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Silviu GUGA 

 

Carte despre…cărţi 

 

 

Cuvântul carte are multe înţelesuri în limba noastră. 
Obiectele numite de acest cuvânt, am învăţat de mic, sunt foarte 
preţuite. Mai bine spus, au fost foarte preţuite. Printre primele mele 
amintiri sunt şi cele legate de carte. Cred că aveam doar vreo cinci 
ani când am ajuns să iau o carte dintr-un raft al unei etajere, care nu 
strângea mai mult de 70-80 de cărţi, dar  pe care toţi din casă o 
numeau bibliotecă. Mă atrăsese, desigur, coperta ei pe care în clipele 
următoare am şi rupt-o şi de necaz că n-am găsit ilustraţii în ea, am 
început să-i rup şi paginile. Mama se speriase ca şi când aş fi căzut şi 
mi-ar fi sângerat genunchii şi coatele, sau aş fi vărsat apă fierbinte pe 
mine. M-a certat şi apoi mi-a spus că am făcut un mare rău,  pentru 
că nu e voie să rup asemenea obiecte. A venit şi tata, care a încercat 
să-mi explice cam ce e o carte şi cât de preţuită trebuie să fie. 
Începusem să cred că e un obiect aproape sfânt. Cam tot pe atunci, 
bunicul, eu îl numeam moşu-meu, a primit o scrisoare de la un prieten 
care pierduse un picior în al doilea război mondial. Nu-l mai văzusem 
atât de bucuros pe bunicul. „Am primit carte de la Sâvu‖, repeta de 
multe ori şi eu ţopăiam în jurul lui, transmiţând mai departe ştirea şi 
bucuria lui. „Moşu-meu a primit carte de la Sâvu‖.  Apoi am cerut 
lămuriri despre carte şi am înţeles că ea poate să fie şi o scrisoare. Şi 
m-a convins mai târziu cu versurile lui Eminescu şi Goga: „ De din 
vale de Rovine / Grăim, doamnă,către tine,/ Nu din gură, ci din carte,/ 
Că ne eşti aşa departe‖ şi „Luminate împărate! Scriem carte cu-
ntristare, / Ne-au luat păşunea domnii, fără lege şi-ntrebare... 
 Cartea de la badea Sâvu era la fel de preţuită ca şi cărţile 
din „biblioteca‖ familiei. Bunicul a citit-o aproape la tot satul, parcă îl 
aud şi parcă-l văd, cum întrerupea citirea ca să-şi şteargă lacrimile. 
„Nu ţi-am trimis carte până acum că am fost tot pe drum, ( poate din 
cauza rimei involuntare am reţinut începutul acestei cărţi ) de la un 
doftor la altu până mi-au pus picior.‖  Urma povestea piciorului de 
lemn de stejar care atât de bine i se potrivea, că putea merge şi la 
plug şi la coasă. Alte „poveşti‖ din carte nu le-am înţeles şi le-am uitat 
Am reţinut  finalul tot cu rimă: „Dragă Ieronime, în încheiere, îţi urez 
să ai putere şi bunul Dumnezeu să te ajute să treci de rele şi nevrute, 
cu sănătate că-i mai bună decât toate.‖ Nu ştiam să citesc, dar scrisul 
de o caligrafie impecabilă şi semnătura ornamentată, cu bucle bine 
aduse din condei, mă fascinaseră şi au fost un motiv în plus pentru 
neuitare. Cât de preţuită e şi cartea primită de bunicul mi-am dat şi 
mai bine seama când, în plină zi de lucru, el a dat plugul şi grapa jos 
din căruţă şi a plecat s-o arate şi la alţi prieteni din satele din jur. M-a 
luat şi pe mine  cu el şi aşa am realizat prima mea călătorie în Strei-
Sângiorgiu, la Ruşi şi la Măceu. Cartea, indiferent de forma ei, mi-a 
impus de mic sentimentul de respect pe care trebuie să i-l port, dar 
numai dacă este de valoare. Unele cărţi, mai târziu am descoperit, 
erau puse în lăzile din podul casei şi peste ele erau aruncaţi coceni de 
porumb. Erau ascunse din pricini pe care mai târziu le-am înţeles şi 
când au fost „eliberate‖ erau unele roase de șoarici. 

 Mai sunt şi cărţi pe care nu trebuie să le respecţi. Nu-mi 
amintesc de autorul şi titlul cărţii pe care am deteriorat-o şi pentru 
care am fost certat, dar sunt sigur că nu primeam reproşuri dacă 
rupeam „Lumina vine de la răsărit‖, „Mitrea Cocor‖ sau „Kiev, 
Moscova, Leningrad‖, cărţi scrise de autori care au fost respectaţi la 
noi în casă, dar cărţile acestea îi compromiteau. Soartă ingrată,în 
casa noastră, au avut şi  alte cărţi . „Desfăşurarea‖ lui Marin Preda a 
fost folosită la aprinderea focului la cuptorul de pâine. (Ce bine că 
Marin Preda a scris apoi şi alte cărţi. ) Cartea lui Mihai Novicov, 
„Pentru literatura vieţii noi‖, fiindcă era mai voluminoasă, a fost pusă 
sub un picior de masă în cămară, am recuperat-o ca s-o ţin ca 
„document‖. Alte cărţi, pe care aş fi vrut acum să le am ca documente 
proletcultiste, nu ştiu ce soartă au avut. Îmi pare însă rău mai ales de 
cartea lui Ion Vitner, „Influența clasei muncitoare asupra lui Eminescu 
și Caragiale‖. Cred că e tare amuzantă şi n-am mai găsit-o.
 Am învăţat, deci, că te poţi şi compromite prin cărţile pe care 
le scrii.  Când am început şi eu să scriu, mă gândeam că trebuie să 
am grijă să nu mă compromită cartea unde adun ceea ce am scris
 Înţelesesem cu timpul că compromiterea vine nu numai din 
mesajul ideologic al unei cărţi, ci şi din pierderea, dacă ai avut, a 
bunului simţ care include nu doar eticul, ci şi esteticul.   
 Acum mă surprinde mulţimea cărţilor compromiţătoare, nu 
se mai pune problema susţinerii unei ideologii, dar susţinerea bunului 
simţ e totdeauna necesară. Apar tot mai multe cărţi şi se citeşte tot 
mai puţin. Paradoxal, dar îmi vine să cred că e bine aşa. De ce să 
citeşti cărţi proaste? Şi dacă citeşti şi nu ai cuptor de pâine şi nici 
masă cu un picior mai scurt, de ce să nu scrii că sunt proaste şi 
compromit autorii lor? Puţini au avut îndrăzneala să scrie, pe şleau, 
despre asemenea cărţi. Un critic a adunat într-o carte tot ce a scris 
despre 250 de cărţi proaste (cred că nu a depus prea mare efort ca să 
le găsească) şi mi-a stârnit admiraţia, dar de atunci numărul cărţilor 
proaste cred că s-a dublat. Poate şi din pricina acestei inflaţii de cărţi 
proaste,interesul pentru lectură a scăzut. 

