnăvit grav. Avea frisoane, 

grețuri și vomita întruna. L-au dus la spital. Avea hepatită. Mirosul 

din beci îl dăduse gata. Cât timp a stat la spital, pe mine m-a lovit o 

motocicletă. Ne jucam în stradă, în fața casei noastre, lângă poarta 

ceapeului.  Mama ne lăsa să ne jucăm pe stradă. Foarte rar trecea 

vreo mașină de la județ care parca în fața sediului cooperativei. Ne 

mai întrerupea  joaca, din când în când, câte o căruță. N-am văzut 

când prietenii mei s-au refugiat lângă gard… Doar Pavel Floca îmi 

făcea semne disperate să fug din drum. Acesta avea ochii 

bulbucați și, în disperarea lui, se făcuseră cât cepele încât fața lui 

oacheşă părea a unui spânzurat. Nu înțelegeam ce vrea de la 

mine. N-am avut timp să realizez ce se petrece. Se apropia de 

mine pădurarul Cela, călare pe motocicletă. Am distins doar omul 

de aproape o sută cincizeci de chile care strângea între picioare ca 

pe o jucărie monstrul de fier şi cauciuc. În clipa următoare roata 

motocicletei s-a oprit în burta mea… Şi azi îmi amintesc fața 

îngrozită a pădurarului… parcă era lipită de cer. Apoi n-am mai 

ştiut nimic. M-am trezit doar când doctorul Isaac îmi așeza mațele. 

Nu și-au dat sema că eram conștient. Tifonul deasupra mea se 

dăduse la o parte și, în oglinda imensă din tavan, îi vedeam cum 

umblă prin intestinele mele, dar mă simțeam de parcă nu eram eu.  

De bună seamă că, din cauza anesteziei, aveam acea stare 

confuză și o senzație de apatie faţă de tot ce se întâmpla în jur. 

Doctorul Isaac îmi salvase viața.  

         Tatălui meu nu i-au spus nimic. El era internat la contagioși, 

în Hunedoara iar eu la secția chirurgie a spitalului din Călan. Mama 

vorbea cu tata prin geam. Ca să pară totul în regulă i-a dus într-o zi 

aparatul de radio și tata a părut că a uitat să întrebe de ce nu m-a 

adus și pe mine să-l văd. Despre tot ce s-a întâmplat i-a povestit 

câteva luni mai târziu… Atunci a privit-o lung și a oftat. Nu a certat-

o. M-a mângâiat pe frunte, și privirea lui s-a oprit într-un punct de 

deasupra sobei. Pădurarul Cela nu m-a vizitat niciodată și nici nu 

s-a interesat vreodată de mine. Iar mama nu a avut nici o pretenție 

de la el. O vedeam înainte de culcare cum își făcea doar o cruce 

mare cu gesturi largi în fața icoanei vechi din perete, mulţumindu-i 

lui Dumnezeu că eram în viață.  

          M-am  angajat în luna februarie la secția de Mecanică din 

uzină. Începuseră lucrările de extindere a uzinei. Creștea. Ca un 

copil. Într-o zi va deveni combinat siderurgic. Au fost dărâmate 

băile comunale și autogara, spitalul vechi, câteva magazine dar  și 

stadionul de fotbal cu parcul și piața din vecinătate. Tot atunci, au 

fost demolate mai multe case din orașul vechi. Locatarii au ajuns 

peste noapte orășeni, au fost mutați fără să fie întrebați dacă vor 

sau nu să locuiască în noile blocuri din Orașul Nou. Uzina creştea. 

Creștea și orașul. Vedeam zilnic fețe noi. Oamenii erau aduși din 

toate colțurile țării. Secția de mecanică era împărțită în două: 

Mecanică Nouă și Mecanică Veche. Cea din urmă era amplasată 

lângă furnalul 1 de 250 metri cubi,  chiar în apropierea silozului 

vechi. Aici se pregăteau piesele pentru reparaţiile capitale la cele 

două furnale de 250 metri cubi, la macarale și la podurile rulante, 

la cubilouri, cubultor, saci de praf, taisăne și alte utilaje de incintă. 

Tot aici se pregăteau pentru turnare și se finisau după turnare 

gurile de vânt pentru cubilouri și furnale.  

         Am fost repartizat în echipa condusă de Bandi Baci. Era un 

bărbat mic,  rotofei și extrem de vorbăreț. Ne-a depănat încă din 

prima zi de lucru o mulțime de amintiri. Lucrase la I.C.S.H în 

brigada de construcții siderurgice, pe mai multe platforme 

industriale din țară. Avea doar cuvinte de laudă despre oamenii 

puterii și, de fiecare dată când vorbea despre Președinte, îi rostea 

numele cu glas tremurat „tovarășul Ceaușescu!”… Mai târziu 

aveam să aflu că era un apropiat al maistrului principal căruia îi 

şoptea tot ce se întâmpla în secție.  

         Cu toate astea, omul părea simpatic, deși nu ne scutea deloc 

de la muncă. Ne spunea că trebuie să ne străduim să învățăm 

meserie: doar așa vom răzbi în viață. Şi, de fiecare dată, nu uita să 

se dea drept exemplu. Aveam și un subiect comun de discuție. 

Unul din frații săi emigrase la sfârșitul războiului în America, fapt 

despre care era extrem de mândru. Acest secret era însă ascuns 

cu grijă de neaveniții din jur, de frică să nu fie exclus din partid. 

Când i-am povestit despre străbunicul Ioan, care a emigrat în 

America în anul 1910, și-a schimbat atitudinea față de mine… 

Atunci am înțeles că în el locuiau, în același timp, două persoane: 

omul nou, comunist, și omul vechi, care nu poate să moară de 

nostalgia trecutului său ancestral. Mi-a povestit că lucrase după 

program pentru toată conducerea uzinei și chiar și a județului. 

Încerca să mă învețe și meserie. Îmi spuneam în sinea mea că 

sunt doar pentru un timp foarte scurt în această situație și că voi 

pleca cu siguranță la facultate și nu mă interesa să învăț mecanică. 

Dar mă prefăceam că mă interesează. Ba chiar arătam pricepere 

în unele lucrări pe care mi le încredinţa. Învățasem destul de 

repede jocul dedublării sinelui.  Mă maturizam încet dar sigur și-mi 

dădeam toată silinţa să mă port ca un ins responsabil. Una din 

sarcinile mele principale era curățenia de la locul de muncă. 
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Lucram de la orele 6 la 14, un program infernal.  Mă trezea tata cu 

noaptea-n cap după sunetul  sirenei uzinei,  exact la ora cinci 

dimineață. „Trezeşte-te, a sunat duda!”, îmi spunea deschizând 

ușa camerei. Ne îmbrăcam în grabă să prindem autobuzul care 

ducea muncitori la fabricile din oraș,  Autobuzul era întotdeuna full. 

Ne prelua din întuneric și ne ducea până la poarta uzinei.    

         La ora șase fără un sfert trebuia să fim în secție prezenţi la 

apel, îmbrăcați în salopete. Ne ponta strigându-ne pe nume însuși 

Colonelul Pascu, maistrul principal care tăia și spânzura în acel 

loc. Nu l-am putut suporta încă din prima zi de muncă. Mi se părea 

fals, pripit, ciudat. Atunci am aflat că fusesm repartizat la 

„batalionul disciplinar” al uzinei… Așa era numită secția „Mecanica 

Veche”, din pricina muncii grele, dar și disciplinei impuse de 

maistrul Pascu. Dacă întârziam câteva minute la apel riscam să îmi 

taie o oră. Tot o oră ne tăia și dacă părăseam locul de muncă mai 

repede cu câteva minute înainte de încheierea programului... Dar 

sub acest ultim aspect lucrurile s-au îmbunătățit repede, datorită 

faptului că la secție au fost repartizate două clase de femei: o clasă 

de sudorițe și o clasă de electrocariste, în total vreo 60 de femei, 

între 20 și 30 de ani, cele mai multe necăsătorite ori divorțate. 

Aveam să constat că fiecare dintre aceste femei venise cu 

povestea fascinantă a vieții ei. Pentru noi, cei peste treizeci de 

absolvenți de parte bărbătească care am fost  repartizaţi în 

această secție – cei mai mulți eram încă adolescenţi – a fost ceva 

nou. Chiar… sublim. Secţia era dotată cu doar trei dușuri amărâte, 

iar muncitoarele erau lăsate să plece la baie la ora unu și un sfert.  

Așa că ne-am adaptat și noi, cei tineri, foarte repede acestei 

situaţii... Pe geamurile băii, vopsite în verde, au apărut mici 

zgârieturi, aproape invizibile, prin care priveam în interiorul băii. 

Atunci am deslușit prima dată misterele trupului femeiesc… Ne 

aşezam vreo doisprezece tineri bărbați de-a lungul ferestrei băii 

situată în partea din spate a secției. Eram preocupat de ceea ce 

văd dincolo de sticlă, de farmecul aburului de la duș mângâind 

trupurile tinere… În timp ce mă delectam cu fruntea proptită de 

geam nu am observat cum,  atenționați probabil, de un semn al 

celui care stătea de șase, unul câte unul, colegii mei s-au retras de 

la fereastră. M-a trezit din „feerie” o palmă care a căzut greu pe 

ceafa mea, apoi încă una de mi-a zburat la vreo doi metri casca de 

protecție care îmi atârna pe cap. „Rușine, măgarule! Ți s-a făcut de 

femeie, nu-i așa? Pe azi ești nemotivat. Hai la mine în birou!” 

Colonelul Pascu era enervat de-a binelea. Purta cască albă de 

protecție și de sub halatul albastru i se vedea burta proeminentă ca 

un balon introdus pe sub haine. L-am urmat în birou în hohotele de 

râs ale celorlalţi muncitori. Mi-a ținut o lungă morală tovărășească. 

Era compusă din trei părți: introducere, cuprins și încheiere. Mi-a 

spus că a fost coleg cu tatăl meu și că trebuie să vin a doua zi cu 

el la muncă.  

         S-a prezentat doar tata. Mie mi-a luat trei zile de concediu 

medical de la doctorul de întreprindere, Nicoară,  căruia i-a dus 

drept suvenir doi cerbi turnaţi din bronz. Mi-a explicat că dacă 

cerea doar o zi de medical nu beneficiam de plată. Regulamentele 

prevedeau că nu se plătesc decât de la trei zile în sus de concediu 

medical, aspect care mi s-a părut nedrept și absurd. Tata m-a 

iertat, s-a dus și a vorbit cu Colonelul iar lucrurile s-au schimbat în 

bine. Însă eu mi-am jurat că o să plec la școală și n-o să stau mai 

mult de un an în acest infern. „O să scot om din tine. Așa am 

convenit cu tatăl tău. Și nu uita, tatăl tău mi-a dat dreptul să te bat. 

Ne-am înțeles?”. Nu înţelesesem și nu i-am cerut nici tatălui meu 

să-și justifice acordul dat Colonelului. Dar din ziua aceea am 

hotărât să devin un răzvrătit. Înțelegeam că tot ce învățasem la 

școală despre omul nou nu reflecta adevărul iar teoriile despre 

transformare, demnitate și umanism nu erau decât simple povești 

însăilate  într-o lume nedreaptă. Că viața înseamnă mult mai mult 

decât tiparele omenești ale unei orânduiri sociale. 

         Singura consolare pe care o aveam în acea vreme era 

prietenia cu  Michelle. Era atât de firavă încât mi se părea că 

zburdă vântul prin oasele ei. Gusturile noastre, masculine, nu 

apucaseră încă să se emancipeze: nu ne dădeam în vânt după 

fetele slabe. Despre acestea spuneam că au două grisine înfipte în 

fund. Îmi amintesc că una dintre ele fusese și „doamna Grisina”, 

profesoara de chimie,  al cărei nume real nu mă obosisem să mi-l 

întipăresc în memorie. Era atât de sfrijită încât nu cred că i-am 

contemplat vreodată formele vagi de sub halatul bej pe care-l purta 

pe deasupra hainelor când venea în laborator. Mi-au rămas în 

amintire doar ochii ei întunecați și chipul ei, întotdeauna 

melancolic. Orele ei erau monotone. La lucrările de control se 

prefăcea că nu observă fițuicile din care ne inspiram. Poate din 

această cauză, atunci când a plecat la altă școală,  aproape că nici 

nu i-am observat absenţa. Mult mai târziu, când am cunoscut-o pe 

Michelle mi-am amintit de profesoara de chimie și de porecla sa. 

Nu mi-a rămas de constatat decât ingratitudinea mea din acea 

vreme. Dar Michelle avea o frumusețe naturală chiar dacă mie mi 

se părea că este frumoasă. Ceilalți erau chiar invidioși pe prietenia 

noastră și făceau deseori pe seama ei glume pe care eu nu le 

gustam și mă făceam că nu le aud. Ne plimbam deseori, duminică 

seara, pe strada Florilor și mergeam așa, fără să ne spunem nici 

un cuvânt, minute în șir.  O așteptam cuminte la capătul străzii și 

mă străbătea un mic fior întotdeauna când îi zăream silueta firavă 

plutind parcă deasupra trotuarului. Sau nu. Plutea deasupra 

trotuarului. „Facem un tur de oraș?” o întrebam și alunecam în 

stânga ei fără să mai aștept răspunsul. O priveam pe furiș. Avea 

ochii albaștri, albaștri precum cerul în diminețile de mai. Sau ca 

petalele de cicoare. De câte ori îi întâlneam privirea mă întristam 

fără motiv și îmi veneau în minte versurile lui Esenin: „Nu știu voi 

muri curând/ mai trăi-voi oare?/ vinul mi-a făcut apoși/ ochii de 

cicoare.” 

         Habar n-am de ce îmi veneau în minte acele versuri ori de 

câte ori o întâlneam pe Michelle. Dar era ceva straniu.  Porneam 

într-o tură de oraș, așa cum ani la rând sau poate zeci de ani au 

făcut-o zeci, sute de perechi, mii de perechi de-a lungul anilor. 

Strada principală avea vreo cinci sute de metri  la care se adăugau 

alte trei-patru sute de metri din fața magazinelor din centru vechi, 

și se desfășura circular,  ocolind școala primară. Desigur că atunci 

când se construiseră primele blocuri, aceasta fusese dimensiunea 

reală a orașului nou. Și parcurgerea acelei ciudate străzi circulare 

echivala cu o tură de oraș. Prinsesem gustul boemei şi al băuturii. 

Iată un motiv pentru care mă simțeam cumva vinovat când ieșeam 

în compania lui Michelle: mi se părea că o compromit. Probabil de 
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aceea îmi veneau în minte acele versuri ale poetului cu a cărui 

dramă existențială părea că mă identific și, nu ştiu de ce, aveam 

convingerea că și pe mine mă aștepta un destin la fel de tragic. 

Michelle citise foarte multă literatură bună și îmi împrumuta cărți. 

Sursa aveam să o aflu cu mult mai târziu. În acea vreme se 

pregătea să susțină examenul de admitere la Facultatea de 

filologie din Iaşi. La început nu m-am dumirit de ce alesese tocmai 

acest  centru universitar atât de îndepărtat dar, după o vreme am 

înțeles că avea rude în acea parte a ţării. Într-o zi i-am mărturisit că 

nu voi rămâne mult în uzină. Mă simțeam înlănțuit. Aș fi vrut să 

plec încotro văd cu ochii, dar aveam o teribilă teamă de 

necunoscut. 

         Când mă despărțeam de Michelle și mă întorceam în camera 

mea din căminul de nefamiliști, unde mă mutasem după o certă cu 

tata, mă aruncam direct în pat. Stăteam în întuneric ore în șir. Îmi 

plăcea să visez. Erau cele mai frumoase clipe din singurătatea 

mea. Ușor, treceam granița în închipuire și trăiam poveste după 

poveste. Cel mai mult mă vedeam plecând în lume, departe de 

casă, de cunoscuți, de părinți. Întotdeauna povestea începea ca în 

filmele din acea vreme. Lucram pe un șantier, îmi făceam studiile 

la seral apoi se făcea că mă înapoiam în uzină. Eram în închipuire, 

de cele mai multe ori, inginer specialist și se făcea că că nu mă 

mai cunoștea nimeni iar eu trăiam viața unui personaj misterios. 

Altă dată mă refugiam într-o mănăstire unde întâlneam un personaj 

ciudat, gen Pascalopol, însă mult mai bătrân, de fapt, un 

compozitor ratat care mă ajuta să îmi descopăr talentele ascunse 

și mă învăța să cânt la pian și să compun muzică. După o vreme 

îndelungată prietenii mei m-ar fi întâlnit în acel loc. Iar povestea nu 

se sfârșea niciodată. Într-una din variante, Michelle era căsătorită 

cu unul dintre amicii noștri  pe care – trebuie să recunosc – 

fusesem deseori gelos. Nu mă recunoșteau de prima dată și trăiam 

cu toții o stranie poveste. Alteori eram ofițer sub acoperire și mă 

întorceam în oraș fiindu-mi încredințată o misiune importantă. 

Toate aceste povești pe care le născoceam în mintea mea aveau 

ca final trecerea graniței în împărăția lui Morfeu. Când mă trezeam 

să plec la muncă eram întotdeuna ursuz. Nu, nu voi rămâne în 

acest loc blestemat! 

 

                           RELICVE                                       

         M-am întors de la Brașov primăvara. Era aprilie și eu aveam 

fața arsă de soare încât mulți nu m-au cunoscut. Jurasem că nu 

mă mai întorc în combinat dar cum nu aveam alternativă m-am 

angajat mecanic de întreținere la Secția II Furnale. Nu găsisem alt 

loc în care să muncesc și să îmi reiau în același timp ultimul an de 

liceu, pe care îl abandonasem. Locuiam cu părinții și acesta era un 

mic avantaj. După ce făcusem armata și văzusem cam ce se 

întâmplă prin lume, îmi schimbasem percepţiile despre  viață. 

Perioada de lipsuri și îngrădiri petrecută la unitatea militară din 

Brașov mă ajutase să deschid ochii, să văd mai limpede ce se 

petrece în jurul meu. Am înțeles că societatea socialistă 

multilateral dezvoltată nu era nici pe departe perfecă și că, de-a 

lungul istoriei, s-au succedat și se vor mai succeda forme de 

organizare socială multe și complexe… Aflasem despre protestele 

din anii `80 din Valea Jiului și despre aşa numita opoziție din 

diaspora. Mă descurajau acum salariile înjumătățite, fețele 

mohorâte ale oamenilor, dar și lipsa alimentelor din magazine. Nu 

mai credeam orbește în sublimul „epocii de aur”. Într-o zi, maistrul 

Sava ne-a informat că se va pune în funcțiune furnalul de 1000 

metri cubi cu nr. 4 și că va fi prezent la această ceremonie însuşi 

Nicolae Ceaușescu... Eram în schimbul de noapte și știam că a 

doua zi va avea loc evenimentul mult-așteptat. Mă bucuram chiar 

că voi ieși din schimb la ora 7 și nu voi fi nevoit să particip la acest 

eveniment care a fost pregătit cu foarte mare atenție. În ultimele 

zile s-au reparat drumuri, s-au betonat în câteva ore platforma 

imensă din fața furnalelor și platforma autogării, unde avea să 

aterizeze elicopterul prezidențial… S-au plantat pomi gata 

înfrunziți, s-au  afișat benere cu lozinci partinice, s-a împodobit 

platforma furnalelor cu flori și alte ornamente..  

         Printre noi viermuiau activiștii de partid. Unul, Oargă, secretar 

de partid pe uzină chiar m-a apostrofat că eu de ce nu fac nimic. 

Ce să-i spun? Că misiunea mea era să păzesc instalația de răcire 

a furnalului de care răspundeam? L-am lăsat să mă muștruluiască. 

Știam că furnalul nr. 2 nu este încă pregătit pentru a fi pus în 

funcțiune. Bântuiau multi băieți cu ochii albaștri. Îi cunoșteam chiar 

dacă purtau salopete noi. Se vedea de la o poștă că nu sunt dintre 

ai noștri. Nu lipseau nici organele de stat. Era pe atunci unul, 

Coca, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara, 

înalt, bine hrănit, cu tâmplele argintate și față de cal, care își făcea 

veacul printre muncitori. Avea misiunea să identifice „elementele 

nesănătoase” şi – eventual – să le prelucreze spre a fi 

„recuperate”. Făcuse câteva arestări ad hoc, și reușise să bage 

spaima în bieții pălmași.  

         Mă trezisem cu el în spatele meu în timp ce sudam două țevi 

de oțel… Mă aflam la vatra furnalului și o voce severă m-a 

apostrofat: „Ce faci aici, tovarășe?”. Mi se oprise pe buze o 

înjurătură urâtă, foarte urâtă, când a sărit în fața mea. Se holba la 

mine de sus. „Fac țevi pentru oxigen”, i-am răspuns. M-a privit ca 

și când știa totul despre mine. Probabil auzise multe. Ce gândeam, 

ce spuneam, ce beam în timpul serviciului, ce făceam în timpul 

liber, ce mâncam, ce şi cum înjuram. „Tovarășe, cum adică 

muncești. Cu țigara în gură, tovarășe? Dacă te arestez în 

momentul acesta? Știi că poți să ne arunci pe toți în aer?” Era clar 

că încerca să mă intimideze. „Știi cine sunt eu?” Am ridicat din 

umeri, deși știam cine este. Ignoranța mea l-a scos din sărite. „Să 

vină maistrul tău aici!”. A trimis pe un cauperist care stătea gura 

cască după maistru Sava. Acesta a venit în scurt timp. Gâfâia din 

cauza celor 30 de scări pe care le urcase în grabă. „Tovarășe 

Sava. Ce-i cu ăsta aici? Să mi-l treci pe listă și să mi-l trimiți la 

instruire. Uite ce face:  fumează în timp ce sudeaza! Asta nu-i 

disciplină, tovarășe Sava!”. În zadar am încercat să-i explic idiotului 

că arcul voltaic al eloctrodului dezvolta o temperatură mai mare cu 

peste o mie de grade decât jarul țigării mele și că la 10 metri de 

noi, pe rina mare, curgea fontă fluidă la cca. 1300 grade Celsius. 

Mi-a spus să tac și așa am ajuns pe lista proscrișilor. Când m-a 

lăsat în pace s-au adunat în jurul meu furnaliștii să afle ce s-a 

întâmplat. În jurul nostru continuau de zor pregătirile pentru vizita 

președintelui. De fapt, pornirea furnalului se făcea doar formal.  
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        Numai că au aranjat lucrurile în așa fel încât această 

înscenare să pară reală. În dimineața când urma să aibă loc vizita 

lui Nicolae Ceaușescu, am aflat consternat că pentru siguranță nu 

se vor mai efectua schimburile și noi, cei din tura de noapte, vom 

rămâne pe loc și nu vom părăsi furnalul decât după plecarea 

șefului statului. Eram singurul lăcătuș apaductier de la furnal. Îmi 

era somn și simțeam o oboseală puternică. După 8 ore de noapte 

petrecute în căldură, zgomot infernal și praf, nu aveam cum să par 

zglobiu. La ora cinci dimineața hala furnalului a fost ocupată de 

oameni în civil pe care nu i-am mai văzut niciodată și care s-au 

răsfirat postându-se pretutindeni: în liftul furnalului, pe pasarela 

dintre lift și gâtul furnalului și chiar pe platforma podului rulant din 

hala de turnare, dar și pe acoperișul din tablă zincată, etalajul sau 

cuvele furnalului. Un civil de vreo patruzeci de ani, după ce s-a 

prezentat,  m-a întrebat care era rolul meu la furnal. După ce s-a 

edificat mi-a șoptit amenințător: „Dacă se va sparge o sticluță de 

cobalt când se va uita Tovarășul în furnal, vei ajunge la mititica! Să 

ții minte!”. A plecat dar s-a întors repede. „Tovarășe muncitor, cum 

poți să apari în fața tovarășului Președinte cu hainele astea 

murdare? Repede, la magazie, să-ți dea o salopetă nouă!”… Am 

plecat la magazie. Am remarcat că tot schimbul primise haine de 

lucru noi. Ofițerii de securitate supravegheau orice amănunt… 

Sticlele de cobalt se foloseau la capacele prin care urmărea  

pântecele furnalului prin gurile de vânt. Trebuiau însă decupate cu 

patentul din bucățile mai mari până când se potriveau în capacele 

rotunde de metal prevăzute în acest scop. Era frumos cobaltul. 

Avea culoarea indigo. Ne proteja vederea atunci când ne uitam în 

furnal spre a supraveghea arderea. Un spectacol fascinant. 

Bucățile de cocs și minereu alunecau spre cuva furnalului 

incandescente, aproape fluide. Ca un făcut mi se spărgea plăcuță 

după plăcuță și nu mai eram capabil să le înlocuiesc. Mă 

cuprinsese un sentiment de groază. Ce să fac? Dacă se va uita 

tovarășul în furnal?  

     Am auzit aplauze  dinspre furnalul cu nr. 4, pe care se 

prefăceau că-l pornesc. Aduseseră în acest scop sub hala 

furnalului o oală de 90 de tone cu fontă fluidă de la Furnalul 3 și 

începuseră manevra de descărcare a furnalului fixând în șticul de 

elaborare a fontei mașina de perforat. Apoi, după o vreme, în 

valurile de rumoare s-a auzit printre furnaliști ”Vineee!”. Eram între 

diuzele nr. 6 și 7 ale furnalului. Atunci a apărut El, urcând încet 

scările de pe platforma gurilor de vânt, flancat de directorul Bucur 

și de Agachi, ministrul metalurgiei. Părea o fantomă. Mic, 

pipernicit, tras la față, palid. Purta un costum deschis la culoare și 

o șapcă de spărgător de grevă. Mi-am spus că arată chiar foarte 

rău și nu-l ajută cu nimic perfuziile cu sânge de copii pe care se 

zvonea că le face săptămânal. I-am remarcat doar ochii zglobii 

care pentru o clipă s-au intersectat cu ai mei. M-a surprins faptul 

că pupilele îi mișcau întruna, neliniștite,  refuzând să se fixeze pe 

imaginea unui lucru anume. Dacă se uită în furnal? Am auzit ecoul 

gândului cuibărit în mine. Dar nu s-a uitat. Ajuns la doi metri de 

mine s-a oprit și l-a întrebat ceva pe directorul Bucur. Acesta i-a 

răspuns binevoitor. După care privirile lui au lunecat peste 

scheletul de metal și peste capetele furnaliștilor aflați la câțiva 

metri în fața sa. „Noroc bun, tovarăși!” s-a auzit glasul său răgușit, 

venit parcă din altă realitate.  A plecat însoțit de scandările celor 

prezenți: „Ceaușescu și poporul! Ceaușescu și poporul!” Mi s-a 

făcut  milă de el. Marele om nu era decât un biet bătrânel. „Ai grijă! 

Ai grijă!” am auzit șoaptele oaselor mele și am simțit groaza poverii 

întunericului din interiorul meu. 

     Mi-am adus aminte că în copilărie, oamenii care locuiau în satul 

Reia, unde mergeam la sora mamei mele mă porecliseră 

Ceaușescu. Nu știam cine este acest personaj. Dar mi-au spus că 

seamăn foarte bine cu el. Mă strigau cu numele său încât mi se 

părea că trăiesc în altă persoană. Nu-mi plăcea porecla și nu 

înțelegeam cum altora le face plăcere să mă strige cu numele 

acelui necunoscut ilustru și aveau chiar impresia că mă alintă în 

acest fel. Mai târziu, când am realizat cine era Ceaușescu, am 

recunoscut că mă asemăn cu el: aveam aceeaşi fața mică și ovală, 

urechile depărtate de cap, eram lins de vacă deasupra frunții și 

când vorbeam gura mi se jimba asemenea lui. Dar nu-mi plăcea să 

fiu în pielea altui personaj. Simțeam nevoia să fiu eu însumi. Doar 

atât. Atunci am realizat că, de fapt, viața mea nu este decât o 

parodie a unui drum pe care ar fi trebuit să umblu și care a fost 

trasat de Dumnezeu pentru mine încă înainte de a mă naşte. Un 

drum de care m-am îndepărtat. Eram conștient că atunci când voi 

reintra în veșnicie o să fiu la mari depărtări de traiectoria inițială a 

sufletului meu. 

         Cu timpul am uitat de porecla cu care mă alintau în copilărie 

oamenii din satul Reia. Când am revenit în acele locuri, ei înşişi o 

uitaseră… Aşa cum, de altfel, cred că mă uitaseră și pe mine. 

 

 
 

          
 
 
 
 

                  apariții editoriale 
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DESPRE SÂNGERARE ŞI ALTE NIMICURI 
 
CÂND ERAM COPIL, SUFEREAM DE O BOALĂ STRANIE şi 
fascinantă în acelaşi timp: uneori îmi pornea sângele pe nas şi nu 
mai avea de gând să se oprească. Mă trezeam pur şi simplu cu 
gustul acela dulceag şi sărat în colţul buzelor şi deja învăţasem că 
era un semn că trebuie să ajung acasă, fără grabă însă, căci 
agitându-mă, hemoragia devenea mai puternică. Cei de pe uliţă 
îmi cunoşteau deja slăbiciunea şi când mă vedeau cu stropii aceia 
rubinii rostogolindu-mi-se spre colţul buzelor, o chemau pe Maria, 
mama mea, în scurtă vreme aflând toţi vecinii că beteşugul meu se 
manifesta iar. Ajuns acasă, mă întindeam pe canapeaua veche din 
bucătărie, atent să nu pătez cu sânge ceva; îmi ridicam braţul 
stâng, pentru că aşa mă sfătuiseră medicii, deşi uneori mâna îmi 
amorţea şi aveam dureri cumplite în umăr. Mama aducea un 
lighean imens cu apă rece şi uneori mă întrebam oare cât sânge şi 
câtă apă e acolo şi oare cât din lacrimile ei? Pentru că a ştiut 
întotdeauna să plângă uşor şi cuminte, aproape fără să-ţi dai 
seama, niciodată izbucnind, niciodată zgomotos, doar cu lacrimile 
prelingându-i-se pe obraz exact pe măsura sângerării mele, fără 
durere, fără efort. Ţineam o bucată mototolită de faşă ori pânză 
albă de bumbac apăsat sub nas şi pe care mama o schimba din 
când în când, clătind-o pe cea îmbibată deja cu sânge, şi 
urmăream ligheanul aproape fascinat de apa aceea limpede şi 
rece de fântână care se colora încet, mai întâi în roz, apoi 
devenind tot mai purpurie, pe măsură ce minutele treceau şi 
sângele meu continua să curgă. Cred că atunci am învăţat să rabd 
şi să iubesc aşteptarea; pentru o viaţă întreagă am învăţat. 
Aproape că am devenit dependent de aşteptare, tot timpul să 
aştepţi ceva, ştiind că va urma un gest decisiv, definitiv, şi curios e 
că în acele momente mi se întâmplau cele mai frumoase lucruri 
posibile, în mintea mea găsindu-şi loc cele mai năstruşnice idei, 
strălimpeziri şi chiar revelaţii…  
 
ACUM REALIZEZ CĂ MAI TÂRZIU, CÂND LUMEA cărţilor 
devenise deja a doua mea lume şi am început să şi scriu, în 
asemenea momente de aşteptare mi s-au relevat ideile celor mai 
izbutite povestiri pe care le-am scris vreodată. Fără să le caut, fără 
să le forţez, pur şi simplu mă trezeam cu ele în mintea-mi, 
întrezărindu-le începutul şi sfârşitul; paradoxal, în cazul majorităţii 
povestirilor mele, mai întâi s-a cristalizat finalul… Însă atunci, 
demult, aşteptarea avea un alt înţeles, un alt gust şi o altă culoare. 
Era gustul şi parfumul sângelui, al vieţii şi al morţii. Căci povestea 
asta cu sângerarea a tot continuat, nici nu ştiu până la ce vârstă. 
Sângele curgea şi nu se mai oprea. Fără să am febră, fără să mă 
lovesc, doar se pornea de parcă viaţa nu mai vroia să zăbovească 
în clepsidra mea de carne şi atunci o lua cuminte la vale, odată cu 
sângele acela vinovat şi călduţ, dulceag şi ameţitor. Mi-era teamă, 
dar foarte puţin; poate că înţelesesem, în subconştient, că nu are 
sens să te împotriveşti la ceva ce sălăşluieşte în tine, de ce te-ai 

teme de ceva cu care te-ai născut şi porţi deja în tine? Şi apoi, de 
câte ori lucrurile păreau să se agraveze, niciodată nu eram singur: 
erau acolo părinţii şi fraţii mei, mătuşile şi vecinele noastre. 
Devenisem important, căci doar la un muribund se mai aduna atâta 
lume în curte, şi mai ales femei; eram măgulit să fiu înconjurat de 
atâtea femei. Şi toţi aşteptau după-amiaza să ajungă unchiul de la 
fabrică, pentru că Ştefan, soţul mătuşii Elisabeta, era singurul care 
mă putea duce la Deva, la spital, fiind singurul care avea maşină. 
Iar eu vedeam teama în ochii lor, vedeam tăcerea şi cuminţenia din 
sufletele lor, desluşeam mirarea şi neputinţa. Şi parcă simţeam că 
mi se poate întâmpla orice până sunt oameni adunaţi în jurul meu, 
oare de ce este atât de important să ştim că nu vom muri în 
singurătate?  
 
CÂND UNCHIUL AJUNGEA, ÎN SFÂRŞIT, O PACE ŞI O LINIŞTE 
nemărginită îmi umplea sufletul. Era un bărbat calm şi mulţumit tot 
timpul, de soţia sa, de cei patru copii, de muncă şi de viaţă. Cea 
mai mare bucurie a sa era când putea ajuta pe cineva… Intra în 
curte tăcut, obosit niţel, de obicei nici nu se mai oprea la casa lui 
să mănânce ori să se schimbe. Mama era pregătită deja cu 
lucrurile mele, căci de obicei mă ţineau în spital trei-patru zile. Iar 
drumul acela era un vis, căci mergeam cu maşina. De parcă ar fi 
fost recompensa pentru toată aşteptarea aceea prelungă, 
cuminţenia răbdării mele, căci toţi îi spuneau mamei cât sunt de 
cuminte, un copil bălai cu ochii ca cerul şi cu un sânge curat cum 
numai îngerii mai pot avea, numai viitorii îngeri; nu negru, nu gros, 
ci subţire şi limpede… Cred că nici cu medicii în preajmă nu mă 
simţeam mai în siguranţă decât în maşina unchiului, o Skodă 
veche, dar îngrijită, deşi mirosind a benzină. Pentru că în anii aceia 
unchiul Ştefan din partea mamei – căci şi din partea lui tata aveam 
unul tot Ştefan – era pentru mine precum un înger păzitor, de 
fiecare dată, practic, salvându-mi viaţa… 
 
APOI, ÎNTR-O BUNĂ ZI, SÂNGERAREA S-A OPRIT pur şi simplu 
şi doar viaţa a continuat să se scurgă din mine, căci am rămas 
pentru totdeauna cu aceeaşi senzaţie a sfârşirii, aproape caldă, 
aproape liniştitoare, ca o certitudine că moartea nu e ceva 
neplăcut, ba dimpotrivă, ceva aproape tandru, aproape senzual. 
Curios e că după aceea n-am fost în stare niciodată să opresc 
sângerarea altora, hemoragică ori lăuntrică; n-am fost. De parcă 
acea experienţă a neputinţei faţă de propria mea sângerare mi-ar fi 
paralizat pentru totdeauna instinctul de a mă opune, a de lupta, 
considerând orice gest, oricât de mic, de împotrivire, penibil şi fără 
sens; întotdeauna am acceptat moartea dimprejurul meu, nu fără 
durere, dar fără încrâncenare, aşa cum accepţi ploaia ori 
înserarea, contemplând-o doar, încercând să-i înţeleg nu 
absurditatea ori rostul, ci reverberarea asupra semenilor şi lumii, 
ca o schimbare de umbre, ca o succesiune de anotimpuri… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              proză 
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fata cu floare în păr 

Partea a II-a 

ora 6.32 

ies pe balcon și îmi aprind o țigară. lumina îmi face rău. încerc 
să uit de cub. încerc să uit de FFP. încerc să mă uit tot. 
grozavă luptă. țigarea îmi arde buricul degetului. iau cubul în 
mână închid ochii și sar. locuiesc la etajul 11. 

N. era un tip între două vârste, îmbracat impecabil. ținea în mână 
stângă o clepsidră și în dreapta un fel de baghetă de magician . Y. 
s-a aplecat spre mine și mi-a spus în șoaptă : de fiecare dată este 
altul . nu știu unde îi găsesc . fi atent fiindcă o să se întâmple 
lucruri la care nu te aștepți . eram încă cu gândul la FFP dar 
încercam, ușor distrat, să mă concentrez asupra tipului cu magia. 
am nevoie de un voluntar . vocea lui N. mi-a creat un sentiment 
de teamă . cu toate că nu se uita la mine știam că voluntarul voi fi 
eu.  

m-am întors spre Y. dar acesta nu mai era la masă. când plecase 
nu știu . mă întorc spre scenă și observ că N. îmi face semn. în 
spatele meu stătea goală... FFP . m-am blocat . priveam sânii 
aceia perfecti ca-n transă. pe sânul stâng avea un tatuaj care 
semăna cu un display de ceas electronic. nemaipomenit era faptul 
că ...funcționa . secundele treceau una după alta lovindu-mă parcă 
în moalele capului . FFP râdea cumva vulgar. N. a venit la masă și 
a întors clepsidra . în acel moment totul în jur a încremenit. fumul 
de țigari, zâmbete, gesturi. tatuajul a încetat să numere . timpul era 
oprit. N. a rămas cu mâna întinsă spre clepsidră, FFP cu mâinile 
pe solduri. și în liniștea înpăimântătoare care parcă durea eram 
sigurul care se putea mișca . este un vis mi-am zis la început nu 
cred că cineva poate controla timpul . trebuie să ies de aici. 
am alergat spre ieșire.ușa era deschisă . paznicii erau și ei 
încremeniți.  

să fie frumusețea FFP cauza pentru care m-am întors ? nu știu nici 
acum. știu doar că în momentul în care am intrat înapoi în club ea 
a spus ai avut șansa să pleci. te-ai întors deci vei fi al meu   
apoi a ridicat de pe masă o armă și a tras .probabil un tranchilizant 
fiindcă în  următorul moment conștient eram într-o cameră 
asemănătoare cu o rezervă de spital conectat la niște aparate care 
păreau foarte moderne. am încercat să mă mișc dar eram legat de 
pat. am stat liniștit câteva ore în care am folosit toate metodele 
cunoscute pentru a nu o lua razna .  

m-am rugat, m-am gândit la lumea de afară, la câinele meu ...  