 În perioada interbelică s-a preconizat să se organizeze un 
congres al cărţii. Despre această iniţiativă a scris Cezar Petrescu ( un 
scriitor care n-ar trebui dat uitării, cel puţin pentru că e autorul 
romanului „Întunecare‖) în editorialul revistei „Adevărul literar şi 
artistic‖ nr.864, din iunie 1937.  Cezar Petrescu afirma  atunci că „un 
vitreg destin urmăreşte cartea‖. Este, din păcate, de actualitate 
analiza  făcută „crizei cărţii şi a lecturii‖. La ideea de respect pentru 
cărţile valoroasă şi al îndemnului pentru lectură subscriu, chiar dacă 
nu se va ţine niciodată un congres al cărţii.  

   

 Leo Butnaru și Silviu Guga  
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Cornel 
UNGUREANU 

                     

 

                            Scurte itinerarii într-o geografie 
a literaturii 

 

        Am scris de mai multe ori despre Silviu Guga, cu 
observaţii care i s-au părut lui mai degrabă mustrătoare. Figura 
acolo întrebarea, mi se părea, de arhivist: De ce n-a publicat 
mai mult. Sau de ce, într-un anumit interval, a lipsit din istoria 
literaturii. De ce, după ce a trăit intens într-o Timişoară a 
literaturii, a dispărut în preajma Sibiului, sau chiar în Sibiul 
evenimentelor culturale? De fapt, el ar fi putut să-mi reproşeze 
că n-am fost la evenimentele culturale majore de la Sibiu, 
Botoşani, Craiova. El a fost cu prietenii săi, eu am rămas 
împotmolit într-o Timişoară a bibliotecilor. E consilier, senior 
editor a unor reviste  sau cenacluri edituri din Sibiu, Călan. E 
senior al revistei „Cenaclul de la Păltiniş‖ unde publică amintiri 
despre Noica. Pagini despre întâlnirile sale cu câţiva dintre cei 
mari ai literaturii române, de la Noica la Romul Munteanu. E 
într-o geografie literară pe care o sustrage  cu graţie exceselor 
localiste. Dar după ce atrage atenţia asupra unor figuri bine 
aşezate într-un spaţiu al culturii: 

  „Prozatorul Ioan Barb scrie istoria unor oameni dintr-un spaţiu 
geografic de care e îndrăgostit şi căruia îi legiferează intrarea în 
literatură, este spaţiul  aflat pe malul Streiului, la intrarea în 
Ţara Haţegului. Odată intrat în literatură, poate să fie oriunde. 
Acest lucru  pare să ne spună volumul Oraşul scufundat‖ 

   Nu-i puţin să legiferezi intrarea în literatură a unui loc. A unui 
spaţiu cu o istorie care poate fi a tuturor, dar este doar a acelor 
oameni. E locul, topografia care ne dă identitate. Spaţiul din 
Oraşul scufundat poate fi oriunde, dar nu mai este: e al unei 
lumi de demult – a copilăriei. A rămas ceea ce poate recupera 
amintirea. Iar amintirile pun accentul pe timpul trecut: lumea 
aceasta a fost, oamenii aceştia nu mai sunt. Oraşul scufundat 
conjugă verbul „a muri‖ în povestiri vegheate expresiv de titluri 
care pot explica: Oraşul scufundat, Cea mai frumoasă zi de 
după viaţă, Pentru învinşi nu este loc între îngeri, Neînţelesul 
joc al rătăcirii, La numărul 99 nu mai locuiesc oameni, Parastas 
cu Eurogold, Nopţile unui proscris. O nuvelă cu un titlu neutru, 
Tulipan, tot despre uzura  vremurilor vorbeşte: armăsarul 
Tulipan este îndepărtat de noile vremuri ale satelor din istoria 
sa firească – de armăsar de rasă. Se degradează. Suntem într-
un timp funebru.  

         Nici poezia lui Ioan Barb nu se îndepărtează mai mult de 
istoriile iscate de paradigma a nu fi: „cineva te priveşte/ prin 
orbitele unui mort// cu degetele subţiri/ bate în geam/ îţi 
desprinde cu unghiile/o pojghiţă din ochi//se aude/cum 
timpul/îşi adună polenul‖(imixtiune în identitatea unei clipe). 
Poezia se apropie de rugăciune: moartea anunţă un timp al 
învierii. Timpul funebru e închis într-o lume care rămâne a 
credinţei: ‖Doamne/ s-au rostogolit toată noaptea/pietrele de pe 
munte/semănau cu păsările/izbite de piscuri// aveau gâturile 
retezate/de razele reci ce modelau pentru o nouă zi/aurora‖  
(umilinţa)  

        Avea dreptate Silviu Guga: literatura lui  Ioan Barb 
legiferează intrarea unui spaţiu bine topografiat, într-o geografie 
literară validabilă. 

 

Silviu Guga și Cornel Ungureanu 

 

 

 De la stanga la dreapta: Silviu Guga, Cornel Ungureanu, Mircea 
Martin si Petrut Pârvescu.  
In faţa cetatii Soroca din Basarabia. 
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Gheorghe MOCUŢA 

poemul 

« Cu cât te apropii de Dumnezeu, cu 
atât eşti mai singur. El este 
singurătatea neţărmurită. » (Léon Bloy, 
1915) 
 
  in 
  tri 
  gi 
  le 
       acestui 
         sânge 
    urcă până la Dumnezeu 
 nici o ameninţare 
    nici un scâncet 
    dinspre camera de tortură. 
 