 

îmbrăcată într-o uniformă militară, învăluită într-un parfum exotic în 
cameră a intrat FFP  

fără nici o vorbă m-a dezlegat și mi-a dăruit cubul . și desfăcut 
nasturii de la bluză și mi-a arătat sânul cu ceasul tatuat care 
pornise din nou . înainte să plece am reușit să o prind de mână. nu 
a schițat nici o împotrivire. cine dracu ești? cine dracu sunteți cu 
toții? ce este acel loc? 

atunci a intrat in cameră Y. am simțit că o iau razna. m-am repezit 
spre el și am încercat să-l lovesc cu toată puterea . dar pumnul 
meu s-a oprit exact înainte să-i ating bărbia. eram blocat. i-am 
auzit vocea Fetei cu Floare în Păr : conversia a fost un succes . 
subiectul este în parametrii . trecem la faza de acomodare . 

EPILOG 

FFP. conducea o societate guvernamentală ultrasecretă care avea 
ca scop o nouă ordine mondială . împreună cu un grup de 
cercetători a reușit inițial să definească timpul și apoi să-l 
controleze. era din România și avea două doctorate unul în 
genetică și unul în biologie. a fost iubita lui Y. până la începutul 
experimentului când ea s-a oferit voluntar pentru a deveni primul 
om pe care s-a reușit conversia . din cauza frumuseții ei 
extraordinare avea un procent de recrutare de 100% . 

mai clar, pe o suprafață de max 1000 mp., printr-un sistem 
complex de iradiere cu ajutorul unor emițători sub formă de 
clepsidre conectați la un centru de comandă, totul se bloca, 
încremenea practic, cu excepția celor care aveau la ei acel cub 
albastru care avea în interior antidotul. un fel de timp comprimat 
într-un cub . ( cine ar fi crezut că timpul are culoarea albastră.) 

toți cei care ajungeau în Conversion erau tatuați, antrenați și apoi 
obligați să execute misiuni complexe , în majoritatea lor asasinate, 
sub amenințare timpului. Toată treaba era relativ simplă. se 
alegea ținta și se aștepta până cand aceasta ajungea într-un loc 
convenabil. Unul dintre noi ajungea în zonă, sistemul de comandă 
bloca timpul și se executa misiunea  asasinat, furt, virusare de 
sisteme și multe altele. apoi se revenea la timpul inițial. nimeni nu 
își amintea nimic. 

cei care nu acceptau erau blocați ca  niște legume în poziții mai 
mult sau mai puțin încântătoare. fuga era exclusă fiindcă ceasul 
acela tatuat pe piept era controlat de sistemul central și la cea mai 
mică încercare de evadare erai un om mort. toată lumea purta 
cubul care dăruia timp . 

ora 6.33 

în momentul în care cubul a atins caldarâmul m-am întors 
înapoi pe balcon. am sărit din nou și din nou s-a întâmplat 
acelși lucru. lumea din jurul meu reacționa exact la fel. când 
săream oamenii și mașinile mergeau în față, când mă 
întorceam spre balcon reveneau în poziția inițială. eram 
condamnat să accept faptul că Fata cu Floare în Păr era noul 
meu dumnezeu . 
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Cătălin G. RĂDULESCU 

 

Fericire D. K. R. 

            Mâine era ziua cea mare. Avea să intre în teste lucrarea la 
care ostenise atâţia ani. Fusese visul tinereţii sale care-i 
întovărăşise prima iubire serioasă, logodna şi apoi cununia, 
bucuria de a deveni pentru prima oară tată, apoi pentru a doua 
oară, după care pentru a treia oară... – alte mici bucurii ale vieţii, 
dar şi deloc neglijabilele nelinişti sau tristeţi. 
      În acea seară făcuse ceea ce nu comisese de foarte mult timp, 
ateismul mai sănătos şi în concordanţă cu regimul fără Dumnezeu 
din ţara sa împingându-l la acea reţinere faţă de o viaţă spirituală 
prea stufoasă: fusese la BISERICĂ! Ja, ja, acolo fusese, de data 
asta Frau Else nefiind nevoită să insiste prea mult. – Fusese şi 
chiar se rugase în caldele acorduri ale orgii mânuite atât de 
măiastru de Pater Holtzberger ce părea contemporan cu momentul 
dării în folosinţă al frumosului locaş de cult, lucru întâmplat cu 
câteva secole în urmă. Ca de obicei, Frau Else îşi ştersese discret 
cu batista o mai mult sau mai puţin presupusă lacrimă existentă în 
colţul ochiului stâng, totul terminându-se cu obişnuitul "Divine -
Netzwerk endete, gehe hin in Frieden, lieber Christian!"             
            Care odihnă?... – În noaptea aceea nu pusese pleoapă 
peste pleoapă. – „-Ce te zvârcoleşti aşa, Mann, lasă, nu te mai 
frământa atât, mâine la ora asta vei râde te cât te-ai zbătut în 
noaptea asta, ai să vezi, totul o să meargă sehr gut şi se va sfârşi 
cu bine”... – După care îl săruta tandru pe obraz şi se întorcea ca 
de obicei cu spatele la dânsul, pentru ca scena să se repete de cel 
puţin trei-patru ori în acea noapte. 
            Dimineaţa, când voise să se bărbierească, pusese pe 
pămătuf o porţie generoasă de pastă de dinţi, iar când să se spele 
pe dinţi, reciproca fu la un pas de a fi la rându-i valabilă. 
            A doua zi, în biroul de proiectare, a stat tot timpul ca pe 
ghimpi sorbind cafea după cafea şi fumând ţigară după ţigară, 
manevra cu bricheta fiind executată de fiecare dată de desenatorul 
tehnic Ulbrich Müller care-i aprindea de fiecare dată plin de 
solicitudine lujerele de tutun ce le extrăgea precipitat din pachet, la 
un moment dat amabilul subaltern fiind nevoit să recurgă la 
bricheta de rezervă din borsetă, celei în exploatare epuizându-i-se 
gazul. 
            - Fumaţi prea mult, Herr inginer, îndrăznise la un moment 
dat omul. 
            Un oftat adânc făcu să se întoarcă o pagină a repertoarului 
de pe birou. 
            - Dragul meu Müller, de s-ar termina totul cu bine!... Astăzi 
este ziua cea mare! – Dumnezeu să ne ajute!... 
            Îi scăpase nici el nu ştie cum primul substantiv cât se poate 
de propriu din ultimul imperativ-rugăciune. Acum însă nu mai avea 
ce face. 
            - Amen!, răspunse celălalt, zâmbind plin de solicitudine.  
            Îşi amintea prima linie de forţă trasă pe planşetă în urmă cu 
doi ani: fusese începutul realizării visului de o viaţă! În acea seară 
destupase sticla de şampanie franţuzească pe care o avea de 
ceva vreme în bufet, familia fiind surprinsă de exuberanţa-i 
necarecteristică de om de obicei extrem de rezervat. 
            În drumul spre poligon s-a simţit tot timpul străbătut de fiorii 
caracteristici adolescentului ce se duce la prima întâlnire cu prima 
iubită. Era străbătut de frisoane aşa, cu sistemul de încălzire al 

dubiţei întreprinderii ce îndulcise mult atmosfera cabinei în faţa 
frigului caracteristic toamnei înaintate. 
            Când au ajuns în incinta poligonului un vast patrulater 
semănând vag cu un uriaş teren de fotbal înconjurat de tribunele 
aferente, simţi o uşoară senzaţie de greaţă: în mijlocul terenului 
trona EA. – Ocupă loc în al treilea rând simţind în pântec senzaţia 
de roi de fluturaşi ce se zbenguie nestingheriţi prin intestine. – Era 
uriaşă, şenilată, galbenă – cu braţul lung şi robust, cu două cârlige 
– unul pentru sarcinile de până în 25 de tone, celălalt pentru tot ce 
depăşea această greutate cu limita până în 45 de tone, 
corespunzând întru totul schiţelor de pe planşetă, dar şi viselor 
sale de o viaţă. Aşa, nemişcată, părea un enoriaş îngenunchiat pe 
tălpicile băncilor bisericii, care cu tâmplele sprijimite în plame, 
ascultă cât se poate de recules Serviciul Divin din biserica 
parohială a lui Pater Holtzberger. 
            Asistenţa începuse să ocupe încet-încet locurile: era în 
spatele său, nu departe Schultz, şeful biroului de proiectare şi 
Rilche – şeful de producţie, Mumermann – şeful Personalului şi 
chiar Krauss, şeful serviciului de contabilitate. – Iar în cel de-al 
patrulea rând, sus de tot, ultimul şir de bănci dispuse în trepte, 
precum în vârful lanţului trofic Strauss – directorul Institutului! 
            Dar unde erau reprezentanţii Conducerii de Partid şi de 
Stat din tribuna oficială?... – Erau, dar rarefiaţi, în tot cazul, 
Genosse Erik era limpede că lipsea de la recensământ. 
            Sosi mecanicul ce avea să mânuiască utilajul întru 
desfăşurarea testului. Venea cu paşi de boxeur ce se îndreaptă 
spre ring cu mers apăsat, sigur pe el şi pe faptul că gongul nu avea 
să bată de prea multe ori – asta din pricina knock-out-ului survenit 
încă de la începutul rundei a doua, puţin înainte ca antrenorul părţii 
adverse să fii apucat a arunca prosopul pe ring. 
            Motorul utilajului porni la sfert de cheie împietând asupra 
liniştii reci a amurgului de noiembrie. Uruitul modulă calm atunci 
când cârligul mic începuse să se lase pentru a acroşa prima probă, 
o sarcină de 5 tone, eveniment ce se produse în acordurile unui 
admirativ „ohh...” 
            Nu fu o problemă nici cu etalonul de 10 tone: macaraura 
KDR ridică şi această greutate, acompaniată de cuvenitele aplauze 
ale asistenţei şi, pe neaşteptate, braţul se ridică uimitor de vioi 
prilejuind o rotire ce provocă agitarea maiestuoasă a cablurilor ce 
fluturau proba ca pe un triumf, ajungând în cele din urmă cu bine la 
sol. 
            Etalonul de 15 tone păru a fi ridicat precum un fulg, la fel ca 
şi cel de 20 de tone. – E, acum era acum: urma greutatea de 25 de 
tone, limita maximă admisă în cârligul mic, probă ce era similară 
unei treceri a Rubiconului. 
            Alea jacta est! Stupoarea era totală! Macaraua KDR duse 
fără probleme, precum toate greutăţile de până atunci şi această 
sarcină până aproape de vârful troliului, în acordul exclamaţiilor 
admirative ale asistenţei. Ba, mecanicul de utilaj execută şi câteva 
rotiri bruşte, lăsă la sol şi ridică din nou cu cabina rotindu-se şi 
utilajul mergând pe şenile sarcina ce părea un fulg de pernă în 
cârligul năstruşnicei maşinării. 
           Erau totuşi DOUĂZECI  ŞI  CINCI  DE  TONE! Cum de era 
posibil?!... 
            Cel mai mult din acestă pricină avu de suferit simpaticul 
desenator tehnic Ulbrich Müller, ce se afla în dreapta lui Herr 
inginer: cu o mişcare neaşteptată, şeful său îndeobşte un tip 
calculat şi extrem de sobru, asta chiar şi atunci când strănuta – îl 
prinse de după grumaz sărutându-l entuziast pe frunte, răvăşindu-i 
frenetic cu palmele părul blond şi ca o claie de fân şi, la un pas de 
a-i fi avariat umărul drept din pricina fricţionării energice, îngropă 
fosele nazale ale celuilalt în reverul pardesiului, apăsându-l pe 
tigvă cu palma sa de greutatea unui mai de compactare. Îşi luă 
seama numai la scâncetul slab al nefericitului, în sfârşit eliberându-
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l şi privindu-l entuziast pe celălalt în ochii acum roş-albaştri. – 
Mecanicul de utilalaj scăpă de un asemenea tratament, protejat 
fiind de cei cincizeci-şaizeci de metri care îl separau călare pe iapa 
năzdrăvană de tribune. 
            Vag, din laterala dreaptă se auzea rumoare. Ştia toată 
lumea despre ce este vorba, mai puţin Herr inginer: de vreo 
săptămână, populaţia din estul dar şi din vestul Zidului Ruşinii 
făcea de priveghi lângă hoitul acestuia. În seara aceea părea că 
avea să se întâmple ceva deosebit. 
            De abia acum se putea găsi explicaţia exactă pentru lipsa 
din tribuna oficială a lui Genosse Erik care, ca în orice ţară 
comunistă ce se respectă, reprezintă moţul Conducerii de Partid şi 
de Stat. Ce-i drept, acesta, în ultima săptămână fusese extrem de 
ocupat; intrase într-o vădită aprehensiune imediat ce în 
proximitatea Zidului, de o parte şi de alta, izbucniseră 
demonstraţiile ce nu mai conteneau. Locuitorii estici reuşiseră să 
dezactiveze toate obstacolele din partea răsăriteană a Zidului, 
inclusiv sistemul de mitraliere ce se declanşau automat, 
responsabile alături de călăii ce ordonaseră montarea lor de 
moartea câtorva sute de transfugi. Sturmann-ii hotărâseră că este 
mai bine să-şi părăsească posturile de santinelă între timp 
demolate prin muncă patriotică, iar acum locuitorii estici ai oraşului 
cam jucau totntoroiul pe lângă temuta baricadă de beton.  
           Dar mai mult de atât Genosse Erik era decis să nu permită, 
prin urmare întocmind calculele referitoare la câte ambulanţe 
aveau să fie necesare imediat ce vor apărea primii răniţi după ce 
miliţia cât şi armata aveau să deschidă focul, estimativ – cam câte 
sicrie pentru inevitabilii morţi, câţi kilometri de sârmă ghimpată 
pentru lagărele ce aveau să fie amenajate la repezeală în vederea 
încartiruirii temporare a celor ce urmau să fie supuşi anchetelor. 
           Macaraua DKR execută pe şenilele-i robuste o lentă 
întoarcere la nouăzeci de grade şi porni către poarta poligonului 
ale cărui canaturi erau deschise. Curând, braţul ei uriaş şi galben 
se profilă dincolo de gard pe cerul pal al înaintatului amurg de 
noiembrie. În cadenţa cu care se mişcau şenilele greoaie poate 
drumul ar fi durat o veşnicie, norocul fiind însă că obiectivul spre 
care mergea era aproape. 
            Era de acum noapte când pe Zid se cocoţaseră primii 
oameni spre a face niţică echilibristică pe muchiile superioare. 
Soldaţii de miliţie cât şi cei ai armatei se priveau întrebător unii pe 
alţii; erau tot cu arma la picior. Ordinul, oricare ar fi fost el, întârzia. 
La un moment însă, sosi: - „La umăr, arm’! La stân-ga! Pluton- 
'nainte- marş!...” 
            Un singur lucru nu prevăzuse Genosse Erik cu 
scrupulozitatea sa tipic teutonică: neoficial, mai-marii din Pactul de 
la Varşovia îi explicaseră că, dacă gealaţii aveau să deschidă 
focul, s-ar putea să o sfârşească precum predecesorii de la 
Nürnberg, chiar dacă aceia fuseseră înzestraţi cu altă ideologie 
decât dânsul, iar sfârşitul său erau şanse să semene cu finalul 
prognozat cam pentru peste o lună cu al prietenului de la 
Bucureşti, printre altele posesor şi al unei opere de inestimabilă 
valoare teoretică şi practică despre care o publicaţie de satiră şi 
umor vestică exprimase părerea că aceasta ar consta într-o 
ciubotă scâlciată aşezată între lauri pe un soclu. – Mai bine ar fi 
fost să-şi dea demisia; ceea ce făcu pe loc. 
            Între timp, utilajul DKR începuse să-şi cam facă de cap: 
după ce înlăturase cu succes câteva panouri ce aveau vreo 12 
tone fiecare, acum se luase şi de viaţa unei diafragme de beton 
armat precomprimat, monolit pe care nu se ştie cum demonstranţii 
ce-şi reuniseră forţele de o parte şi de alta a zidului izbutiseră să-l 
decupeze din întreg, precum o felie de tort, de parcă armăturile 
conţinute nici n-ar fi existat.- „Mein Gott, dar panoul acela de 
beton are între 40-45 de tone” – se îngrozi Herr inginer ducându-şi 
palma la gură, cu pupilele dilatate până aproape de lentilele 

ovoidale. – Şi ce dacă – utilajul ridică, după o scurtă opintire – fără 
o turare deosebită a motorului, tot acel conglomerat de pietriş, 
nisip, liant şi fier – ca şi cum nu ar fi avut nimic în cârlig! - „Gott 
und alle Himmel!” – Asta o făcuse cu cârligul destinat a ridica 
sarcini de până la 25 de tone! – Noua explozie de bucurie a lui 
Herr inginer nu-l luă pe nepregătite pe simpaticul Ulbrich care 
reuşise între timp a-şi reîncărca şi bricheta de folosinţă curentă pe 
care o epuizase peste zi. De data asta avizat, şi-o încasă doar pe 
aia cu răvăşirea clăii de fân de pe tigvă. Depărtându-se pentru 
câteva clipe, reveni cu două cupe de şampanie pe care mulţimea 
le distribuia cu generozitate. 
           - Prozit! 
           - Prozit, dragul meu Ulbrich! AM  ÎNVINS! Da, liebe, după 
doi ani de muncă am obţinut alles o mare victorie! 
            Între timp, macaraua DKR continua a-şi face de cap prin 
arie, în timp ce populaţia de est reunită cu cea vestică făcea 
acelaşi lucru, continuând să se caţere demonstrativ pe Zid, deşi 
municipalităţile din ambele părţi ale oraşului începuseră să facă 
deja primele breşe largi cu muncitori dibaci ce aveau maşinăriile 
necesare. Un puşti cu creastă pe tigvă tatuat pe tot corpul îşi 
încastrase din greşeală până la plămâni torsul în rostul ce separa 
două diafragme şi acum zbiera ca din gură de şarpe să fie extras 
de acolo, ceea ce DKR-ul făcu servindu-se de cârligul mare, cu 
limita de greutate până la 45 de tone; după care urmă 
transbordarea peste zid a câtorva butoaie cu bere, asta în 
pocnetele altor sticle de şampanie din care, încălcându-şi cele mai 
sfinte principii, Herr inginer mai bău cu poftă o cupă, stabilind 
precis cu ramele de ochelari sclipindu-i zglobiu în lumina primelor 
salve de artificii că, neîndoios, după executarea pe planşetă a 
primelor figuri geometrice ce aveau să ducă spre viaţă visul 
tinereţii sale, acum avea să fie cea de a doua din cele mai fericite 
zile ale existenţei lui profesionale.                                                        

             

 

        
 
          
 