încercare asupra emoţiei 
 
ce fac eu acum? 
m-am oprit 
şi respir 
în ritmul unui poem 
infinit. 
aerul proaspăt 
e cheia de boltă 
a serii. 
gura bolboroseşte cuvinte 
înroşite în sânge 
emoţia slăbeşte laţul. 
răcoarea pătrunde în creier. 
 
o bătaie de inimă: 
se năruie totul. 
 

gândul curat al dimineţii 
 
după o noapte de nesomn şi alcool 
atât de departe e ochiul meu de trup 
încât se loveşte de imaginea răsturnată 
a existenţei de hârtie 
iar sufletul aburit şi stingher 
nu e decât prelungirea unui trup păcătos 
un appendix probi 
un mădular sănătos. 
 

somnul naţiunii 
 
noi suntem români maghiari rromi 
nu ne vindem ţara noi avem constituţie 
şvabii şi saşii se pot întoarce liniştiţi 
pe plaiurile mioritice 
munţii noştri aur poartă dar patria 
e mereu primejduită 
noi avem nostalgiile noastre 
 

un tineret dârz intelectuali subţire 
dar avem şi mineri care apără cuceririle 
revoluţionare dacă vrem 
noi putem construi casa republicii 
şi bulevardul socialismului cu faţa umană 
noi nu avem nevoie de monarhie şi moşieri 
de exilaţi ei n-au mâncat salam cu soia 
nici de golani în pieţe 
pe vremea lui ceauşescu s-a construit enorm 
dar monstruos. canalul dunăre-marea neagră 
se vede binişooor din cosmos 
nu erau şomeri nu era valută 
azi avem stupid people şi jale muuultă multă. 
 

fracturi 
 
în timp ce mănânc soţia mea vorbeşte întruna 
cu pisicile ei curate 
mi cu motanul meu necurat plin de răni 
apoi mătură curtea şi îmi adună lucrurile desperecheate 
în timp ce eu încă mai sorb ciorba ei de măcriş 
atent la fiecare bob de orez 
îmbălsămat în mirosul de leuştean şi pătrunjel. 
 
ea bombăne precum o duioasă Xantipa 
că nu mi-am adunat încălţările cleştele de vie 
ziarele din fotoliul de răchită. 
un potop de vorbe îmi intră în urechi în gură în piele. 
eu  încerc ca un vulpoi să-i povestesc ceva 
s-o abat din drum. 
 
se opreşte şi vine la geam: 
nu te înţeleg îmi declamă în aerul gros al amiezii 
vorbeşti în fragmente 
 
fireaţi ai dracului de fracturişti! 
 

avenue de Clichy 
 
pe bulevard e forfotă  
e plin de buticuri arăbeşti turceşti chinezeşti 
(tot al treilea copil înfiat în Franţa e chinez). 
în vitrine bijuterii ieftine soldurile începutului de an 
şi căpăţâna mea încadrată de o şapcă leninistă 
magazine de haine şi produse electronice 
miros de kebab şi cartofi prăjiţi 
atmosfera orientală a mărfii expuse în stradă 
jeans originali pantofi second-hand 
tout pour 5 euros! 
la numărul 7  dau de o inscripţie  
aici a fost cabaretul lui Moş Latouille 
crâşma lui a devenit cartier general pentru soldaţii  
generalului Moncey în 1814 
copii mâncaţi şi beţi şi nu lăsaţi nimic duşmanului! 
 
tot aşa şi eu lacomul plimbăreţ prin Clichy 
nu las nimic duşmanului meu imaginar 
care mă zoreşte din urmă – 
plăcerea de a hoinări  
de a vedea  
de a înşela timpul 
curgerea enigmatică  
nodul 
cărora nimeni n-ar reuşi să-le guste esenţa. 
 

             POEME 
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Radu 
CIOBANU 

 

 

      Din  J u r n a l  1978 

      M a r t i e 

 
        Terminat Pătrar de veghe de G.M.Cantacuzino. În 
aparenţă, jurnal al unei călătorii în Orientul Mijlociu, pe urmele 
vechilor imperii, cartea e deopotrivă poem, meditaţie, 
confesiune şi reflecţie profesională. Dizolvând imaginea 
Orientului „pitoresc‖ acreditată de turişti săltăreţi, acest mare 
om de cultură impune fără ostentaţie, dar cu gravitate, 
imaginea adevăratului Orient, mistic şi elegiac, aşternându-se 
cu resemnare de veacuri sub pulberea furtunilor de nisip. Aşa 
cum, de altfel, îl şi sintetizează în câteva imagini dinspre finalul 
cărţii: „În Orient […] arta scapă eticei mereu, precum scapă şi 
de intelectualizare. Ea răsădeşte în adâncurile instinctelor o 
floră care scapă analizei, care se veştejeşte sub judecată. Te 
simţi mereu brutal şi simplu în faţa feminităţii artei orientale. 
Aveam adesea strania impresie, când priveam minunile 
Ispahanului, că mă plimbam într-o grădină în zale şi armură. 
Logica mă stânjenea mereu.‖ Sau, ca în această ultimă 
disociere, surprinzătoare şi esenţială, ca toate celelalte pe care 
le întreprinde: „Acel ritm şi acea armonie virilă [ale lumii latine] 
se înfăţişau mereu nouă ca o izbândă a tinereţii şi a dragostei. 
Ispahan şi toată arta olarilor din Orient mi-a rămas ca o 
chemare a dragostei şi… a morţii.‖ 
      Orientul e filtrat prin sensibilitatea activă a acestui 
contemplativ lucid şi speculativ, a cărui receptivitate se 
ipostaziază mereu, trecând din reveria uşor elegiacă, la 
comentariul auster şi cutremurat, ca în faţa mormântului straniu 
al Estherei din Ecbatana sau la detaşarea pigmentată de o 
discretă ironie, dar nu lipsită de afectivitate, ca în aceste 
observaţii: „Orientul are darul de a învălui premisele cunoştinţei 
în farmecele nedeterminării cu o uşuratică tendinţă de 
generalizare. Şi pe urmă, în Orient orice om se simte puţin 
profet, măcar papagaliceşte, cu suspecte sonorităţi în voce. 
Această atitudine dramatică, vrăjmaşă oricărei critici, e paza 
poate cea mai sigură a visului oriental. Noi, când stăm de 
vorbă, luăm cafea şi ceai ca să fim mai treji. Abden Nur şi 
semenii săi fumează opiu. De când călătoresc în deşert, mă 
simt prizonierul unei lumi de somnambuli, în care tradiţia e 
adesea manie. "Totul este în tot", zicea arhitectul zidar. Această 
formulă rotunjită, care se învârte în cap ca o morişcă, e bună 
pentru a elimina orice alt gând din minte. E o evidenţă care, 
oricum o aşezi, stă mereu în picioare.‖ 
      Dar arhitectul, pictorul, gânditorul e şi un scriitor, mai mult 
chiar, un remarcabil stilist. O situaţie, o atmosferă sunt fixate 