 

                  apariții editoriale 



26 
 

 
 
Isabela NICOARĂ 

Ioana este numele 

în atelierul de lacrimi cele colțuroase 
să devină netede 
în plânsul tău Ioana, povestea te deapănă 
reazămă-ți fruntea de soare și râzi 
se vor cutremura mai marii regatului 
regele se va simți rușinat 

eu am crezut îngerul 
n-am amuțit, nu m-am temut, am tremurat 
colți au rânjit în întuneric, dar mi-am spus 
Doamne, vezi-ne și nu te-au spurcat 
întristații, pustiiții s-au plecat la pământ 
simțind că-mi semeni 
din genunchi au văzut totul 
în mine s-au deschis toate cerurile 
căutând urme, părți din crucea răstignirilor mele 
de mai demult, de mai târziu, de mai devreme 

așa Dar nu te teme, am lăsat totul 
plânge-mă odată pentru todeauna 
și râzi înalt 
tu ești din cântec, din cântec ești! 
împlinești îngeri și pentru asta trebuie să iertăm 
cu dobândă chiar și celor ce încă nu ne-au greșit 
celor ce nu ne-au iertat 
să-i trecem în vedere, în vindecare, în curățire 
așezându-ne darurile la porțile celor sărmani 
vii sau morți, celor ce văd puterea din ele 

să îndoim ca pe un semn marginile înghețate ale 
lumii 

înainte să mă întrebi ce am făcut 
peste mine au năvălit apele fără maluri 
şi nu se cuvine să povestesc 
doar trupul acela gata să treacă de trupul ceresc 

m-am născut pe zăpadă 
şi s-au dus după urme să mă găsească 
oricât ar fi fost de târziu 
am iernat între sunete albe 
ca pe un țărm însorit m-au primit 
şi nu au încetat să mă blesteme 
cei ce nu mai aveau timp 
drum de păşit 
când gheața se rupe între lume şi lume 
un tăiş cu prăsele de fildeş 
dintre unde fierbinte ivit 

dar trebuie să deschizi numai ziua de mâine 
înainte să te strig am să-mi muşc adânc mâinile 
n-am să fug să-mi scap pielea sfielii 
femeia rămâne femeie cu genele surde 

ca şi când ar fi aripă şi ar lua zborul de la început 
de la infinit 

sfârșitul mândriei scade ziua, crește noaptea 

 
dacă m-ai fi ascultat bine ai fi atins înțelesul 
alt anotimp nici măcar nu există 
în altfelul tău din această rugină sap căutând osemintele nostalgiei 
rânduri de ochi se năruie pe sub pielea proaspăt încinsă 
e ultima lăcuire a inimii de dinaintea iernii atât cât să țină 
o gură comună se cască plictisită în mine înghițind 
toate femeile ce și-au dobândit cândva relieful  
s-au lăsat purtate, suportate devenind de nerecunoscut 
infirmiere negre în casa morților,  
nu mă gândesc, nu mă gândesc straniu din sfere se scurge 
această pierdere insuportabilă de vreme, nu lămuresc 
ești tu o boală a ticurilor, teribilă 
surâzâtor asemeni lătratului nedresat, tânăr 
mă arunc înaintea ta ca o bucată de pâine și mă readuci în gură 
ești sătul, prea sătul, dacă n-ai fi fost nu m-ai fi împărțit cu nimeni 
nici cu bărbatul acesta care mă înfulecă așa amară cum sunt 
nici măcar cu mine, ce-mi trece prin gând... 

de ce mi-aș prelungi zilele pe același șirag 

artificiali, oamenii vor căuta moartea, fără să o primească 
o cavitate tămăduitoare în muntele calcaros 
de ce teamă nu-mi este, nu sunt, dar tremur 
imaculate atingeri, fragile 
în stăpânirea ta făptuiesc minuni, ascultătoare devin 
tu ești motivul nașterii, al creșterii mele, geneza strâmtorii 
lasă invers să curgă prin mine fericirea aceasta 
nu am nevoie de încheieturi 
sunt o fereastră deschisă 
prin mine trecând solemn aburul celor două lumi 
strâng pleoapele și văd mai mult, și mai mult 
uscatul îndepărtat din visul exploratorilor 
spre ultima șlefuire par străvezie asemeni cristalului 

dacă aș scrie pe chipul tău poemul ce nu ai să-l uiți nicicând, 
însemnările călătoriei din urmă 
mi-aș răscumpăra mâinile de pelin 
mi-ar fi restituite la prețul acesta nătâng 
înainte visam să ies din robia preafericiților la cuvânt 
din jertfă să desprind bucuria înaltă, din frângere 
oasele-mi îngerești prețios să topească suflare și vânt 

în preajma ta nu am trebuință de astre 
asupra mea coboară o lumină cerească 
strălucind fără parte de umbră, nu rătăcesc 
trec prin toate ca un tăiș fumegând, focul nu mă pătrunde 
miresme de ambră în jur răspândesc, sărbătoare și pâine 
din tălpi până-n creștet năpădită de ochi asurzesc 
brațele-mi cresc mai puternice decât umerii 
sclavilor încredințați să urnească spre larg 
corabia rătăcită pe stânci, încărcată de pulbere 
tu, încercarea de pătrunde dincolo de țărmul nelocuit 
al continentului înghețat 
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Constantin 

STANCU  

 
Fragment din volumul în 
manuscris Călător fără rezervare 
 
 

Calea 
 
 
Sunt călător şi nu cunosc calea aceasta  
care trece prin mine,  
sunt două părţi care se caută, care se uită,  
pentru a forma întregul,  
carne care-şi urmează forma primară, codul genetic,  
zicerea…  
Privesc şi nu văd,  
spală-mi ochii, blând, cu gândul tău!  
 
Locuim istoria ca pe o haină…  
 
Ia în stăpânire ideea acesta din piatră,  
din sunet,  
vine de la început de lume,  
trece prin toate ca un fulger scurt, nevăzut,  
care schimbă istoria… 
 
Iarba e un creier uriaş care gândeşte în verde… 
 
Ea va acoperi ultima brazdă de pământ... 
 
 

Călătoria scribului 
 
Scriu câteva cuvinte pentru a încerca  
să-mi părăsesc trupul,  
cuvintele de orice fel par de carne,  
dor cum doar rana făcută de sabie,  
din pricina aceasta cei din vechime  
păstrau taina scrisului:  
făceau lungi călătorii în trecut, în viitor,  
în prezentul din placenta zilei,  
spre ei însăşi… 
 
 

Migraţiune… 
 
Un imn pluteşte peste dealuri,  
o pasăre întârziată, rătăcită în cântecul ţărilor calde,  
duce pe aripi metafore, fulgi şi cuvinte.  
 
Memoria ninge peste noi,  
poetul întinereşte sub apăsarea imaginilor  
care nu devin cuvinte de carne,  

e o migraţiune de la insomnie la insomnie,  
de la anotimp la altul,  
imnul care se reîntoarce pe buzele femeilor care plâng,  
magnetice metafore sub aripi de turturică… 
 
Ele au îmbătrânit după trup,  
au întinerit după cântare,  
va veni vremea când trupul  
li se va dezintegra în miliarde de molecule,  
se vor elibera de obsesia trupului frumos,  
învăluite în sunete simetrice,  
ca sâmburele în carnea piersicii… 
 
Este o poveste veche,  
citesc cuvintele,  
ele trec prin ochiul meu precum săgeata:  
sânge pe memoria cea de toate zilele… 
 
 

Câmpia sub vântul de est 
 
 
Cum este Dumnezeu, întreabă cel legat în lanţuri,  
legat de boală, ori de eroare, cel legat de umbre, de sunete… 
 
Cum este? 
 
I se răspunde:  
nu vede cuvântul rostit, nu aude lumina,  
nu pipăie suferinţa,  
nu miroase eternitatea şi   
nu gustă timpul prezent care i s-a dat! 
 
I se răspunde: Dumnezeu  este Cel care a fost,  
adică Cel care este,  
adică Cel care a fost şi va fi,  
că Dumnezeu  va fi,  
adică Cel care a fost şi este…  
 
Câmpia intră sub vântul de est,  
care risipeşte spade, aur, oglinzi… 
 
 

Frig cu diamante şi vrăbii 
 
E iarnă, de frig păsările s-au ascuns într-un alt anotimp,  
e pustiu pe pământ,  
luna aleargă după schiori îngheţaţi  
printre flăcări albastre,  
e frig: diamantele îngheaţă în guşa vrăbiei şi  
nu ştim sub care streaşină s-a ascuns.  
 
E frig, Dumnezeu are răbdare, noi, doar o viaţă,  
rana se vindecă doar la atingerea luminii…  
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Ruxandra  
BOHAT 
 

Al treilea sfert 
 
vise târzii în noapte 
frunzele mele persistente s-au 
înverzit la maxim 
sinucigaş întunericul s-a trântit peste trupul duhnind a iad 
la ureche m-adulmeca al treilea sfert al ceasului din turn 
visători la florile negre cu petale roase de-atâta năvalnică 
frumuseţe, 
la ghirlandele de piper, la a treia tâmplă găurită, 
la nebunia venită din Pacificul ochiului tău 
Îngroapă-mă în Alfa si Omega, dedesubtul tău. 
 

Abnegaţia buldozerelor 

Ciclopii dărâmă timpul zidit în mine şi amintirea începutului 
Aici am învăţat să merg în picioare şi să recit versuri moştenite 
Ţiglele zboară fatal una câte una spre bolta roşie a inutilului curaj  
Casa cu alun e obosită de frică, convertită la idolul oţelos 
Cu cărămizile amintirilor fracturate, prada cu oasele în afară 
îşi pierde echilibrul şi cade pocnindu-şi memoria  
Ciclopii dărâmă locuinţa inocenţei mele brodată cu lumina 
a sângelui meu incomod ascuns sub tencuială 
Funii ancestrale o sufoca şi nu poate să se salveze 
pentru că destinul caselor se decide politic 
Aici am învăţat să iubesc iepurii şi canarii (îi îngrijea bunicul) 
Şi să înţeleg că toate dispar bizar în funinginea amurgului  
Ne-am părăsit rădăcinile şi-am sângerat sentimente 
împreună cu străbunii şi bunii 
Peste urma lor adânc tipărită în pământ a crescut asfaltul cinic 
şi blocul muncitorilor hămesiţi de libertate 
Ciclopii dărâmă lăcaşul copilăriei mele sluţindu-i umbra, 
cioclii veseli adulmecă moartea ce împarte lacrimi 
Dragostea noastră nemărginită dorea o casă portabilă  
Istoria mistuie tragic sub senilele de jertfă ale buldozerelor  
sentimente trăite în urgii, vieţi şi visuri care nu lasă urme 
Imaginea casei impregnata pe retina străbunilor si bunilor, 
în speranta recunoaşterii, aşteaptă locuirea în raiul caselor. 
 

Oglinda 
 
Mi-am pierdut eternitatea în oglindă 
Secătuirea m-a scos din mine şi m-a dus nicăieri 
Nu mai sunt liberă 
M-a convertit la reflexul steril 
M-am rugat mie celei de dincolo 
Să mă salveze 
Dar imaginea mea se albise 
Pentru că-mi arsese ochii 
Oglinda şi-a devorat solul înăuntrului 
Până la nucleu 

Semnul inimii – fascinanta iluzie optică 
 

Păsările Paradisului 
 
Depărtarea soarbe din noi chemarea 
Sentimentele propulsate spre infinit se contopesc 
În curcubeie 
Şi nu am urcat noi, ci copiii din noi 
Spre Golgota 
Toţi l-am visat o data pe Sfântul Gheorghe 
Pe calul alb, fără aripe, fără de suliţă 
Şi cu glasul infirm de vibraţii 
Căci în fiecare pedeapsă aşteaptă ca o fiară flămândă 
Iar noi îl căutăm pe Iuda 
fără umeri, buimaci ca mieii duşi la tăiere 
“Ieşi din mine Golgota!” 
Păcatele vor plesni în Păsări ale Paradisului 
Şi-atunci se vor arăta umerii 
Pentru că ne va acoperi mantia sângerată 
A lui Hristos . 
 

Despre oameni 
 
Cunosc atâţia oameni fără dimineţi, jefuiţi de metafore  
Că mi-e teamă să nu rămână cu buzele fierbinţi  
şi cu ochii bolnavi de întuneric.  
Universul clipelor alunecă peste creştete de sfinţi  
albaştri ce stau prinşi de aripe în jurul obsesiilor mele.  
Cunosc atâţia oameni fără lacrimi ce se lasă căutaţi sub pleoape  
De-un plânset de neom pe care unii-l aseamănă cu profeţii pentru 
că are fantezii despre vii şi morţi  
Citind reţete culinare.  
Am vizitat întotdeauna mormintele celor ce-au murit  
senini, pipăind cu degete de piatră cripticele sălaşuri.  
Gândind la îngeri luminoşi cu graţie, la spaţii de  
Eden, măsurând distanţa dintre inimă şi gând cu o identitate.  
Cunosc atâţia oameni care n-au iubit zborul  
fără aripe şi nici răsăritul de soare nimfatic  
Cunosc atâţia oameni care n-au trăit în orbirea din adâncul ochiului 
lor.  
La rădăcina Copacului Vieţii am săpat groapa naivului meu 
“absolut”.  
Trubadur rătăcit pe o treaptă a existenţei.  
Actor de film mut pe scena conştiinţei devorate de umbra sinelui 
meu.  

 
Dragoste martiră 
 
Rugăciunea mea stă prinsă 
în interiorul mântuirii 
ca într-o grota a timpului 
Nici azi nu miroase a parfum de om, 
doar a ger cu miros de tămâie 
Absenţa creşte ca trena unui profet 
într-o lumină legendară 
Carcera interiorului meu se umple 
cu vineţiul giulgiului 
Dragostea martiră ne-a tipărit 
imaginea Ta în  inimă . 
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Carmen SOFIANU 
 
Kilometrul zero al iubirii 

 Mâinile tale îmi desenează 

poteci de dor pe trup, 

iar palmele îmi ating delicat 

rotunjimile coapsei. 

Îmi iscodeşti gura 

cu buzele tale pline, 

iar limbile noastre se întânesc lacom 

la kilometrul zero al iubirii. 

Aici cuvintele nu mai au 

niciun drum de parcurs, 

ele rămân suspendate în gânduri. 

Nu mă deranjează nicicum, 

în caz că pe tine te-apasă, 

obrazul tau neras... 

Demult nu mă mai deranjează nimic 

la iubirea asta. 

Am aşteptat-o prea mult 

să revină. 

 

Recunoştinţă 
 

 Nu ştii când moartea stă la pândă... 

Şi-atunci e bine 

să-ţi începi ziua cu un surâs, 

cu o gură de aer proaspăt 

şi o fereastră deschisă larg, 

Universului. 

Cu o îmbrăţisare dată celui iubit 

şi un cuvânt drag spus mamei. 

Cu mersul pe jos în zorii zilei, 

atingând pământul ca şi cum ar fi, 

prima si ultima oară, 

respirând cu nesat 

orizontul şi oamenii. 

Când moartea stă la pândă 

într-o intersecţie, 

nu-i vei da satisfacţie 

că te-a prins nepregatit. 

Tu ai trăit fiecare zi 

plin de recunoştintă. 

 
 

 
 
 

 

RAUL CRĂCIUN 
Dorinţa deschiderii 

Dorinţa de a ţine 

în  mână 

o carte deschisă 

 

la fel  îmi pare 

precum Dorinţa 

de a ţine în braţe 

o femeie împlinită 

 

Pisica 
 
stai tolănită 
gata de orice mişcare 
cu simţurile toate aprinse 
dar reduse la minim 
 
tolănită în culcuş 
te întinzi 
şi gândul tău leneş 
colorează lumi fabuloase 
în care nu ai mai 
călătorit demult 
 
simţi şi căldura şi răcoarea 
nisipul şi apa mării 
casa ta construită în vârf 
de faleză 
simţi pericolele din port 
dar şi liniştea pe care 
o am când în uşă 
îţi bat uşor 
 

(toamnă) 
 

culorile se sting 
nuanţele se închid 
tot mai devreme 
se face târziu 
 
pierduţi în îmbrăţişări 
anti-temporale 
noi creştem 
în mijlocul 
acestei lumi grăbite 
în destrămare 
 
înaintea visului alb 
lasa-ţi sărutul 
semn de carte  
pe pieptul meu 
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Mihaela OANCEA 
Privire caducă 

 
Înăuntrul privirii acesteia, 
alta, nu demult, a apus. 
Dacă s-au înţeles sau nu, 
dacă au învăţat  
măcar pilda prieteniei 
de la Castor şi Pollux, 
nu ştie nimeni. 
Au păşit iniţial dezgolite 
pe ogoarele selenare, 
cot la cot cu îngerii 
care nu le-au găsit leacul 
şi-au obosit  
să le mai poarte de grijă. 
Înveşmântate, s-au perindat tăcute, 
pe străzile căptuşite de noroi, 
în clădiri ce n-au cunoscut vreodată 
culoarea. 
Uneori au trăit intens, nedozat; 
abandonându-se orelor,  
alteori şi-au ronţăit clipele,  
au fremătat 
cu ochii pironiţi spre abisul din jur. 
De-ar fi înţeles, 
din liniştea depărtărilor desculţe, 
că trebuie să privească  
spre lumina acelei lumi posibile, 
fără a uita să trăiască frumos 
prezentul.... 

Târziul din noi 
 
Pe cele două ţărmuri 
Plouă îngândurat. 
Sferele grele,  
Ca de pâslă albastră, 
Letargice, mai tălmăcesc 
Despre începuturi.  
Tot plouă,  
Plouă 
Cu clipe dezgolite, 
Furişate-n nadir. 
De-atunci 
Au tot murit 
Una în miezul celeilalte. 
De-atunci 
S-au statornicit 
În privirile noastre 
Zăpezi nedezlegate 
Şi-o senzaţie de târziu. 
S-au sfărâmat dimineţi 
Sub pleoape 
Şi, între timp,  
S-a făcut noapte. 
 
 
 
 

Marian HOTCA 
Euterpe  
 
ghearele șobolanilor 
zgârie poemul pe ușă 
hieroglifele stau suspendate 
pe geamul zdrențuit din bucătărie 
și curg incontrolabil 
în craterele din prăpastia sufletului 
 
vântul se răsucește surmenat 
sub unghia mea 
infatigabilă 
cu care am săpat 
cetăți neesențiale de gânduri 
cuvintele se cuibăresc 
în lanul singurătății 
și eu îmi zidesc nepăsarea 
pe ghilotina din hârtie 
 
Ganesha bate la ușă 
cu trompa lacomă 
ținând la gât buricul 
pământului retezat 
și-mi cere niște bomboane, 
însă nu i-am deschis 
fiidcă eram prea ocupat 
să-mi găsesc emisfera 
prin odaia plină de tropi 
scârțâind între mădularele 
lui Euterpe 
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Daniel LĂCĂTUȘ 
Ochii tăi  
 
două universuri  
care se deschid  
ca nişte ferestre  
pe care intră lumina 
fără ea 
poezia mea  
nu ar fi nimic 
 

Lumea 
 
lumea de mult îmi pare 
o grotă cenuşie  
prea dornică de câştig  
prea îndrăgostită de bârfă 
și-a pierdut demult credința 
lăsând în urmă ruinele  
o blasfemie creata de om  
pentru propria sa distrugere. 
când voi fi mare poate  
că voi face pe-a teroristul  
cu deturnare de avioane  
şi luare de ostatici ca la televizor 
ca în numele lui Alah să ucid  
şi să mor în lupte sfinte 
 
 

Viața este matematica pură 
 
În ea sunt definite clar 
măsurile noastre, 
valorile, principiile, 
toate generate de un număr. 
 