memorabil din câteva notaţii transcrise cu mână sigură: „La 
intrarea satului mizerabil, caii ne aşteaptă flămânzi şi slabi ca şi 
stăpânii lor. Uliţele sunt înguste ca tranşeele. Copiii aruncă 
pietre, femeile surâd, bărbaţii mârâie.‖   Peisajele sparg 
canoanele descripţiei realiste şi devin viziuni în care accentele 
sunt aşezate pictural, prin culoare: „Cheile unui pârâu secat 
scoboară uşor. E drumul nostru. Cerul nu se mai vede. Lumina 
e roşie ca stâncile. Caii păşesc cu greu printre bolovanii 
albaştri.‖ Imaginile sunt rezultatul unui proces rafinat de 
stilizare: „Ca o cupă de jad răsturnată pe un altar de lut, 
mauzoleul unui emir îşi aruncă umbra pe morminte mărunte.‖ 
Expresia se concentrează frecvent până la a dobândi virtuţi 
aforistice: „Mândria se ofileşte mai uşor în deşert‖ ; „A avea un 
stăpân e o chezăşie a singurătăţii.‖ Succesiunea propoziţiilor e 
graduală, ducând la efecte de ritm şi muzicalitate şi, dacă le-am 
fragmenta, ar putea fiinţa de sine stătătoare, în ipostază de mici 
poeme: 
                   „Caravanele vin din Samarkanda 
                           şi se duc spre Şiraz. 
                    Pe drumurile lungi ale Asiei, 
                           pasul cămilelor, 
                               ritmat de clopote,    
                                    bate măsura vieţii. 
                     Şi ele vor trece 
                           până spre ziuă, 
                                cum trec veacuri…‖   
Sau: 
                     „Prin umbrele serii, 
                          privind la cetăţi,  
                          ruine şi stânci înşirate 
                          de-a lungul fluviului, 
                                am văzut oglindindu-se 
                                în apele timpului,  
                                       veacuri de piatră.‖ 
      Sunt nerăbdător acum să citesc Izvoare şi popasuri. Abia 
atunci voi avea o imagine mai cuprinzătoare a acestui mare şi 
subtil artist. 
                                                        * 
       De zece ani fără întrerupere scriu carte după carte. Cu un 
asemenea ritm se iveşte de la un timp primejdia superficialităţii 
şi istovirii. Superficialitatea s-a şi simţit în Dreptul de a începe. 
Istovirea încă nu s-a manifestat, cel mult, poate, un început de 
oboseală. Mi-aş acorda un „an sabatic‖ de relaxare prin lecturi, 
meditaţie şi, eventual, vreo călătorie. Dar, măcar încă doi ani, 
până după ce voi încheia Linia şi sfera, nu ne putem îngădui un 
asemenea lux. 
                                                        * 
       Ştiam de la început că Heralzii e o carte fără conflict şi, ca 
atare, fără tensiune. Porneam la drum cu conştiinţa acestui 
handicap şi speram să-l depăşesc în vreun fel pe drum. Al 
doilea handicap a fost criza de timp ivită încă înainte de a scrie 
prima pagină. Din cauza ei n-am avut răgazul să aflu soluţia 
pentru a compensa lipsa de tensiune. Soluţia ar fi fost relativ 
simplă şi o găsesc acum gata formulată – prea târziu! – într-o 
scrisoare a lui Thomas Mann, în care se referă la Iosif… : 
„Trebuia să pun la contribuţie o sumedenie pentru ca eliminând 
orice captivare prin tensiune să fie totuşi captivant.‖ Asta ar fi 
însemnat să concep cartea sub forma unor „istorii‖, a cronicii 
unor familii, extinzând-o la dimensiunea de 2-4 volume 
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elaborate lent, în tihnă, ca o curgere largă de fluviu. Atunci da, 
ar fi ieşit, poate, „un roman al Unirii‖, dar asta nu e treabă de 
fuşerit în câteva luni şi încă sub veghea neînduplecată a 
spectrului lipsei de bani. 
                                                        * 
        Al doilea volum al memoriilor lui Iorgu Iordan nu aduce 
nimic nou. Rămân valabile însemnările pe care le-am făcut 
despre primul. Uscăciune. 
                                                       * 
      Suntem în 21, marţi, şi încă n-am terminat cartea. De vineri 
m-am simţit mizerabil şi n-am mai putut continua. Pe de altă 
parte, mi se întâmplă pentru prima dată să nu ştiu cum să 
închei. Stau în faţa ultimelor 15-20 de pagini ca un rapid sosit 
cu întârziere, care mai e ţinut şi la semnalul staţiei terminus. 
Neputinţa asta mi-a dat un fel de stare de panică şi de tensiune 
în care fierb de câteva zile. Ceva asemănător unei stări 
pronunţate de astenie, o nelinişte ca şi cum din clipă în clipă ar 
sta să-mi explodeze capul. 
                                                       * 
      22 martie, ora 14:48: am terminat Heralzii. Mai bine zis, i-
am pus capăt. 
 
      A  p  r  i  l  i  e 
 
      Jumătatea lunii. Din 23 martie, până în 27, am revăzut 
cartea. A început apoi dactilografierea şi corectura, 14 + 3 zile 
de muncă fizică, epuizantă, făcută în goană, sub permanenta 
teroare a crizei de timp. Ieri, în sfârşit, cartea a fost încheiată, 
îndosariată, ambalată şi expediată la Bucureşti. Curăţenie pe 
masa de scris, apariţia primelor elemente de şantier pentru 
Preţul speranţei. 
      Acum, după ce am recitit de trei ori Heralzii, sunt mai 
optimist. Se pare că e, totuşi, o carte consistentă, densă, cu o 
compoziţie aparte. Mă simt foarte obosit şi mă încearcă iar 
obscure, discrete dureri viscerale. Aş vrea să mă odihnesc 
câteva zile. Azi am vrut să stau în pat, să citesc, să dormitez, 
dar nu ştiu de ce n-am putut, a trebuit să mă scol. Mă aşteaptă 
câteva restanţe, selectarea ziarelor şi revistelor, nişte scrisori, 
mai ştiu eu ce… 
                                                       * 
      De ieri am început să revăd fişele de la Nemuritorul… Ce 
plăcere şi ce destindere să revin în lumea acelei cărţi! În zilele 
astea va trebui să încep documentarea propriu-zisă. Prevăd 
însă iar zile grele, enervări, risipire, istovitoare luptă între voinţă 
şi putinţă. Mâine am şedinţă la partid, la Lungu, pentru 
aprobarea nenorocitului acesta de supliment, luni învăţământ 
politic, marţi şedinţă de partid, joi „Amfiteatrul artelor‖, vineri 
cenaclul, borcane care trebuie duse la vândut, aspirator şi 
pantofi care trebuie duşi la reparat, vizita Ilenei şi a clanului 
Viorel anunţată pentru după Paşti. Şi astea încă nu sunt decât 
cele pe care le ştiu. 
                                                      * 
      Am aşteptat cu nerăbdare apariţia Romanului istoric al lui 
G. Lukács, dar a fost o dezamăgire. Istorist, sociologizant în 
exces, amintind de limbajul unei epoci de tristă memorie, 
studiul mi s-a părut depăşit iar autorul situat într-un punct de 
vedere aflat în afara sferei mele de preocupări. Fiind limpede 
că orice artist, volens-nolens, se face expresia unei anumite 
viziuni asupra lumii şi vieţii, nu aspectele ideologice sunt cele 