Numerele sunt cele   
care ne guvernează viața - 
din momentul în care ne naștem  
până vom muri  
ne însoțesc în permanență 
 
Ne-am născut  
și apoi începe viața 
în jurul numerelor, 
în jurul timpului. 
 
Măsurăm greutatea, data, timpul,  
Peste tot numere - 
este ceea ce ne definește  
 

 
 
 
 

 
 
Luis Ionuț POPA 
Poștașul 
 
I 
Cineva spunea  
cândva  
că poștașul bate tot timpul de două ori 
de fiecare dată când aud acest zgomot la ușile vecinilor 
tresar, îmi ridic ochii din hârtii și-mi caut speranța prin buzunar 
aștept o scrisoare trimisă de îngeri 
de fapt o scrisoare 
de la acei oameni închiși în ciment 
care au învățat să zboare 
să plutească 
să fie liberi. 
 
II 
Acest plic, 
probabil, 
nu va veni niciodată 
cerul a rămas fără cutiile poștale.  
 
III 
Este trecut de miezul vieții 
afară plouă încet, mărunt 
precum gândurile înșirate în trup 
cineva bate-n geam de două ori 
deschid 
este el 
poștașul 
puțin sufocat de timp. 

          
Armina-Flavia ADAM 
PE RĂNILE DIN COPILĂRIE  

 

În viaţă totul se reduce  

la peretele de ozon subţiat,  

la cum tânjeşti să te înalţi iarbă  

pentru o gură de aer,  

ai da orice să umbli desculţ  

pe rănile din copilărie,  

să te joci de-a nunta  

înveşmântat în perdele de apă,  

cineva îţi măsoară zilele  

cu pipeta,  

îţi cară gândurile  

mai aproape de ghilotină,  

închide ochii –  

sufletul ţi se va desprinde  

de pe os,  

mântuindu-se.  
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Daniel MARIȘ 
 

Amintirea unei mari iubiri 
 
De mâine m-ai întreba 
cum trăiesc despărţirile 
 
întotdeauna sinucigaşilor li se atribuie 
verdictul de nevinovaţi 
 
asta mai târziu 
când ştergem cu un burete verde 
rugăciunile scrâşnite 
din buletinele meteo 
 
încă nu am uitat să colorez eterul 
călcând strâmb prin biografiile proorocilor 
  
mergând prin pădure 
toţi arborii încep să tremure 
la gândul unui om 
care se pregăteşte să taie. 
 

Scrie-mi ceva cu sânge de porumbel 
 
Scrie-mi ceva cu sânge de porumbel 
aşa cum se inventează argintul 
în uterul incert al lunii 
 
cuvintele s-au retras undeva 
oraşul şi-a schimbat adresa 
gol punctul cardinal al femeii îmbrăţişate 
de sunetul gutural al toboşarului flămând 
 
până şi ochii sunt distilaţi în otrava 
oglinzii care tace şi tăcând vorbeşte 
acoperit cu grafitti în iarba crudă 
curcubeul îşi caută în toate firidele corpul 
 
 

Când o atingi dimineaţa 
 
 
Nimic mai fals 
strigă tata 
femeia care a lepădat luna 
poate să omoare un bărbat culcându-se cu el 
ar trebui să ne mutăm într-un minereu 
unde argintul nu face doi bani 
şi se împarte în patru fluvii 
ca să înroşească tot pământul 
 
zăpadă carbonică  
peste păpuşile bigame plouă cu crini 
răsare soarele şi zeul lumii nu se mai arată 
are o barbă albastră şi o cupă 
în care apa e de culoarea focului 
 

femeia care cântă râde plânge 
când o atingi dimineaţa 
 
 
 
Fără numai trei degete 
sfinţi pictaţi pe crucile soldaţilor dispăruţi 
 
cu mâinile crăpate femeile 
stivuiesc claviculele îngerilor 
ca pe nişte baloţi de sârmă ghimpată 
 
iubito, în genunchi se vede pustiul 
gloanţele din fier meteoric ne pot lăsa 
urmele intacte de sânge pe zăpadă 
cocoşii de tablă încep să cânte 
 
primul nostru Crăciun pe altă planetă 
 
 

era un zburător pe atunci 
 
era un zburător pe atunci 
carea pândea noaptea somnul florii soarelui 
împrejmuindu-l cu o limbă de ceas 
 
noi două litere 
pliner de virtuţi corozive 
asupra bătăilor filoanelor de inimă 
 
numai proscrişii condamnaţi la naştere 
îşi aleg punctele cardinale 
 
într-o cutie de rezonanţă 
şarpele cu limba despicată 
în v de la victorie 
îmbracă haloul 
ultimei noastre îmbrăţişări 
 
 
 

Vai îţi arăt sângele meu 
  
Vai îţi arăt sângele meu 
într-o fotografie sepia 
 
printre vinişoarele chircite 
ca nişte harnaşamente părăsite 
rătăcesc 
în căutarea 
ochilor tăi albaştri înguşti de lupoaică 
 
pe urmele bătrânului cuc din ceas 
înfloresc ferparele morţilor 
care au terminat-o cu filosofia 
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Constantin STANCU 
 
 

Sacru şi profan: o analiză a poeziei religioase 

româneşti 

 

  
             Maria-Daniela Pănăzan a ales un motto pătrunzător la 
începutul analizei, din Apostolul Pavel, cartea Efeseni 4:1-6, un 
text care trimite la unitatea credinţei în Iisus, în legătură spirituală a 
creştinilor, la toleranţă, la speranţă şi înţelepciune… Textul este 
bine selectat şi demonstrează posibilităţile poeziei religioase, a 
creaţiei literare capabile să dărâme zidurile din orice vreme, 
valorile îi dau consistenţă…  
      Maria-Daniela Pănăzan este consecventă, iubeşte poezia, 
iubeşte frumosul, e atentă la fenomenul literar contemporan, la 
reevaluările istoriei, la profunzimea unui sentiment pe o lacrimă de 
înger. Cu analiza detaliată a poeziei religioase româneşti ne 
provoacă şi mişcă fotografiile standard din istoria literară. După o 
muncă asiduă ea ne re-propune cartea Poezia religioasă 
românească. Analize şi comentarii estetice, o panoramă a poeziei 
care pătrunde în fiinţa omului, schimbă sensurile şi valorile 
seculare, aduce clarificări şi continuă o muncă începută la 
Universitatea din Alba Iulia, sub atenta îndrumare a unor iubitori de 
adevăr şi frumos, teza de doctorat - Ion Buzasi, lucrarea de 
masterat - IPSS Andrei, Mitropolit al Clujului. Scurta istorie a 
poeziei religioase, cartea reia pe un plan mai profund lucrarea de 
Disertaţie (în anul 2006, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia) şi a tezei 
de doctorat (Editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 2010), autoarea 
adaugă, mai bine-zis, strânge buchete de imn la ediţiile anterioare, 
în acest fel peisajul subiectului prinzând perspectiva eternităţii. E 
un studiu sistematic a domeniului, continuu, desăvârşindu-şi tema 
prin atragerea de noi opere, autori, întâmplări, fenomene, analize, 
texte.  
            Acest studiu sistematic al poeziei religioase româneşti 
începe cu un argument, autoarea simţind nevoia să clarifice aceste 
momente astrale din istoria literară, pornind de la Ion Buzaşi (fostul 
profesor) sau Eugen Simion, care la rândul lor au atins subiectul ca 
fiind mai mult decât semnificativ pentru istoria literară. Este stabilit 
locul poeziei religioase în cadrul mai larg al poeziei româneşti, 
pilonii de bază ai temei fiind operele unor cunoscuţi scriitori, dar şi 
a unor scriitori mai puţin importanţi, aparent, deoarece istoria 
literară nu le-a acordat atenţia cuvenită la timpul potrivit sau nu au 
fost înţeleşi, ori nu au făcut parte dintr-un grup literar care să-i 
susţină. Autoarea are curaj, restabileşte noi coordonate, dă 
verdicte pertinente, trecând de barajul inerent al diferitelor doctrine 
creştine, mizând pe valorile estetice şi literare,  implicând principii 
teologice clare, acceptate de gândirea religioasă românească. 
Sunt restituiri, sunt noutăţi, sunt perioade, sunt destine marcate de 
lumina divină, toate se impun prin trăire profundă.  
           Sunt evaluate, reevaluate, potenţate operele unor mari 
scriitori români precum Eminescu, Blaga, Arghezi, Goga, Ioan 
Alexandru, Grigore Vieru. Sunt surprinşi poeţi importanţi cu poezii 
religioase profunde, poate mai puţin prezenţi în spaţiul public, 

precum Sandu Tudor, Vasile Militaru, Petre Got sau Virgil 
Todeasă, Ovidiu Vasilescu. Poeţi semnificativi pentru mari 
colectivităţi de credincioşi sunt prinşi în rama analizei sistematice: 
Traian Dorz, Radu Gyr, Costache Ioanid, Daniel Turcea, Zorica 
Laţcu-Teodosia, etc. 
          Maria-Daniela Pănăzan a fost generoasă cu fiecare poet în 
parte, a scris profund despre Paul Aretzu, a adus în plin plan 
temele poeziei lui Eugen Dorcescu, sau a reliefat dimensiunea 
specială a poeziei lui Nichita Stănescu ori poezia lui Ştefan 
Augustin Doinaş. 
             Se pot uşor observa orizontul de timp şi netimp din acest 
studiu, instituţiile importante ale teologiei creştine: lumea lui 
Dumnezeu, omul ca parte a creaţiei, revelaţia generală, revelaţia 
particulară, iubire ca dimensiune divină, suferinţa - temă de 
inspiraţie profundă, depăşirea limitelor umane prin credinţă, 
speranţa, ca înfrângerea timpului negru carceral, ţipătul artistului 
într-o lume păcătoasă, influenţa valorilor creştine asupra memoriei 
colective şi artistice, puterea cuvântului divin de a modela lumea, 
artişti transformaţi de opera proprie, mituri şi mitologii în viaţa de 
credinţă… 
               După ce cititorul se familiarizează cu noţiunile principale 
şi cu aspectele esenţiale ale domeniului, acesta este introdus în 
supra-dimensiunea poeziei religioase. Sunt prezentate sursele de 
inspiraţie ale poeziei religioase, fenomenul sacrul în oglindă cu 
desacralizarea, influenţele creştine până în secolul al XX-lea, 
dominantele poeziei religioase, simbolurile arhetipale, dimensiunea 
geografică a temei, ecourile biblice, convergenţa dintre poezia 
carcerală şi poezia religioasă. Sunt redate misticul şi logica 
creştină în sfera poeziei religioase din secolul al XX-lea, cuvântul 
care zideşte sau cântarea cântărilor ca formă profundă de scriere 
cu inima. Nu sunt ocolite confesiunea, credinţa ca stare de 
existenţă în faţa lui Dumnezeu, apoi motive religioase la poeţii 
români din exil, cei plecaţi spre Babilonul modern din Europa, cu 
nuanţe speciale pentru exilul metafizic şi exilul lingvistic. Se pune 
în lumină poezia imnografică, sau taina iubirii, a nunţii, a psalmilor, 
a revelaţiei speciale, etc. 
         Cartea trage atenţia asupra sacrului în poezia românească 
de la sfârşitul secolului             al XX-lea şi începutul secolul al XXI-
lea, face o analiză a limbajului poeziei religioase şi a poeziei 
rugăciune, toate bazate pe o bibliografie de excepţie, bogată, 
nuanţată, profundă, demonstrând că resurse gândirii româneşti 
sunt extraordinare, în legătură cu marea cultură a lumii şi, pe 
verticală, cu Dumnezeu.  
            Din conceptul despre poezia religioasă dezvoltat de Eugen 
Dorcescu, autoarea a reţinut în studiul ei: „între mistic şi religios 
există o diferenţă de arie şi intensitate. Poezia mistică poate fi, la 
rigoare, şi religioasă, dar poezia religioasă nu este, neapărat, 
mistică. Misticul cuprinde mai multe perimetre religioase, în 
principiu pe toate, şi, totodată, reprezintă esenţa lor spirituală, 
eliberată de contingenţele cultului, chiar dacă se manifestă, 
deseori, prin acestea”. 
              Despre Nichita Stănescu notează: „…nu întâmplător 
cuvintele devin necuvinte: ele curg lent înspre nevăz, neauz, 
nepipăit, negust, metamorfozându-se în preacuvinte îngereşti, în 
imaginea absolută a îngerului cu o carte în mâini…”. 
Ioan Alexandru este bine conturat ca personalitate aparte, iar 
opera sa pare a veni dintr-o tradiţie creştină de primă mână: 
„Citirea cu un alt ochi critic a textelor de inspiraţie religioasă, a 
imnelor în întregimea lor, ar putea scoate la iveală un adevărat 
mistic a literaturii române, iar poezia lui recunoscută ca <<poezia 
teologiei şi a liturgicii şi teologia poeziei>>”. 
             Cititorul de poezia va remarca trimiterile istoricului literar la 
partea religioasă a poeziei lui Macedonski. De notat susţinerile 
corecte ale lui Nichifor Crainic: „…psalmii macedonskieni sunt 

              Cronici literare 
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plângeri în faţa lui Dumnezeu, pe teme fundamentale, ce 
alcătuiesc tristeţea vieţii: vremelnicia ei, duşmănia semenilor, truda 
nerăsplătită, iluzia deşartă, deznădejdea, nefericirea, zădărnicia 
tuturor lucrurilor. E calvarul sufletesc al poetului, care îndură toate 
cu încredere în justiţia dumnezeiască”. 
            „Poezia-rugăciune este o modalitate artistică de a 
comunica gândurile, ideile şi sentimentele într-un mod specific liric, 
în care profunzimea cugetării şi complexitatea exprimării primesc 
conotaţii dintre cele mai diverse” (Maria-Daniela Pănăzan). 
Aceasta este prezentarea fenomenului special a rugăciunii 
devenite poezie prin impregnarea divinului în versurile artistului, 
prin modelarea consoanelor şi vocalelor cu fiorul spiritual, 
depăşirea limitelor şi deschiderea orizontului spre logos şi chiar 
dacă poemele nu fac parte din canoanele vreunei Biserici, ele se 
înscriu în patrimoniul liric românesc şi universal. 
             Despre arta limbajului în poezia religioasă, istoricul literar 
consideră că opera artiştilor inspiraţi este o facere, o creaţie care 
imită pe Dumnezeu în sensul bun al cuvântului, poetul pare 
inundat de lumina divină, el duce mesajul, făclia la oameni sub 
semnul intertextualităţii şi transtextualităţii, remarcând etapele: arta 
scrierii textului, momentul receptării textului, efectul de purificare 
provocat de text (conform teoreticianului H.R. Jauss, pe care îl 
citează).   
             Până la urmă, la baza limbajului biblic stă poezia, chiar şi 
la textele în proză fiorul se transmite prin ritmul şi rima dinamică a 
verbului plin de har, prin organizarea ideilor în manieră divină, 
depăşind înţelegerea de suprafaţă, atrăgând sufletul spre abis, stil 
preluat din psalmii lui David, specific evreilor… 
Maria-Daniela Pănăzan a exemplificat analiza sa, a luminat studiul 
estetic cu exemple din poezia religioasă, demn de o teologie a 
poeziei, selecţia făcută în carte demonstrând valoarea acestui gen 
de lirică. 
            Despre începuturile poeziei religioase Maria Daniela 
Pănăzan ţine să sublinieze că aceasta îşi are izvorul în imnurile 
creştine, în tropare, în Psaltire, în Cântarea Cântărilor, în colinde, 
în cântecele credinţei. Sunt enumeraţi Niceta de Remesiana, Ioan 
Cassian sau Dionisie Exiguul, cei care au pus în mişcare trăirea cu 
Dumnezeu prin imnurile care păstrau mireasma textului scriptural 
original. Numele sunt puţin uzitate de critica literară care, probabil, 
îi plasează   într-un timp involut, însă au un rol special pentru 
istoria literară şi pentru sufletul românesc. 
              În concluzii, autoarea ţinând să sublinieze: „Privită în 
întregul ei, lirica religioasă supusă interpretării noastre este o 
manifestare de tip hierofanic a sacrului, divinitatea însăşi fiind 
regăsită în relaţia sa complexă cu Fiinţa Omului. Poetul, modelul 
antropologic arhetipal, este cel care realizează, prin versuri, 
prezenta tainei divine existente în cotidian, dar şi camuflarea 
sacrului în profan, a re-găsirii de sine în lucrurile mărunte, a căror 
semnificaţii profunde nu mai sunt percepute, tainic, de către omul 
modern de astăzi”. 
            Pentru o deschidere spre universalitate, cartea are şi un 
sumar în limba engleză, inspirată notă literară, argument pentru 
pătrunderea în lume a poeziei româneşti învăluită în armătura 
valorilor creştine…  
Şi totul a pornit de la Te Deum Laudamus, imnul lui Niceta de 
Remesiana (338-420), poet al spaţiului daco-roman, pomul cu 
scribi rodind rotund peste acest pământ numit România, cu umbra 
lui Dumnezeu  pe mâna dreaptă a poetului în timp ce îşi scrie 
poezia cu fantezia pe fantezie călcând…  
           Maria-Daniela Pănăzan notează în cartea pe care o 
analizăm: „Marile creaţii sunt rodul întâlnirilor cu Dumnezeu  în 
Iubire, rodul unei intense trăiri lirice, manifestate prin raportare la 
sacralitatea vieţii. Poezia de inspiraţie religioasă este o formă 
concretă de comunicare, dintotdeauna, a omului cu Dumnezeu”. 

          Maria-Daniela Pănăzan, Poezia religioasă românească. 
Analize şi comentarii estetice, Editura CronoLogia, Sibiu, 2012, 
462 pagini; cu o bibliografie cuprinzând opere literare, antologii de 
poezie, istorie şi critică literară, eseuri, monografii, dicţionare, cărţi 
de teorie literară, teologie şi filozofie, studii şi articole, summary – 
prezentarea pe scurt a cărţii în limba engleză. 
 