care mă interesează. Problema romanului istoric, la care mă 
gândesc de câţiva ani, evoluţia genului, condiţia sa actuală, 
perspectivele sale mă interesează exclusiv sub aspectul 
formulei estetice. 
                                                        * 
       Azi e Duminica Floriilor, odinioară ziua bunicii Aurelia. 
Veneam de la biserică cu ramuri de sălcuţă. Prânzeam la ei, în 
„prânzitor‖, mai târziu, după instalarea ruşilor în partea aceea 
de apartament, la masa rotundă din camera de zi. Era multă 
lumină şi toată casa mirosea a zambile şi a prăjituri. Începeam 
cu icre şi bere băută din pahare înalte. Atmosfera aceea 
familială, sărbătorească, destinsă, n-am mai regăsit-o niciodată 
de atunci la aceeaşi intensitate. Prin cărţile de citire era şi o 
poezie din care nu mai ţin minte decât două versuri, probabil un 
fel de refren: 
                                      „Vin Floriile cu soare 
                                    Şi soarele cu Florii…‖ 
       Stupiditatea lor discretă nu le împiedică să rămână ataşate 
acestei amintiri, una dintre cele mai pure şi mai nostalgice pe 
care o am din primii mei zece-doisprezece ani. 
                                                        * 
      Plângerea lui Dracula de Corneliu Leu e o carte care 
reuşeşte să se ridice doar cu o palmă deasupra eşecului. 
Având ambiţii de roman, interesantă ca idee, e un lung 
monolog al lui Ţepeş în captivitate, întrerupt periodic de masive 
reproduceri ale unor fragmente de documente autentice de 
epocă. În felul acesta, creaţia propriu-zisă în acest roman 
există în proporţie de cel mult 50%. Monologul, adică ceea ce, 
de fapt, ar trebui să constituie substanţa romanului, devine 
foarte curând monoton, e frecvent exclamativ şi – ciudat ! – 
deşi detaliile sunt abundente, uneori chiar ostentativ apăsate, 
impresia rămâne aceea de penurie a atmosferei şi culorii. E şi 
neveridic, la urma urmelor, oricât de dispus ai fi să accepţi orice 
convenţie. Contrar intenţiilor autorului, cele mai interesante 
părţi ale cărţii sunt în felul acesta documentele reproduse cu 
conştiinciozitate. 
                                                       * 
      Legenda văzută ca resursă a creaţiei. Reproduceam odată 
aici punctul de vedere al lui André Maurois. Reiau: legenda 
este „ceea ce trebuie spus, istoria unei existenţe după ce timpul 
şi uitarea au purificat-o.‖ (Memorii).  
      Şi acum, ce spune G.M.Cantacuzino: „Legenda este 
întotdeauna imaginea pe care şi-o face un popor despre sine 
însuşi.‖ Şi: „Legendele nu sunt făcute numai pentru copii, ci 
sunt adesea parabolele prin care vorbeşte un neam.‖ Şi încă: 
„Împletind în povestirile ei dragostea cu vitejia, fiind mereu 
atentă la gândul fericirii care rămâne la urma urmei scopul 
iniţial al oricărei civilizaţii, legenda evocă trecutul într-o lumină 
idealizată, desenând pe planuri simplificate de feerie silueta 
celor cari în viaţă au ştiut să iubească şi să cucerească.‖ 
      Regăsesc aici iar una dintre acele fericite întâlniri de gând, 
căci a evoca trecutul sub o lumină idealizată, cum zice G.M.C., 
mi se pare în esenţă acelaşi lucru cu a evoca o existenţă „după 
ce timpul şi uitarea au purificat-o‖, după expresia, poate mai 
exactă, a lui Maurois.  
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      M  a  i  
                                                        
       În zilele acestea palmaresul familiei se îmbogăţeşte cu 
încă o victorie: după o lungă perioadă de muncă şi tensiune, N 
trece peste inspecţia de grad I cu nota 10 şi elogii. Enorm 
sentiment de eliberare pentru mine, d-apoi pentru ea! 
„Inspectorii‖, universitari timişoreni, Simion Mioc şi Irimescu, 
sunt oameni inteligenţi şi oneşti, simpatici şi deschişi. Am 
petrecut împreună post factum câteva ceasuri agreabile, în 
urma cărora cred că am rămas prieteni, păstrându-ne o stimă 
reciprocă. 
                                                     * 
       Asasinarea lui Aldo Moro, abominabilă istorie. Imposibil să 
nu-ţi aminteşti asasinatele politice şi valul de terorism care au 
premers ultimul război. Mă gândesc la această Italie a cărei 
etică niciodată n-a fost prea fermă, dar care seamănă azi din ce 
în ce mai mult cu o târfă la îndemâna tuturor: dăruită cu toate 
frumuseţile pământului, împodobită cu toate roadele artelor, 
oscilând mereu între rafinament şi bestialitate, între liturghie şi 
orgie, indolentă, certăreaţă, „eurocomunistă‖ (!), coruptibilă şi 
nestatornică. Mă tem că ne pregăteşte şi alte spectacole 
deplorabile. 
                                                     * 
       Liviu Grăsoiu anunţă la tv apariţia Frumosul(ui) principe 
Cercel de Radu Boureanu, comentând că este cel mai bun 
roman istoric apărut în ultimii ani, după Nemuritorul… meu. 
Asta m-a făcut curios cu atât mai mult cu cât o asemenea 
lectură intră în sfera mea de interes acum, cu documentarea 
pentru Preţul speranţei. Cartea lui R.B. s-a dovedit însă o 
dezamăgire, iar afirmaţia lui Liviu Grăsoiu un gest de 
complezenţă dictat de vârsta, valoarea şi prestigiul poetului. 
       E un roman în linia tradiţională, cuminte, a reconstituirilor 
noastre istorice, sfătoase, lente, aluvionare atât în ceea 
priveşte compoziţia, încărcată cu o seamă de episoade, detalii, 
explicitări (chiar la nivelul propoziţiei) fără rost în economia 
artistică, ducând la stufoşenie, cât şi în ceea ce priveşte 
expresia, limba, prin extensie, stilul, împovărate de o retardată 
predilecţie pentru arhaism, iar, în cazul de faţă, şi pentru 
turcismul tradus de obicei imediat, didactic, prin echivalent 
lexical sau perifrază. E apoi inexplicabil pentru mine cum a 
putut R.B., care e şi pictor, iar în poezie un imagist cu o 
cromatică foarte bogată, cum a putut, zic, să scrie o carte atât 
de lipsită de culoare despre o epocă şi un personaj pline de 
culoare. Cu atât mai mult cu cât a intenţionat o pledoarie pentru 
Renaşterea românească. 
       Şi mai e, în sfârşit, un ciudat şi suspect apetit pentru 
scenele tari, de violenţă, care culminează în final prin nararea 
cu tabiet, hiperrealistă, de o atroce cruzime, a mutilărilor la care 
e supus Cercel, a uciderii sale şi apoi a primirii de către Mihnea 
a acelei misterioase lăzi de la Stambul, care, deschisă, lasă să 
se vadă pielea principelui „lucrată îndelung de stranii meşteri 
tăbăcari.‖ Despre sfârşitul lui Cercel există două versiuni: una a 
sugrumării, alta a decapitării, urmate de aruncarea trupului în 
mare. Prin ce se justifică atunci şi la ce foloseşte invenţia 
aceasta sadică, care încheie întreaga carte, fără a lăsa nicio 
geană de lumină, e un lucru pe care nu l-am înţeles. Există, de 
altfel, în ultimul timp, la mai mulţi autori, o stranie propensiune 
înspre episodul violent, la Vintilă Corbul, la Eugen Barbu, la 
Corneliu Leu, primii care îmi vin în minte. Nu sunt adeptul 