Maria-Daniela Pănăzan, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Alba-Hunedoara, doctor in filologie, profesor de 
limba si literatura Romana, director Editura CronoLogia, Sibiu. 
Volume de poezii, poeme în proză, monografii, eseuri: Dor de 
acasă, Editura ASTRA, Blaj, 2003; Psalmodiere Iubirii, Editura 
ASTRA, Blaj, 2004; 
Poeme de Iubire, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005; Poezia 
religioasă românească – eseu monografic, Editura Reîntregirea, 
Alba Iulia, 2006; Sacrul în poezia românească. Studii şi articole 
(coautor), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007; 
Michelangelice (coautor), Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008; 
Parabole biblice. Selecţie si comentarii(coautor), Editura 
Reîntregirea, Alba Iulia, 2009; Coordonate religioase ale poeziei 
româneşti, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2010; Performanta si 
prestigiu. O istorie a gimnasticii feminine româneşti, Editura 
Napoca Star, Cluj-Napoca, 2011; Pagini de istorie literara 
contemporana, Editura Astra, Blaj, 2011; Poezia religioasa 
românească. Analize si comentarii eseistice, Editura CronoLogia 
Sibiu 2012; O istorie a gimnasticii feminine artistice. Înainte si după 
Nadia Comăneci, Editura CronoLogia, Sibiu, 2012 
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SIMFONIA APELOR… 
 
 
            Maria, viaţa ta e o flacără… (Ladislau Daradici, Maria, viaţa 
ta e o flacără…, nuvelă, Cluj-Napoca: Editura Casa cărţii de ştiinţă, 
2010), un titlu de nuvelă mlădios ca o ramură de salcie pe malul 
Mureşului. Ladislau Daradici, prins între vis şi realitate ne prezintă 
o poveste simplă dintr-un sat de lângă râu, cu personaje emblemă, 
cu tragedii personale, pe un fond de ape mari… 
           În satul blând apare potopul, lângă sărăcia materială se 
adaugă tragedia, dezastrul. Lumea se contractă şi cade în sine: 
familia, preotul, soldaţii, nebunul satului, violonistul, înecaţii şi 
copilul-scriitor. Apele pun o presiune grea peste destinele 
oamenilor. Salvarea vine din metafora vieţii. Morţii curg pe Mureş, 
copacii plâng, tinerii se iubesc în corturi improvizate. Autorul lasă 
povestirea să vălurească, aparent, în mod clasic, are poftă de a 
povesti, apoi inserează în pânza scrierii textele copilului care scrie, 
se eliberează de copilărie, de tragedie, de moartea care năvăleşte. 
Textele copilului sunt fragede, completează filmul cuvintelor, dar 
pătrund în intimitatea tragediei, povestirea se continuă molcom prin 
povestea acestui personaj-autor-inocent, vorbind ca bătrânii 
mucaliţi,  fără cenzură şi inhibiţii. Ladislau Daradici e atent la 
tragedie, dar vede eliberarea. Ostaşii dau o mână de ajutor 
sătenilor, ei se luptă cu apele, cu firea lor fragilă şi derutantă. Se 
moare în timp de pace, din cauza revărsărilor de ape. Inundaţiile 
violente aduc moartea, dar par şi judecată şi pedeapsa lui 
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Dumnezeu, natura mişcă lumile în nuvela lui Daradici. Cei bătrâni 
au nostalgii legate de Mureş, cei tineri au energii nebănuite, 
copilul-scriitor primeşte un impuls irezistibil, el scrie ca o revărsare 
de ape, Dumnezeu  îi pune în minte cuvinte pe care nu le înţelege, 
îl face pe copil să vadă realitatea dură: violul, moartea, înecaţii, 
laşitatea umană, imposibila iubire lângă ape, doar lipire trupească 
la fel de compensatorie ca apa tulbure… 
        „Gândindu-se la Mureşul care a fost şi la cel care este, 
bătrânului îi venea să plângă. Generaţii întregi de oameni şi-au 
bătut joc de râu, încât i-a ajuns şi lui, nemaiputând răbda, 
răzbunându-şi păsările ucise şi peştii otrăviţi, inundând casele 
oamenilor şi înecându-le copiii, exilându-i pe coline, lăsându-i 
pradă frigului şi umezelii, înfometaţi şi cu suflete frânte.”   
- iată judecată, regula de aur a violenţei umane asupra naturii, 
Dumnezeu nu mai suportă… 
          Cel mai bătrân bărbat din sat moare, invazia apelor îl 
cheamă la altă viaţă, pe malul altui râu, moare un simbol al vieţii. 
Copilul-scriitor, Iulius, vede lumea cu ochii profetului, aproape, 
puterile sale sunt miraculoase în ciuda limbajului frust, insuficient. 
În mod evident copilul este un „alter ego” al scriitorului matur, care 
depune efortul să-şi păstreze inocenţa iniţială pentru a dinamiza 
povestirea. 
         „Toţi munţii ăştia de la Metaliferi îs plini de radiatoare de-ale 
de uraniu de stai cu curu pe un bolovan d-acesta ş-apoi te miri că 
nu mai poţi avea copii şi nu ţi se mai scoală şi te faci fosforescent 
de parc-ai înghiţit un pumn de licurici.” –  
iată, ochii inocenţi văd tragedia şi durerea pământului atins de 
păcatele oamenilor.  
          Iulius face parte dintr-o familie grea, tatăl îşi creşte copiii, 
băieţi şi fete, mama s-a dus luată de alte ape, scriitorul se revoltă, 
scrie şi echilibrează durerile. 
Manole, un alt personaj, bolnav, şofer în echipele de salvarea 
sinistraţilor, aduce acea notă aspră de viaţă, fără fantezie, fără 
deschidere, doar realitate brută, brutalizantă. Alături de soţia sa, 
Lia,  formează un cuplu al deznădejdii, incapabil să înţeleagă, dar 
camionul său salvează oameni, salvează copii, el, personajul 
anost, se sacrifică necondiţionat, este arcul care împinge 
maşinăria lumii.   
          În textura povestirii se împletesc alte povestiri, alte tragedii, 
unii le văd, le înţeleg, alţii îşi caută destinul umed în vremuri grele. 
Daradici are talentul de a prinde esenţa la limita dintre imaginar şi 
real, lumea se construieşte din posibil şi iluzoriu, din moartea şi 
viaţă… 
          Iulius are secretele lui, scrisul acoperă aceste mici acte de  
bravadă, ca furtul portofelului de la militarul aflat în echipa 
salvatorilor, ori observaţiile personale despre personajele din satul 
inundat, aşa cum le ştia din viaţa obişnuită şi acum presaţi de 
mama moarte. 
        „Cred că eu, Iulius-pană-de-vultur, sunt cel mai bogat şi cel 
mai sănătos sinistrat din epoca-de-aur a lui Ceauşescu. Dar nu ştiu 
ce să fac cu banii. Că îi cheltui pe toţi şi unde? I-am ascuns în 
cimitir, de am numărat mormintele să nu greşesc: de la stânga şi 
dreapta, de jos în sus, exact al zecelea mormânt.”  
        În faţa potopului, Dumnezeu răspunde în felul său, apele aduc 
în sat cadavrul unui artist, violonist, rătăcit în România inundată, 
venit acolo să aducă puţină frumuseţe şi bucurie, apele îl împing la 
mal cu un mesaj, la gâtul lui, un medalion scris, ca o pecete: Maria, 
viaţa ta e o flacără… 
             Este mesajul speranţei, lumea se descătuşează în 
prezenţa muzicii, artistul este instrumentul care poate aduce 
iubirea adevărată.  
             Povestirea merită citită, are simbolurile ei, mesajul direct şi 
indirect, temele se salvează din imaginarul clădit pe memoria 
faptelor exacte, prinse de autor în decursul vieţii, satul i-a oferit 

material suficient pentru o saga adevărată, chiar dacă este în 
miniatură în această nuvelă, dar faptele sunt dense, ca apa, ca 
nămolul, ca moartea… De remarcat existenţa oamenilor într-o 
lume din care Dumnezeu s-a retras, ei nu-l simt, îi cheamă 
orbeşte, fără noimă, sursa vieţii lor pare obturată, dar Dumnezeu 
are soluţiile sale, pare să spună Daradici… 
            Faptele bizare marchează povestirea: Lia are un mieluţ, 
înlocuitor al copilului care s-a dus, tinerii satului sunt cruzi cu 
animalele atinse de soartă, nu înţeleg că aceste blânde făpturi îi 
însoţesc cu mesajele lor, cu sinceritatea lor, sora lui Iulius suferă o 
tragedie, este violată de un militar, tatăl fetei săvârşeşte crima, ca 
răzbunare, ca pedeapsă, imitând natura imediată, Iulius, pentru a 
se salva, intră în familia lui Manole, bătrânii satului nu mai înţeleg 
lumea, cei de la oraş sunt departe de tragedia celor din satul 
inundat… 
            „Părintele improviză o scurtă slujbă ca mortul să nu plece 
neblagoslovit la drum, cine ştie ce avea să-l aştepte acolo, în 
oraşul îndepărtat şi nepăsător. Când omul ajunge la morgă, nu mai 
poate spera la nimic bun. Acolo îl taie şi îl golesc de creier şi de 
inimă; oare cum poţi scoate inima dintr-un om?” 
           Personajele nuvelei nu auziseră de Simfonia spaniolă 
semnată de Lalo, era mesajul adresat lor, un mesaj cifrat în 
limbajul artei, dar pertinent, artistul adus de ape, înecat de apele 
mari, Sarinski, un polonez, era cheia, viaţa e o flacără, iubirea e 
soluţia, apele pot fi învinse… 
          Personajele captate de un destin umed nu înţeleg, Iulius 
scrie şi redă sensul: 
„…Că vedeţi acum nimeni nu mai zice nimic. Toţi tac şi toţi îşi văd 
de treabă şi Manole nu mai vine şi nimeni nu are poftă de nimic iar 
apele cresc tot cresc şi nu vor să se mai oprească şi ploaia asta 
afurisită a început din nou de parcă s-ar pişa careva de sus în jos 
tot timpul toarnă şi apa ne ustură pielea şi ochii şi sufletul şi-s 
amărât acum şi nu mai scriu că-mi vine să plec dar unde să mă 
duc că n-am pe nimeni…” 
            Deşi textul băiatului-scriitor nu are reguli în aparenţă, 
limbajul este brutal şi necizelat, el ne transmite adevărurile lumii, în 
mijlocul apelor mari omul este singur, apele sunt acide, totul are un 
sens în textul aparent lipsit de sens, povestirea unui copil imatur, 
dar care a asistat la dramele vieţii: dragostea, violul, moartea, 
boala spirituală şi trupească, secretele muzicii, secretele personale 
puse într-un cimitir, în pericol de a fi inundat, până şi morţii nu 
scapă, dar orice poveste are soluţiile ei, în cazul de faţă: Simfonia 
spaniolă, de Lalo…   
 
* („Édouard Victor Antoine Lalo (n. 27 ianuarie 1823, Lille - d. 22 
aprilie 1892, Paris) a fost un compozitor francez de origine 
spaniolă. A studiat, cu începere din anul 1833, la Conservatorul din 
Lille, vioara, violoncelul şi compoziţia. În 1839 se mută la Paris. 
Creaţia sa a cuprins opere, simfonii, concerte pentru vioară şi 
violoncel. Edouard Lalo era cunoscut în epocă mai mult ca 
violonist. Compune mai mult pentru instrumentul al cărui interpret 
este: concerte pentru vioară şi orchestră, simfonia spaniolă şi 
fantezii instrumentale, dar şi melodii pentru voce şi pian, chiar şi 
opere. Totodată, mai scrie pentru vioară şi un concert rus. Celebru 
este şi concertul pentru violoncel, cu o melodică de tip spaniol. 
Este înmormântat la Paris, în cimitirul Père Lachaise”. – Sursa de 
dicţionar: Wikipedia). 
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Ladislau DARADICI 
 

 

DUPĂ ÎNCĂ UN DECENIU DE SINGURĂTATE... 

 
             Mă întorceam cu bucurie şi cu pioşenie în Timişoara, 
măcar de două-trei ori pe an, după ‟89. Pentru mine „cetatea 
Timişului” de pe Bega (Temesvár) reprezentase dintotdeauna 
Occidentul (oare cine a uitat mezelurile de Comtim, pantofii de 
Guban, ţigările şi blugii de la sârbi, din ocico?)... Mai târziu am 
realizat că cele treisprezece poduri îmi deschiseseră pasiunea (ca 
să nu zic obsesia) pentru podurile bătrânului continent, chiar şi azi 
mai fiind dispus să „pierd” timp preţios (spre disperarea alor mei) 
pentru a lua la picior podurile Pestei, Vienei, Bratislavei ori Pragăi 
(ca să mă rezum doar la cele patru capitale imperiale, adânc 
înşurubate în sufletul meu). În 2000, publicasem Timpuri verbale, o 
povestire stranie despre unul dintre revoluţionarii ucişi şi arşi la 
Cenuşa, un spirit neîmpăcat, condamnat să retrăiască, iar şi iar, 
evenimentele acelor zile; era o poveste stranie despre trecut, 
prezent şi viitor... Apoi am citit „poemele anglofile” ale lui Ilie 
Chelariu din Zece ani de singurătate şi, din acel moment, oraşul n-
a mai fost acelaşi nici pentru mine. 
                   A mai trecut un deceniu şi, străbătând pieţele şi 
parcurile tinereţilor mele, simt pretutindeni aceeaşi dezamăgire 
(parcă suspendată) a celor vii şi morţi deopotrivă, împovărând (în 
ciuda noilor edificii impunătoare de sticlă şi oţel ori a giratoriilor 
moderne) sufletul acestui burg însângerat atunci, răvăşit şi umilit 
şi-acum... Pare un oraş iremediabil sfâşiat, pe de o parte aflându-
se urangutanii căpătuiţi (şi pseudoculţi), iar pe de o altă parte cei 
anonimi, mulţi şi muţi, încă aşteptând (unii sfârşindu-se în 
aşteptare) să li se facă dreptate. De partea lor se situează Che, 
poetul incomod, sarcastic, răzvrătit, dezgustat, disperat, agonic 
sângerând pe dinlăuntru. 
                Dincolo însă de răvăşitorul infern social şi moral pe care 
ni-l proiectează, cele treizeci şi cinci de poeme „condimentate” cu 
obsesivele sale anglicisme (peste optzeci de termeni argotici, dar 
şi elemente de jargon) reprezintă tot atâtea manifeste de 
solidaritate pentru cetatea-martir ale căror „ţâţe” au secat de-acum 
„stoarse de boturile îndârjite ale râmătorilor de iluzii” (tricoul cu 
che) şi în care, „legaţi cu funii de cânepă indiană/ la vasele 
comunicante ale disperării/ ultimii cavaleri visează să îşi ascundă/ 
cheliile şi laţele cărunte/ sub coiful generos al unei întâmplări 
fericite” (aşteptându-l pe big bradă). Şi toate acestea în timp ce 
dinspre dom nu contenesc să icnească „păcatele mucegăite ale 
cetăţii” (erhaş negativ). 
               Nu cred că Timişoara a avut vreodată parte de un astfel 
de „gest” (oricât ar părea de extrem, de disperat) de solidaritate. 
Antielitist radical, Ilie Chelariu se află alături (prin „cuget”, dar şi 
genă) de incomozii şi revoltaţii deznădăjduiţi ai cetăţii („am ascuns 
pâinea în suspinul celor/ număraţi/ cântăriţi/ împărţiţi”), de marea 
masă a celor scârbiţi de inedita (dez)ordine a democraţiei 
(„originală” şi ea), devenind poetul-emblemă al unei revoluţii 
confiscate şi care s-a dovedit extrem de profitabilă pentru 
campionii căpătuielii (în Occident, Virgil Diaconu îi numeşte 
„guzgani” ori „dobermani” ai puterii, valsând printre „somnambuli, 
hoţi şi cadavre”). Mesajul lui Che este unul al reproşului şi al furiei, 
în timp ce, „ghemuit sub grindina electronilor” putrezeşte „cu ultima 

speranţă în gând”: „eu arunc sticla/ nu/ un mesaj pentru cel care va 
veni după mine pentru/ fratele meu necunoscut/ fratele meu care 
va înţelege/ fratele meu care mă va salva de pe insula uitării...” 
(petrache poenaru) 
Aproape ostenit în revolta-i, zadarnic căutând acel „altceva”, poetul 
mărturiseşte că „după patruzeci şi patru de revoluţii”, a înţeles că 
„totul/ se umflă şi se dezumflă ritmic/ ca o broască călcată de un 
megamiriapod distrat...” (schelălăitul ultimului ateu) Scrisul devine 
esenţial în aceste circumstanţe (o „alternativă la a nu scrie” ar fi „să 
ne împrăştiem pe undeva împreună creierii”), dar şi o crudă 
răfuială cu „domnul personalitate” cu zâmbet distins („eu nu cred în 
prezentul ăsta al tău/ rândurile astea nu îţi strâng mâna/ te scuipă 
în faţă”), mai degrabă preferând compania „amicilor” săi de muzeu, 
precum „domnii” voltaire, tzara  ori papini. 
               Atacul împotriva intelectualităţii sterile devine tot mai 
înverşunat, „redacţiile duhnesc a urină de iepure/ universităţile a 
rahat vechi de bătrân neprimenit/ deasupra cetăţii se ridică un iz 
acru de bancnote uzate/ de osia lumii au atârnat vitrinele doldora/ 
aşteptându-l pe gizus craist superstar” (intrarea lui hristos în 
timişoara). 
                Paradoxal, prin atitudinea sa şi prin demersul său, poetul 
încearcă să zidească demolând, acceptând şi accesând poezia ca 
formă ultimă de protest, veritabil act de suicid. Vocea sa este a 
celui „dresat de mic cu bastonaşe”, citind „notele de plată de la 
masa tăcerii”, a celui „rătăcind pe pluta de şerpi” şi care nu-şi face 
iluzii „star trec”, conştient că, în cele din urmă, „fiecare moare 
singur” (blestemul lui ahasverus). 
               În pofida faptului că pe cerul ei „s-au înfipt stele noi” (iar 
„dinspre fereastra spartă a cazinoului poeţilor milionari/ se aude 
huruitul înfiorător al refluxului”), cetatea a devenit o lume a 
nimicniciei şi zădărniciei deopotrivă, în care (cu obsedantul 
bouvagon) „va mai sosi un poet/ va mai pleca un poet/ mai 
devreme sau mai târziu/ spre azilul pseudonimelor/ spre gara 
anilor irosiţi prin triaje şi curse locale/ verde-roşu-verde-roşu/ umil 
vagon la cheremul docililor manevranţi” (a mai sosit un poet). 
               Timişoara este un oraş pierdut în care „la temelia 
catedralei putrezesc noduri şi semne închegate”, „colţul străzii 
scuipă în obrazul eroului principal”, „şobolanii circulă mulţumiţi”, iar 
„în piaţa operei se pişă unul şi lălăie...” Şi dacă în proces-verbal 
„duhul cetăţii a adormit cu pumnul încleştat sub tâmplă”, într-un alt 
poem intitulat blaşcovici acelaşi „duh albastru” al urbei s-a stins 
deja, în cele din urmă „apocalipsa” lui Che cuprinzând întreaga 
lume: „pe impasse ronsin viaţa merge înainte/ pe impasse ronsin 
viaţa merge înapoi/ la masa tăcerii se râgâie/ picnic/ la poarta 
sărutului se gâfâie/ soft porno// o duhoare universală de palme 
jilave/ asfixiază ultimii inocenţi” (pianina mecanică). 
           Totul se leagă, aşadar, de burg... Indisolubil, pe nebănuite, 
vital, în acest „irascibil mileniu” care „pârâie” şi în care iluziile 
poetului se dovedesc a fi deşarte („mica publicitate vuia de 
proiectele mele aburinde/ ca bălegarul/ jinduiam la un crochiu de 
superman/ în mijlocul colii/ în mijlocul azimei/ bizar piept bombat în 
decorul ultimului viol generalizat” (eboşă fără noroc). 
În ciuda degradării şi disperării care a contaminat totul, poetul va 
rămâne fidel „cetăţii” („oraşul duşmanilor” săi): „vreau să mor pe 
treptele oraşului meu/ sub podurile pe care se vând ultimele 
speranţe”, respingând alternativa convieţuirii cu ceilalţi: „nu vreau 
să horcăi mai departe cu voi/ puneţi-mi oglinda la gură” 
(schelălăitul ultimului ateu). 
            Poeme ca dumnezeul lui ilie este cel adevărat, mâlul din 
farfurie, o stradă noroioasă din est sau manuscrisele de la 
timişoara moartă vorbesc de la sine despre oraş şi (ne)oamenii ei, 
despre sine şi despre toţi aceia care, „în aglomeraţia din ziua 
judecăţii de apoi” se vor prăbuşi gratis, ca şi despre revoluţia 
sângeroasă şi inutilă de la care ”departe de zilele verii dintre 
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gheţuri/ urlând/ se împleticesc zece ani// răpăit de bocanci pe 
poghiţa întărită a viselor/ de după ultimul parastas/ neputinţa mă 
huiduie/ rătăcesc printre blestemele numelor de străzi/ prin 
închegatele păduri uitate/ mânuitorii reflectoarelor voalează/ iar 
tristul film alb/ negru/ acum rulează ceva mai potrivit/ pentru/ o 
stradă noroioasă dintr-un orăşel din est/ ecşăn trilăr psiho/ în 
curând/ vă voi privi printre rădăcini/ milioane de tălpi/ nici un chip 
nici o privire nici un vis/ doar tălpi...”  
          Chiar şi după un alt deceniu (şi încă puţin) volumul lui Ilie 
Chelariu îşi păstrează statutul de „ultimă strigare”. Gest disperat al 
omului care, avându-şi „rădăcinile înfipte prea adânc în noroaiele/ 
de pe strada sa”, îşi vede destinul risipit asemenea nouă, cei care, 
neputând fi nici măcar pentru o zi vulturi, „n-am avut parte nici 
măcar de curata prăbuşire” (manuscrisele de la timişoara moartă). 
Nici urmă de dragoste, de fericire, de speraţă... O fărâmă de 
bucurie măcar, un strop de viaţă tihnită trăită printre oameni (dragi) 
şi lucruri (simple), printre prietenii necesari... Un destin ca o 
osândă într-o lume ca de infern şi în care moartea nu înseamnă 
decât o trecere dinspre „focul de deasupra/ în focul de dedesubt” şi 
care nu-l mai poate speria pe singuraticul răstignit în acest infern 
pârjolit al realităţii „în căutarea unui dumnezeu mai rece” 
(dumnezeul lui ilie este cel adevărat). 
        Zece ani de singurătate rămâne o carte exemplară (şi 
necesară) a unui poet care, paradoxal, nici nu se vrea poet, 
damnat, condamnat la viaţă în ţara „poeţilor” profesori/ ziarişti/ 
miniştri/ editori/ creditori/ diplomaţi, în această ţară a „poeţilor 
ghiftuiţi”...  
            O informaţie seacă de pe Wikipedia ne spune că Podul 
Modoş (ultimul de pe Bega), a devenit de-acum celebru pentru 
numărul mare al sinucigaşilor. În ultimul poem din cel de-al doilea 
volum al său, intitulat Kaki, Ilie Chelariu le va aduce acestora (şi, 
implicit, sinuciderii, singura problemă filozofică „cu adevărat 
importantă”, în opinia lui Albert Camus) un disperat „elogiu”... 