idilizării, nici al ocolirii „locurilor rele‖ atunci când ele au existat 
– şi ele au existat şi la noi, mai puţin însă ca aiurea, ca în Italia, 
de pildă, ca să nu mai vorbim de noroadele Asiei. Am mai scris 
aici despre asta pe când pregăteam Nemuritorul… şi îmi 
amintesc că insistam atunci asupra a două condiţii: necesitatea 
în limitele logicii artistice şi lipsa de ostentaţie care trebuie să 
însoţească astfel de pagini delicate. Pentru asta artistul are la 
îndemână un instrument de mare fineţe şi eficacitate, care se 
cheamă sugestie şi cu care se pot obţine efecte infinit mai 
subtile decât prin relatare nudă. Căci a descrie conştiincios cum 
se jupoaie, la propriu, un om este o operaţiune de proces-
verbal, de legist, de grefier, care nu mai aparţine teritoriilor 
artei. Ea poate cel mult să cutremure coafezele, unui om 
cultivat însă îi va suscita doar un sentiment penibil. Umbra unui 
astfel de sentiment planează acum, din păcate, şi asupra 
romanului acestui elegant poet. 
                                                       * 
      Simt nevoia să mă relaxez şi pentru asta fac o pauză în 
documentare şi încep Ocheanul întors al lui Radu Petrescu, 
carte aşteptată cu nerăbdare. Tot jurnalul de la Petriş, ca în 
Jurnal, pe care îl citisem cu delicii acum câţiva ani. De data 
aceasta însă, mi se pare puţin fanat, puţin preţios, puţin snob. 
Bucureşteanul fin, sensibil, franţuzit, exilat la poalele Rodnei, 
fără a putea realiza aderenţa la realităţile locului. Îi citeşte pe 
Racine, Flaubert şi Laclos şi scrie: „Despre o fată care o ajută 
la trebi şi care e cocoşată, Cristina zice Fata ahaia îmbulzită.‖ 
Reţine insolitul, pitorescul, cu tonul cu care misionarul scrie 
despre aborigeni. Nicio secundă însă, nu se întreabă de ce 
oare o fi zicând Cristina aşa. În afară de aceste mici şi probabil 
neîntemeiate iritări, lectura e totuşi tonică, reconfortantă şi 
binevenită după îndelungile mele excursuri în istorie. Reţin 
observaţia de fineţe şi adâncime: „Ciudat cât de prost scriam 
acum patru ani, acum trei, anul trecut! Ciudat şi faptul că pe cât 
scriam de prost, pe atât vorbeam mai mult şi aveam mai mulţi 
amici: când voi realiza cartea desăvârşită o să fiu cu 
desăvârşire singur.‖ 
       Un loc important în aceste însemnări îl deţin peisajele, pe 
care le percepe afectiv, devin scurte momente esenţiale în viaţa 
lui de exilat, aflată sub semnul provizoratului, dar şi acestea 
sunt văzute oarecum din  afară, într-un desen stilizat, picturale, 
văzute cu ochiul omului de interior, familiarizat mai curând cu 
peisajele care luminează mocnit, în semiobscurităţi de 
anticariate: „Totuşi, pe dealurile deszăpezite sălcii urcă şi 
coboară, diafane şi spumoase, în galben, în violet, în albastru 
stins şi în roşu, pământul galben are mici pete de iarbă, şi pe 
alocuri, pe coaste sub cerul rar, grupuri de copaci privesc în 
depărtare.‖ În acest stil al liniilor subţiri, delicate, e introdusă şi 
trăirea erotică, discretă, vag melancolică, cu adâncimi abia 
întrezărite, lăsând prin pagini urmele unui suav parfum de 
nostalgie. Poate că, dincolo de notele care fixează deliciile 
lecturilor, dincolo de peisajele devenite de multe ori stranii, 
această trăire este, de fapt, nervul vital al întregii scrieri. 
                                                       * 
       Un drum zadarnic la Petroşani pentru o ipotetică şezătoare 
literară, la invitaţia panglicarului de Ionaşcu. Acolo însă nu se 
întâmplă nimic, nimeni nu ştie nimic. După multele ploi ale 
acestei primăveri cenuşii şi reci, e prima zi cu soare glorios. Cu 
toate astea, Petroşaniul mă deprimă – murdar, lepros, 
promiscuu. Mă întorc cât mai repede, cu prima cursă. Singurul 
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câştig al acestei zile pierdute rămâne peisajul din Ţara 
Haţegului. În lumina festivă, după atâta umezeală, vegetaţia a 
devenit o izbucnire exuberantă, un triumf, verdele pare de lac, 
aşa cum numai în Bucovina am mai văzut, iar priveliştea 
neverosimilă, ca în afişele O.N.T.-ului. Cai solitari pasc în tihnă 
în umbra livezilor iarba suculentă pe care scapără roua. Pe 
coaste, ancestralele turme, ieşite în lumină. Mătăsuri şi 
smalţuri. Biserica din Sântămăria Orlea, masivă şi de o aspră 
eleganţă, suportând cu demnitate dintele vremii. În fundal, 
acoperind severitatea crestelor, zăpezile de o indicibilă puritate 
ale Retezatului scapără în soare. O lume inaccesibilă. 
                                                       * 
       Aş vrea să ne odihnim măcar o săptămână într-un peisaj 
precum cel evocat mai sus. Și N-ei i-ar prinde bine după stresul 
inspecției. Doar să ne plimbăm şi să citim fără nicio altă 
preocupare. Poate la Hărţăgani, dar acolo mă îngrozeşte 
mulţimea neamurilor cu care trebuie să întrețin conversații non-
stop. Aş prefera un loc unde să nu avem relaţii cu nimeni. Dar 
unde?  
                                                      * 
       Senzaţia discretă de déjà lu mi-a însoţit tot timpul lectura 
Ocheanului întors de Radu Petrescu. O puneam pe seama 
faptului că şi jurnalul publicat în volumul Proze din 1971 era… 
tot jurnal. Abia târziu, după vreo optzeci de pagini, o frază îmi 
dă certitudinea că am mai citit-o. Mă fulgeră o bănuială şi, 
căutându-l, regăsesc fragmentul subliniat în volumul din 1971. 
Ocheanul întors este, deci, o reeditare, cu minime adausuri, a 
jurnalului de acum şapte ani. Optica mea s-a modificat, aşadar, 
întrucâtva de-a lungul acestor ani de vreme ce acum mi s-a 
părut „puţin fanat‖. Sunt speriat că am putut lua drept inedite 
peste optzeci de pagini pe care le citisem în urmă cu şapte ani. 
Îmi slăbeşte mie memoria – nu acesta ar fi primul simptom – 
sau e vina textului care nu e decât agreabil, nu şi memorabil ? 
      Dar cum poate fi calificată procedura de a reedita o carte, 
schimbându-i titlul fără a avertiza în vreun fel cititorul care te 
stimează şi-ţi aşteaptă cu nerăbdare noua apariţie ? 
                                                        * 
      Lansarea romanului milițist al lui George Timcu desfăşurată 
cu tot aparatul şi cu lume multă. În ciuda oboselii, am fost în 
formă şi am vorbit cu elan şi convingere de parcă ar fi fost 
vorba de Simenon. Timcu, realmente emoţionat. Trebuie să fac 
mereu distincţia între cărţile lui stângace, şi omul agreabil, 
deschis, cu o autentică poezie sufletească. Ce dramă! 
                                                          * 
      O şezătoare destul de izbutită la liceul „Aurel Vlaicu‖ din 
Orăştie. La plecare, sculptorul Nicolae Adam, care e şi director 
al Muzeului de Artă Populară, ne invită să vizităm muzeul „lui‖. 
E într-adevăr o realizare care fiinţează numai abnegaţiei şi 
priceperii sale. Nu e ceva formidabil – e chiar departe de Hanul 
Domnesc de la Suceava – dar e mai mult decât meritoriu acest 
muzeu dacă ţii seama că a răzbit singur iremediabilul 
tembelism al Comitetului Județean de Cultură. 
      Din păcate, N.A. ţine să ne dea şi explicaţiile de rigoare: de 
unde a achiziţionat cutare lucru, ce reprezintă cutare ornament. 
Ghizii m-au agasat întotdeauna, chiar când au fost prieteni 
animaţi de bune intenţii, ca acum. Dacă vreau să ştiu ceva, 
întreb. Prefer tăcerea în care pot să ascult ce-mi spun lucrurile 
mie, numai mie. Cum am trăit în acele ceasuri de neuitat la 
Hanul Domnesc. Dar N.A. e pe drept cuvânt  mândru de ce a 

făcut, de ce are acolo, trebuie să-l înţeleg şi – ceea ce e mai 
dificil – să-i dau de înţeles că îl ascult, să confirm, să mă 
minunez, să exclam. 
      Câteva piese memorabile. Un  pieptărel de fată, parcă 
filigranat. Nemaipomenitul rafinament al culorilor, discreţia şi 
subtilitatea alăturării lor pe chilimuri. Dar marea senzaţie o aflu 
totuşi pe tărâmul lemnului. Cârligul ciclopic, afumat încât pare 
de fier forjat, care se atârna de grindă pentru ca de el să se 
agaţe căldarea. Plugul în întregime de lemn, cu coarnele şi 
inima dintr-o singură bucată, cu articulaţii de lemn, cu cormana 
de lemn, care nu s-a rupt, a răzbit totuşi prin toate solicitările la 
care au supus-o un pământ ce rareori va fi fost moale şi untos. 
În întregime din lemn şi războiul de ţesut. Icoana sculptată, 
cuprinzând pe o înălţime de două palme patruzeci de scene în 
registre suprapuse, cu fiecare figură individualizată, amintind de 
migălelile asiate. Doar că aici materialul e perisabil şi probabil 
de aceea profund umanizat, emanând o tandreţe pe care n-o 
pot avea decât cele trecătoare. Bâtele de corn, grele, de pălit 
ursul la mir, lucioase, patinate. Căucele de toate mărimile, 
stâlpii de morminte, înnegriţi de ploi, cu ornamentaţii ce variază 
cu vârsta şi locul în familie ale răposatului. În vârful stâlpului 
feciorului sau al fetei, stă pasărea tinereţii, tăcută, hieratică, 
stranie. Aş vrea să revin, să rămân odată singur, în linişte, să 
contemplu şi să ascult aceste obiecte cu duh. 
       Vorbim de o civilizaţie a pietrei, a fierului, a lutului, dar 
singura civilizaţie completă, umanizantă, rămâne cea a 
lemnului. Nu poţi să dormi pe un pat de piatră. Nu poţi mânca 
dintr-un blid de fier, nu poţi ara cu un plug de lut. Lemnul e de 
ajuns vieţii, atât pentru cele ce ţin de trup cât şi sufletului. 
Lemnul e cald şi te îndeamnă la gând. Graţie lui ne-a reuşit 
„boicotul istoriei‖. 
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             O mărturie biografica 