 

 
 

          
 
 

 
 
 
Ioan VASIU 
 

Pentru poetul Liviu Ioan Stoiciu 

prezentul e „bătut în cuie“ iar „viitorul se 

deteriorează“ 

 

            Născut în anul 1950, la un canton CFR din comuna 
Dumbrava Roşie, judeţul Vrancea, poetul Liviu Ioan Stoiciu a 
debutat devreme în revista Familia de la Oradea, girat de Ştefan 
Augustin Doinaş, iar editorial a debutat în 1978, fiind inclus, cu un 
ciclu de poezii, în „Caietul debutanţilor 1977", tipărit de Editura 
Albatros. În anul 1980 i-a apărut volumul de debut „La fanion“, la 
aceeaşi editură din Bucureşti, pentru care a primit Premiul Uniunii 
Scriitorilor.  
           Numeroasele sale volume de versuri, proză, teatru, 
publicistică şi memorialistică s-au bucurat de o bună primire din 
partea unor critici literari de marcă, fiind răsplătite multe dintre ele 
cu preţioase şi binemeritate premii. Din 1990 este membru al 
Uniunii Scriitorilor din România. 
          Despre Liviu Ioan Stoiciu pot să afirm fără teama de a greşi 
că este unul dintre poeţii răsfăţaţi ai generaţiilor care s-au afirmat 
înainte de 1989, cele mai bune reviste literare de atunci „bătându-
se“, care mai de care, pentru a-i publica versurile.  
         Spre deosebire de alţi colegi ai generaţiei sale, care, după ce 
s-au bucurat de debuturi fulminante şi surprinzătoare, au căzut, 
mult prea repede, în negura automulţumirii şi plafonării, Liviu Ioan 
Stoiciu a rămas până astăzi la aceleaşi „cote“ înalte ale creaţiei 
literare, fiind la fel de activ, continuând să publice frecvent în 
paginile celor mai bune reviste de profil, din ţară şi din străinătate. 
Am primit recent, cu nespusă bucurie, de la acest talentat şi 
apreciat poet, unul dintre ultimele sale volume de versuri, metaforic 
intitulat atât de frumos „Substanţe interzise“, apărut în 2012, în 
colecţia NEO a Editurii Tracus Arte din Bucureşti. După o atentă 
lectură am rămas cu impresia că poemele lui Stoiciu seamănă cu 
nişte „broderii“, lucrate cu o îndemânare de invidiat, în care poetul 
îşi „ţese“ trăirile sale de moment, impresiile ori visele ce-i „tulbură“ 
insomniile: „...Fântână / deasupra căreia apăreau deseori 
vapori asemănători cu / forma unui cocor / alb: simbol al 
singurătăţii mele, iubito, şi al lumii / particulelor elementare.“ 
(Bileţele ale sorţii - pag.26) sau: „Sunt un vechi aparat de zbor 
sublunar, de fapt, prăbuşit / pe plajă - dar nimeni nu-şi dă 
seama.“ (Am iubit ca o nebună - pag.42). Discursul poetic al celui 
ce semnează acest volum se remarcă printr-o simplitate uimitoare 
dar şi printr-o acurateţe impresionantă. Fiecare poem pare a fi o 
frântură dintr-un film care prezintă viaţa aşa cum este în realitate, 
cu bucurii şi tristeţi, cu împliniri şi cu neîmpliniri, cu oameni şi fapte.  
Pentru Liviu Ioan Stoiciu până şi „Viitorul se deteriorează“ (pag.14): 
„lângă mine grupuri de oameni în zdrenţe, grăbiţi şi tăcuţi, / cu 
copii în cârcă, având cu toţii ochii larg / deschişi şi privind fix, 
cu o uitătură demenţială, unde se / duc ? Să mă iau după ei ? 
Au ajuns / atât de sus. Ştiu, viitorul se deteriorează... / ... Fulgii 
de zăpadă / îmi dau un sentiment insuportabil.“ 
           Poezia pe care ne-o oferă Liviu Ioan Stoiciu pare o oglindă 
fidelă a realităţii, o armonizare aproape perfectă a unor scene de 
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viaţă, ori pur şi simplu a unor trăiri interioare, mai mult sau mai 
puţin efemere.  
             Poezia lui, deşi simplă şi sacadată în aparenţă, fără a avea 
acea muzicalitate ce poate îndulci auzul cititorului, are totuşi o 
frumuseţe aparte, impresionând prin sinceritatea nedisimulată şi 
prin discursul debordant: „vrabia grăsuţă din tufa uscată de 
măceş îl priveşte / dând din cap, nesigură pe ea, / jumulită, el 
priveşte, printr-o perdea de apă congelată, / aşezat pe bancă, 
prin geamul / prăvăliei, cum i se dau cu cremă pantofii negrii 
unui / poliţai tânăr, lustragiul are / câte o perie în fiecare mână: 
du-te, mă, în morţii / mătii, aude...“ (Cu cine vorbeşte - pag.66). 
Liviu Ioan Stoiciu ştie să valorifice limbajul imaginilor, dând astfel o 
surprinzătoare cromatică poeziei vizuale cu care ne-a obişnuit şi 
care-l reprezintă şi-l singularizează în imensul „ocean“ al liricii 
contemporane. Chiar dacă „şi-a pierdut şi ultimul dram de 
candoare“ poetul ne povesteşte cum doi tineri „au întreţinut 
relaţii / sexuale în biblioteca satului“, pentru ca într-un alt poem 
să ne descrie misterioasa viaţă din „oraşul în care moartea ţine 
în gură sperma / unui zeu ros de lanţ...“ 
              În finalul acestor sumare comentarii, îndrăznesc să afirm 
că Liviu Ioan Stoiciu continuă să demonstreze, cu fiecare nou 
volum tipărit, că este un poet autentic, înzestrat cu un talent 
indiscutabil, aflat mereu în competiţie cu sine însuşi, lăsând 
impresia că se grăbeşte în căutarea unei perfecţiuni a expresiei.  
Este unul dintre cele mai reprezentative „vârfuri de lance“ ale 
generaţiei sale, un adevărat bijutier al cuvântului, un neobosit 
„căutător de comori“, capabil să exploreze cele mai ascunse 
filoane ale existenţei nefalsificate şi netrucate. 
   
 
 

 „Speranţele  înoată  prin  zăpezi“ ne 
convinge Dumitru Mălin 
 
 
Poetul Dumitru Mălin s-a născut în anul 1950 la Baia de Arieş, din 
judeţul Alba. A absolvit, în 1977, Facultatea de Filologie a 
Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, iar în 2007 a obţinut 
titlul de doctor în filologie. 
             A debutat publicistic devreme, la vârsta de 14 ani, în 1964, 
pe când era elev. Debutul său editorial s-a produs în anul 1982, 
când a publicat placheta de versuri intitulată „Zodia mărturisirii“, în 
care a grupat 50 de poezii, fiind girat de scriitorul şi editorul Ion 
Marin Almăjan, directorul de atunci al Editurii Facla din Timişoara. 
În decursul anilor, care au trecut până acum, a publicat aproape 
douăzeci de volume. 
            Am primit, cu puţin timp în urmă, de la poetul din Ardeal, 
două dintre cele mai noi volume pe care le-a publicat: „Iubirii din 
ultima adolescenţă“, Editura Emma Books, Sebeş, 2011 şi 
„Târziu, la capătul speranţei“, Editura Emma Books, Sebeş, 
2013. La cel de-al doilea mă voi referi, pe scurt, în cele ce 
urmează. Cartea, tipărită în bune condiţii grafice, are trei capitole: 
un prim capitol fără titlu, un al doilea intitulat „Femeile pe care le-
am iubit“ şi cel de-al treilea, intitulat „În fântânile adânci cade 
steaua“. 
           Majoritatea poeziilor grupate în acest volum sunt scrise în 
dulcele stil clasic, versurile, cu un anumit ritm şi rimă, au o 
muzicalitate şi o fluenţă care le dau o sensibilitate şi o frumuseţe 
aparte: „Îmi pipăi fruntea- vie şi fierbinte, / La fel de grea de 
gânduri ca-nainte. // Atunci de ce prin iarna rea de-afară / Se-
aude plugul frigului cum ară ?“ (Plug - pag.23) sau: „O lună 
caldă, limpede şi trează / Ne lumina ca ziua la amiază. // Şi ne 
duceam prin ierburi amândoi / Ca două secete spre două 
ploi.“ ( Visând că sunt treaz - pag.92). 

           Dumitru Mălin, s-a născut poet, fiind un bărbat stăpânit de 
talentul versificaţiei, până în măduva oaselor, care nu poate trăi în 
universul său liric pe care şi l-a conturat cu fiece poezie caligrafiată 
pe hârtie, cu fiece volum nou, tipărit. El lasă impresia că trăieşte 
prin poezie şi că poezia respiră prin vorbele sale. Filolog de 
profesie, poetul stăpâneşte foarte bine limba română şi se „joacă“ 
pur şi simplu cu rimele şi cu metaforele, asemeni marilor poeţi ai 
lumii, dintre care îi amintesc pe Eminescu şi pe Esenin. Dumitru 
Mălin are harul dumnezeiesc de a sensibiliza coarda „subţire“ a 
inimilor celor care-i citesc sau îi ascultă poeziile. Poetul încearcă 
să ne convingă, chiar în prima poezie ce deschide acest volum, că 
„moartea-i vie-n fiecare“ (pag.7) pentru ca într-o altă poezie să se 
plângă că-l dor „bucuriile lumii, multe, puţine...“ (pag.35).  
Anotimpurile preferate ale neobositului poet Dumitru Mălin par a fi 
iarna şi primăvara şi argumentăm, în acest sens, citând câte o 
strofă, din două minunate poeme: „E încă februarie, dar un soare 
frumos / Îmi pregăteşte sângele de primăvară. / Lumina mă-
ntoarce pe faţă, pe dos, / Mă scoate cu suflet cu tot în afară.“ 
(Târziu, la capătul speranţei - pag.35) sau: „Afară soarele-i înalt 
din nou / Senină-i ziua, blândă-i dimineaţa; / Din iarna dusă 
doar un stins ecou / Îmi mai atinge sufletul şi viaţa.“ (Mijloc de 
martie - pag.42). 
             În cel de-al doilea capitol al volumului, autorul a grupat nu 
mai puţin de 34 de poezii, dedicate femeii. Cu o sinceritate, 
debordantă, poetul recunoaşte: „Femeile pe care le-am iubit / N-
or fi bătrâne-n lume niciodată / Că eu le-am dat să guste fruct 
oprit, / Le-am pus pe buze miere descântată. // Eu le păstrez 
aşa cum le-am creat / Frumoase, albe, goale, plutitoare, / Pe 
buze cu nectar nemăsurat / Şi-un rând de poezie la picioare.“ 
(Femeile pe care le-am iubit - pag.59). 
           Aproape toate poeziile grupate în cel de-al treilea capitol 
sunt încărcate de nostalgie, având în prim plan chipul drag al 
mamei dispărute şi imaginea memorabilă a satului natal şi a casei 
părinteşti: „Am venit, căsuţă de sub coastă, / Să te mai revăd 
cu dor şi drag. / Nu m-aşteaptă nimeni la fereastră, / Mama nu-
i acasă, nu-i în prag. // ... // Toate-mi spun cu-aceeaşi întristare 
/ Mama nu mai este, a plecat / Undeva-ntr-o ţară fără soare, / 
Fără doar de-acasă, fără sat.“ (Acasă - pag.102). 
Poetul Dumitru Mălin încheie acest nou volum de versuri în stilul 
lui, original, adresându-se direct cititorilor: „Şi-nchei această carte 
ca pe-un chin / Pe care l-am trăit cu bucurie, / Nemaiştiind ce 
alte chinuri vin / Ţi-o dărui, cititorule drag, ţie.“ (Punct -
pag.108). Nu-mi rămâne decât să-l felicit pentru acest volum şi să 
aştept cu nerăbdare viitoarele lui cărţi.   
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Silviu GUGA 

„Argument” pentru a umbla desculţ în Barcelona 

 

 Într-o istorie a literaturii române contemporane, 

fără doar şi poate,  Walter Johrend va fi înregistrat ca „o 

curiozitate”.  Şi asta nu neapărat pentru că a scrie pe 

teme şi subiecte insolite şi cu „tehnici” rarisime, ci pentru 

faptul că a aşteptat să ajungă septuagenar ca apoi să 

publice, în nici doi ani, opt volume de poezie. Curios e şi 

faptul că Walter Johrend scrie numai în limba română 

(cel puţin până acum ) deşi e de ednie german şi trăitor 

de aproape trei  decenii în Germania.  În primăvara 

anului 2012 debutează simultan cu volumele 

„Singurătatea Profetului” şi „Evul Mediu după ploaie”, 

urmate, cu o ritmicitate constantă, de „Frumuseţile 

patriei”, „Vipere sibiene”, „Intim-Shop”, „Cercul nebun”, 

„Antologica” şi volumul recent „Desculţ prin Barcelona”, 

apărut la editura „Cenaclul de la Păltiniş”. Am putea 

spune că, de la anul debutului, la fiecare sosire în ţară,  

Walter Johrend editează câte o carte de poezie şi de la 

o carte la alta adaugă câte o nouă tuşă la fizionomia sa 

poetică.  Nici o carte nu seamănă una cu alta, dar „un 

numitor comun” putem afla în dezinvoltura cu care îşi 

abordează subiectele tematizând bine fiecare carte, în 

lipsa de inhibiţie la alegerea motivelor poetice şi în riscul, 

asumat deliberat, de a scrie o poezie minoră, luând ca 

model pe Topârceanu şi Minulescu, dar şi pe Marin 

Sorescu şi, nu în ultimul rând, pe Emil Brumaru, în 

privinţa limbajului lipsit de pudoare. Bineînţeles, nu e 

vorba de epigonism, ci mai degrabă de ceea ce spune 

scriitorul anglo-american T.S.Eliot: „Unul din marile 

merite ale poetului sincer este că, citindu-l, ne aducem 

aminte de precursorii lui şi tot astfel lectura acestora ne 

readuce la el”.         

Walter Johrend ne-a convis încă de la primele 

volume că „relaţia” lui cu poezia este o predispoziţie 

esenţială şi existenţială şi nu un capriciu intelectual sau 

artistic şi nici o oportunitate facilă. „Desculţ prin 

Bracelona” întăreşte această convingere. Titlul cărţii ne 

duce cu gândul la un memorial de călătorie şi nu greşim 

prea mult pentru că, într-adevăr, Walter Johrend 

realizează  un memorial de călătorie suis generis alcătuit 

dintr-o suită de poeme. Vom găsi nume din arealul 

Barselonei ( Tibidabo, Sagrada Familia, Montjuic, Gaudi, 

parcul Güell etc), dar să nu ne aşteptăm la un ghid 

turistic în versuri pentru că poetul îşi face călătoria 

„desculţ”, ceea ce poate însemna, în primul rând, că  e 

lipsit de prejudecăţi culturale şi de ifose turistice, şi  abia 

apoi că starea lui materială depinde de gazda care îl 

„sponsorizează”, Cristina.  Călătorul poet recunoaşte că 

„de câte ori ieşeam/ mă înzestra cu sume/ că nu mă 

ruşinam/ de stare şi renume”.  „Ieşirile” prin Bacelona şi 

prin împrejurimi sunt făcute nu pentru a descrie locuri, ci 

pentru a prezenta cu jovialitate „trăirilele călătorului”. 

Acuitatea percepţiei acestor trăiri exclud aproape în 

totalitate curiozitţile turistice, dar starea de spirit a 

„desculţului” întră în rezonanţă cu locurile vizitate şi 

satisfacţiile sunt cu jovialitate mărturisite pentru că nu şi-

a „frecat călcâiele şi talpa pe degeaba”.      

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Cabinetul de lectură 

                   Cronică literară 

Ioan MATIUŢ 
 
                                               ( revista ARCA) 
 
        O revistă literară precum “Algoritm Literar”, este 

expresia existenţei unei literaturi vii, a unui cerc omogen 

de scriitori care dau identitate culturală spaţiului în care 

trăiesc. În actuala conjunctură şi context economico-

social, puţin prietenos faţă de cultura scrisă,un astfel de 

demers este un act de eroism şi sacrificiu.  

      Revista “Algoritm Literar” nu este una localistă, în ea 

găsim colaborări valoroase ale unor scriitori importanţi ai 

literaturii române de azi. Dacă mai adăugăm eleganţa 

ţinutei grafice şi tipografice, avem toate motivele să 

situăm revista între cele cu personalitate, care contează 

în peisajul revuistic literar românesc. 

      În acest moment aniversar, apariţia numărului 10 al 

revistei „Algoritm Literar”, îi doresc viaţă lungă şi apariţii 

la fel de reuşite şi vii.  
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Ioan EVU 
 
POEME DE ÎMBLÂNZIT TRECEREA* 

 
             După mai bine de zece ani de la debutul editorial cu 
Alfabetul unei șoapte, Nuța Crăciun a publicat recent la 
prestigioasa editură timișoreană Eubeea, în elegante condiții 
grafice, a doua sa carte de versuri, intitulată Cuvinte de îmblânzit 
mâinile, cu o scurtă precuvântare semnată de Paul Blaj. Volumul 
conține și o variantă spaniolă a poemelor, în traducerea Janinei 
Sfetcu. 
          Ținând cont de faptul că a debutat editorial în 2001, am 
putea-o plasa pe Nuța Crăciun în așa zisa generație poetică a 
douămiiștilor… Dar acesta e doar un amănunt cronologic, pentru 
că, în realitate, poezia sa n-are nimic comun cu minimalismul, 
cotidianismul & mizerabilismul numitei generații.  
           Titlul cărții este în sine o ars poetica ce definește în cheie 
metaforică credoul artistic și implicit moral al autoarei. Spun implicit 
moral pentru că în mai toate poemele cuprinse în Cuvinte de 
îmblânzit mâinile mesajul liric este subsumat celui etic. Cu alte 
cuvinte rolul poeziei este unul de act purificator, expiator al 
răului/urâtului din lume, scopul pragmatic al demersului  scriptural 
fiind acela de a oferi existenței mundane motivație, coerență și, 
mai ales, sens. Un sens totdeauna benefic. 
        O atare viziune „luminoasă” despre actul scrierii își are 
sorgintea în substraturile temperamental-romantice ale autoarei, 
care, deşi e vizitată de vagi nostalgii, structural vorbind e o ființă 
solară cu o perspectivă pozitivă, tonică, asupra menirii poetului în 
cetate. Aș spune că acesta este calvarul fertil al autoarei, 
preocupată aproape obsesiv de triumful valorilor estetico-morale 
într-o lume amenințată de spectrul convulsiilor existente în relațiile 
interumane ale societății postmoderne.   
         Cunoscând-o pe Nuța Crăciun de aproape trei decenii, mai 
precis, din vremea când frecventa cenaclurile hunedorene, bătând 
cu timiditate la porțile afirmării, i-am urmărit îndeaproape evoluția. 
Trebuie amintit că strădaniile sale într-ale scrisului au fost 
răsplătite, de-a lungul unor ani, cu numeroase premii literare de 
prestigiu. 
              În întreg periplul său liric nu vom descoperi asperități și 
distorsiuni. Evoluția poeziei sale (și mă refer aici nu doar la 
poemele editate în cele două cărți tipărite până în prezent ci și la 
versurile răspândite, sporadic, prin reviste) e una firească, 
moderată, deloc epatantă. O lirică a bunului simț și a unei abordări 
sobre a discursului liric. Însuși amănuntul deloc neglijabil că-și 
publică volumele cu parcimonie denotă caracterul perfecționist al 
poetei, preocuparea obstinantă de a se autodepăși.   
             Dacă în volumul Alfabetul unei șoapte, făceam cunoștință 
cu o lirică a confesiunilor jurnaliere, vag feministe, o poezie mai 
mult descriptivă, contemplativă și ușor de-personalizată, în Cuvinte 
de îmblânzit mâinile avem de-a face cu o abordare oarecum 
diferită a realității, în care primează factorul existențial.  
             Poeta e preocupată acum de marile teme ale poeziei 
dintotdeauna. Din urzeala versurilor sale răzbat marile interogații 
ontice, dar și năduful revoltei împotriva unei lumi introvertite, auto-
claustrată în propriul sine, ce pare a fi inaptă să comunice pe 
lungimea de undă a sufletului.  
         Totuși, răzvrătirea eului poetic împotriva realului e cumva 
estompată de temperamentul reflexiv al autoarei, fiind subordonată 

unei impresionante discipline a versului care forează adâncimile 
memoriei individuale ori colective şi aduce la suprafaţă minerale 
rare. Într-o atare lume – ne sugerează Nuța Crăciun – menirea 
poetului este, parafrazând titlul cărții sale, aceea de a îmblânzi 
„marea trecere”, în sensul sugerat de sintagma blagiană.  
             Poezia cuprinsă în acest volum remarcabil de versuri e 
țipătul unei singurătăți al cărei substrat e mai mult metafizic decât 
unul cu motivații explicite. Starea de splin, tristețe și înstrăinare cu 
care se confruntă spiritul izolat într-o realitate agresivă, întrezărită 
ca „zid fără ferestre” e distilată și sublimată în retortele 
imaginarului, fiind transfigurată, catartic în cântec. Poemele Nuței 
Crăciun au ceva din inflexiunea trăgănată a doinei, transmit o mare 
cantitate de sentiment și de lacrimă ce transcende suferința, ca în 
excelentul poem intitulat numărătoare inversă – o autentică 
bijuterie lirică:  
           „În casă ești doar tu și liniștea/ o auzi cum șuieră pe lângă 
tine/ ca un tren de marfă/ apoi se așează în tomuri albastre/ pe 
rafturile reci// prin ochii ferestrei lumea pare perfectă/ poți vedea 
acvariile cu peștișori aurii ale sfinților/ poți auzi cântecul pianistului 
de pe ocean/ cum trece din văzduhul cu ciori/ direct în camera ta 
de închiriat// e cel mai lung coșmar de până acum gândești// în 
lumina dimineții timpul trece impasibil/ ca un tren/ din care te poți 
arunca oricând”…  
             Există în această remarcabilă carte de versuri o stare de 
graţie a cuvintelor, poeta locuită de har simte nevoia să se 
destăinuie unui interlocutor niciodată numit, bănuit doar ca 
prezenţă abstractă în mai toate poemele, fapt ce conferă 
discursului liric o aură colocvială și deopotrivă misterioasă, de un 
romantism bine temperat, deloc desuet. Aceasta pentru că Nuța 
Crăciun evită cu măiestrie capcanele confesiunilor banale și aplică 
surdină efuziunilor, încât putem afirma că versurile sale se 
constituie în autentice radiografii ale sufletului.   
           Desigur că ar fi multe de spus despre poezia Nuței Crăciun, 
dar, deocamdată ne rezumăm doar la a afirma că noua sa carte de 
poeme Cuvinte de îmblânzit mâinile e o reușită, o apariție 
editorială demnă de tot interesul cititorului de poezie bună.   
* Nuța CRĂCIUN – Cuvinte de îmblânzit mâinile (Ed. Eubeea, 
2014)  
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Traian VASILCĂU 
 
Psalmul zilei a șaptea 
  
Am totul cît Te am pe Tine,  
Doamne, 
Şi n-am nimic dacă Te părăsesc. 
Cîmpii de lumînări nesecerate 
În ochi-mi duc şi tot Te 
preaslăvesc. 
 
Nevrednic sînt de Tine însuţi,  
Doamne, 
Tăcerea mi-i mormînt,  pe care-l 
cresc, 
Netrebnicul de mine-s o tînjire 
La porţi de iad şi tot Te preaslăvesc. 
 
Călugăr fără schit,  n-am vreo chilie 
În inima-mi pentru vreun cînt ceresc. 
În leagăn dau mereu tristeţea lunii, 
Şi-am înfiat-o şi Te preaslăvesc. 
 
În orice zi mă nasc şi mor întruna 
Şi iar mă nasc să mor şi să-mplinesc 
Condiţia neantului continuu 
Pe care-l birui şi Te preaslăvesc! 
  
*** 
Mama voia să fiu crîng de visare, 
Prin care ceru-alunecă,  încet. 
Dar într-o noapte---nostimă-ntîmplare--- 
Limba română m-a născut poet. 
 
Tata visa sub ierbi în legănare 
Să-i pot cosi tăcerea din brădet, 
 
Dar,  lăcrimînd,  legitimă mirare, 
Limba română m-a născut poet. 
 
De-aceea-i sărut mîna și îi zic: 
"Turlă a mea,  alunecînd din soare, 
Fără de tine n-aș fi  fost nici boare, 
Nici plop pe deal,  nici clopot,  nici nimic." 
  

Dumnezeu la o cafea 
  
De-o vecie viscolește 
Cu luceferi,  nu cu nea. 
Astă seară mă răpește 
Dumnezeu la o cafea. 
 
Obosit,  abia vorbește, 
Turlă rară--vorba Sa. 
Astă seară poposește 
Dumnezeu la masa mea. 
 
Taci mai bine,  Te-odihnește, 
Sunt,  de vrei,  tăcerea Ta, 

Astă seară cînd oprește 
Ceru-ntreg la poarta mea. 
 
Și-o să  pururi  viscolească 
Pacea Lui inima mea, 
De-o să crească,  să tot crească!, 
Veșnicii în urma Sa. 
 

Psalmul apartenenţei la vecie 
  
Părea nimic să nu-mi lipsească: 
Aveam arginţii sub picior 
Şi din podgoria domnească 
Horea nectarul în ulcior. 
 
Eram ferice ca un rege, 
Aveam crăii în orice burg, 
Iluzia-mi era pereche, 
Păcatul lumii – Demiurg. 
 
Ochii nutreau potire pline 
Cu desfătări de umbre reci 
Şi-n mine cărţile divine 
Dormeau noptatec somn de veci. 
 
Părea nimic să nu-mi lipsească: 
Nimic din pohtele lumeşti, 
Deşi eram un fir de iască 
Plutind la curţi împărăteşti. 
 
Şi-acum, cînd port Christos în mine, 
Nimic nu am din ce aveam: 
Nici avuţii, nici conturi pline 
Şi, totuşi, cînt cum nu visam! 
 
Şi-s voievod scris de misterul 
Îmbrăţişării lui Iisus 
Şi sunt cît sunt una cu cerul 
Şi nu-i crăie mai presus. 
  
*** 
Sunt angajat de zbor să-i fiu cădere, 
Sunt angajat căderii să-i fiu zbor. 
M-a subjugat cuvîntul cu tăcere 
Să fiu pe veci tăcerea tuturor. 
 
O deznădejde inima îmi cere, 
Culeg lumina dintr-o psalmodie, 
Pierdut-am cheia de la veşnicie 
Şi n-am acces la nici o stea tîrzie. 
 
Cu ochii dragostei privescu-mi lumea, 
Vreau visul să-mblînzesc şi nu mai pot 
Decît să strig că moartea suie culmea 
De după care-nvie neamul tot. 
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Lazăr Magu 
 
 

Culegătorul de perle 
 
Cu nesfârşite fire de praf şi de nisip 
însămânţează Domnul spre-mbogăţire scoica. 
Incizia ne doare – durerea n-are chip, 
dar , încă nenăscută, ne consolează doica. 
 
Optzeci de ani ne ţine pe malul mării vieţii 
să simtă alveola cum creşte-n ea safirul, 
cum sângerează rana, ca geana dimineţii, 
când din chilii de beznă se-nalţă-n slăvi Emirul. 
 
Încet se naşte perla – ca Domnul din Maria 
-perpetuu, El îşi cerne sămânţa Lui de duh 
şi-apoi din carnea noastră cu-ngheţuri şi zăduh 
se-nalţă păsări albe, iluminând vecia. 
 
Vuieşte-n scoică marea, cu scâncet şi cu muget, 
când, El se-mbogăţeşte în cer, cu înc-un suflet.  
 
 
 

Petrecere 
 
Sângele martirilor - 
vinul Creştinismului. 
Comesenii, tot mai însetaţi ... 
 

 
 
Recurs la Răstignire 
 
De două mii de ani, 
copacii se disculpă 
de vânzarea Mântuitorului. 
În fiecare toamnă, 
aruncă mii de arginţi  
în Templu. 
 

 
Treizeci 
 
Luna însăşi era prinsă ca un peşte în năvod, 
când Iisus veni-n grădină, singur, fără de norod. 
Iuda tremura în noapte ca lovit de ceasuri rele, 
privind cum în jurul lunii strălucesc treizeci de stele. 
 
Şi şi-a amintit că-n urmă cu treizeci de zile, Domnul 
le-a spus că va fi trădare ... Se va zice: „ Iată Omul!” 
Inima, bătând de moarte, pieptul sta să îi străpungă – 
Iuda se zbătea în noapte ca un ban de-argint în pungă. 

 
Ca să nu îl prindă ziua cu lumina ei din zori, 
el l-a sărutat pe Domnul, groaznic, de treizeci de ori. 
Brusc s-a luminat grădina de lămpaşe şi norod: 
Isus era prins în lanţuri ca un peşte în năvod. 
 
Iuda a plecat în noapte, coborând pe trepte reci. 
Număra arginţi şi stele şi-i ieşeau mereu treizeci. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Poezie religioasă 

Ioan BARB  

semnele întoarcerii   

când măslinul îşi va chema mireasa în somn  

şi timpul îşi va despleti umbra peste vale 

remuşcarea sunându-şi deşteptarea mă va căuta 

străbătând lumea nisipurilor 

sunt un drumeţ rătăcit cu braţele uscate 

pe ramurile mele bătrâne 

lumânările frunzelor s-au stins  

de atunci aud 

doar foşnetul vântului încolăcindu-mi gândurile 

urzite în adâncuri sub ţesăturile vechi 

 

uneori îmi aduc aminte de întunericul îndepărtat  

eram lăstarul unui copac  

răsărit din eternitate 

de atunci nu s-a mai născut 

nici un nemuritor 

chiar dacă fluviile vor curge din nou spre cer 

stelele nu se vor stinge 

pământul naşterii mele nu se va preface în deşert 

şi ramurile nu mi se vor usca 

când va străluci coroana măslinului 

umbra îşi va aduna copiii din mine 

 

El îmi va obloji in zori faţa cu rouă 

îmi va alinta cioburile zilelor în palma Sa 

 

 

 

http://www.poezie.ro/index.php/author/0035372/Ioan_Barb
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Ionatan PIROȘCA 
 
 
(din volumul Trecerea prin icoană partea I) 
 
 
 
*** 
un aer  s-a oprit în poarta mea 
nu mai știe drumul până-n plămâni 
peste întinderi vâjâie-ntrebări 
 și nu am răspunsuri și vreau să-mi spui 
în care mână să duc  greutatea aceasta 
 
o molimă a golit orașul secundei 
de interneții ei cavaleri și domnițe 
doar un click uriaș zicea că așteaptă-nvierea 
până acolo nu puteam merge decât pe jos 
ca să adun praguri înțelepciunea oricărei treceri 
 
 
***                                                                                 
 
mi te-a pus Dumnezeu ca pe o geografie în ochi 
așa că plâng tot ca o hartă agățată strâmb 
plină de râuri și dealuri și mări 
peste care venea anotimpul 
 
nu te uita în ochii mei, e mai aproape atlanticul 
inimii bântuită de furtuni                                                               
 
 
 
*** 
 
dacă  nu am înțeles destul  
va veni un vânt 
și va culca la pământ luminișul 
 
dacă nu am iubit destul 
va veni o mirare 
despre suferință ca despre un timp 
 al măsurii de lut  de pe masa olarului 
 
de ce e altfel decât liniștea Ta  
lumina aripilor când pasărea nu mai zboară 
 
 
*** 
depindem de iubirea Ta ca limba de cerul gurii 
când rostește amin 
depindem de Domnul din ea 
ca florile când se albin 
 
și mai depindem de o scară la cer 
pe care urcă ființele noastre 
oricât ne-am umfla în efemer 
apele de sus rămân albastre 

 
 
*** 
dă la o parte perdeaua aceasta din noi 
să vedem bine marea galileii și peștii 
în adâncul ei așteptând minunea 
și pasul Tău lunecând atât de firesc  
 de parcă abia acum ai coborât din caleașcă 
peste apele ei înconjurându-ne 
 
și când nu știm dacă să râdem sau să plângem 
în adâncul nostru pregătește Tu peștii 
pentru o altă minune cum n-am știut 
și toarnă marea galileii cu tot cu pași plutitori 
numai dă la o parte perdeaua aceasta din noi 
 
 
*** 
îmi scutur praful de pe picioare în cetățile cele uscate 
ale zilelor în care am trecut fluturând insomnia 
unui vis mai aproape decât orice altceva de ce sunt 
de ce ești de ce ai vrea sa fii și de ce aș vrea să fiu 
ca un pictor care-și scutură penelul 
de prea multă culoare 
 
și plec mai departe într-o împlinire de adevăr 
ascuțit de cuie și de cruce nu mă credeți e treaba voastră 
și uneori plouă praful vă leagă-ntre voi cu noroiul 
zona de pe creier răspunzătoare de văgăuni înglodată-i în prăbușiri 
 
scutur praful de pe cizme de pe pinteni alerg 
va veni altcineva să vă mănânce 
 
 
 
 *** 
lacrimi de dor lacrimi de vis lacrimi de om 
lacrimi cât toate-ncăperile cât toate-nchinările 
cât toate icoanele lacrimi fecioarele inimii lacrimi flăcăi 
lacrimi imense podețe peste iubire 
lacrimi iertare lacrimi durere lacrimi nămeți 
și o singură dimineață împodobită ca un obraz 
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Biserica Sf. Gheorghe din Streisângeorgiu  
se află înlocalitatea omonimă, în marginea 
orașului Călan,județul Hunedoara. Construită în 

stilul romanic, între 1313-14, pe locul unei biserici 
de lemn datate 1130-1140, biserica din 
Streisângeorgiu este una din cele mai vechi 
construcții medievale din Transilvania și 
România cunoscute până în prezent și păstrate în 

funcțiune. Nu numai vechimea ce și arhitectura ei 

bine conservată, pictura valoroasă din trei 
perioade diferite: 1313-14, 1409 și 1743, și nu mai 

puțin situl arheologic, fac din această biserică una 

dintre cele mai prețioase monumente de 

arhitectură medievală transilvană. Biserica se află 
pe noua listă a monumentelor istorice. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istoric 
• Săpăturile arheologice au relevat vechimea 
neașteptat de mare a bisericii, din anii 1313- 

1314. 
• Pictura murală interioară se păstrează din trei 
etape succesive, cea inițială din 1313-1314, 

refăcută în 1409 și 1743. 

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

restaurărilor din anii 1980 
 
 
 
 

 

 