 

 Spre deosebire de monografiile, studiile academice și 
mulțimea articolelor care s-au scris despre Vladimir Streinu, cartea 
fiicei sale, actrița Ileana Iordache Streinu, Vladimir Streinu, tatăl meu, 
Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2014, reprezintă o privire din „interior‖ 
a unor evenimente / momente de când era copil și până la maturitate. 
Ea conferă girul autenticității acestora, adăugându-le și numeroase 
documente, extrase din arhive, dar mai ales din informațiile directe și 
de necontestat ale familiei. Tatăl lui Vladimir Streinu, Șerban 
Iordache, fusese un om foarte înstărit din comuna Teiu, județul Argeș, 
fiind și ctitorul bisericii satului. A avut un sfârșit îngrozitor. Arestat în 
martie 1949, la cei peste 80 de ani, a fost bătut, călcat în picioare 
până a făcut un atac cerebral și a paralizat. Într-o asemenea stare a 
murit în infirmeria închisorii din Pitești. Era tatăl a șase copii, mai toți 
dați la studii. 
 Autoarea Mărturiei 
biografice schițează portretul 
bunicului, Șerban Iordache, 
îmbrăcat în costumul popular 
specific, muntenesc, și al 
bunicii, neștiutoare de carte, 
dar de la care tatăl naratoarei 
„spunea că a învățat să 
vorbească corect limba 
noastră‖. „Era leit portului 
mamei lui, trăsăturilor chipului 
ei, cu ochi ce cercetau, 
cântăreau, cu același mers, cu 
aceeași vorbire cumpănită‖. 
Viitorul critic și poet Vladimir 
Streinu (Nicu), născut la 23 
mai 1902, și-a rugat părintele 
să-l dea la școala, firește, din 
sat, la 5 ani, odată cu fratele 
său mai mare, Anton. A venit războiul, a urmat refugiul în Moldova, 
unde tatăl celor doi băieți îi îndeamnă să se prezinte la punctul de 
recrutare, într-o gară dintr-o localitate de lângă Dorohoi. Nicu, destul 
de înalt de statură, se declară geamăn cu Anton și amândoi sunt 
trimiși la Școala militară. Vor fi înscriși ca voluntari de război cu gradul 
de sergent. Între timp, urmează clasa a V-a. Întorși acasă, își continuă 
învățătura la liceul „Brătianu‖ din Pitești. În ultimii ani de liceu, ne 
informează autoarea, elevul Nicolae Iordache (pe numele său 
adevărat) va fi membru și chiar președintele Societății culturale 
„Junimea‖, care funcționa în cadrul școlii. 
 La 19 ani, studentul în Litere la Universitatea din București, 
traduce din engleză și franceză, scrie poezii, participă la ședințele 

Institutului de literatură, condus de Mihail Dragomirescu, în al cărui 
Buletin se produce și debutul său în critica literară. Încheierea și 
desăvârșirea procesului său de formare se produce, cum se știe, la 
„Sburătorul‖, patronat de E.Lovinescu pe care Vladimir Streinu l-a 
considerat „ilustrul decan al criticii române contemporane‖ și „tot ce 
voi putea face până la sfârșitul carierei mele de critic literar se va 
întemeia...pe fundamentele așternute în conștiința mea pe îndoitul 
exemplu al vieții și carierei domnului Lovinescu‖. 
 În 1923, ne spune Ileana Iordache Streinu, tatăl ei se 
căsătorește cu profesoara Elena Vasiliu, colegă de liceu și de 
facultate cu Șerban Cioculescu. Ea va publica mult mai târziu romanul 
Păuna și copiii ei. Fiica celor doi, amândoi profesori, are privilegiul de 
a cerceta corespondența dintre soți, documente inedite, care-i permit 
să reconstituie un bogat arbore genealogic al familiei, în care-l 
regăsim și pe marele actor Nicolae Bălțățeanu, străunchiul Ilenei. În 
1924-1925, Vladimir Streinu era profesor suplinitor de limba franceză 
la liceul din Turnu Severin. Ar fi primit ,notează autoarea, și o bursă 
de studii de la Ministerul Instrucțiunii și obținu un concediu în acest 
scop, așa încât în 1926, pleacă împreună cu soția la Paris. Acum, se 
desfășoară corespondența cu Lovinescu, acesta  solicitându-i-se 
intens colaborarea la „Sburătorul‖. 
 La 11 decembrie 1926, Vladimir Streinu, cu numele real 
Nicolae Iordache, este înscris la Facultatea de Litere a Universității 
din Paris „sur le registre de thèse du sujet qu'il a proposé pour le 
doctorat : Jean- Arthur Rimbaud‖. Acum îi scrie lui Pompiliu 
Constantinescu : „vreau cu orice preț să-mi dau doctoratul și apoi 
sosit în țară să public un volum Simbolismul românesc și simbolismul 
francez. În vederea acestui studiu strâng material : critică și poezie‖. 
Urmează cursurile lui F.Strowsky, „spirit admirabil ...citit... Mallarmé și 
Rimbaud al meu sunt comentați extrem de judicios‖. Studiază la 
„Bibliothèque Nationale de L'Arsenal de Sainte Géneviève‖. Există din 
această perioadă un caiet de peste 200 p. cu note (introduceri, 
prefețe, comentarii aparținând lui Verlaine, Rémy de Gourmont, 
Gustave Kahn, Mallarmé, Jacque Rivière). 
 Teza de doctorat despre Rimbaud, Vladimir Streinu n-a mai 
susținut-o. (Nu ni se spune din ce cauză), nici studiul despre 
simbolism n-a fost scris, dar de-a lungul anilor, dominant a fost studiul 
despre versul liber, publicat mult mai târziu în volumul Versificația 
modernă ( 1966). 
 Întors în țară, în 1929, Vladimir Streinu se înscrie în Partidul 
Țărănist, devenind cel mai tânăr deputat din Parlament, căruia pentru 
prestigiul său moral și intelectual i s-a încredințat să țină discursul de 
deschidere. Se stabilește la Găești, „orașul meu de suflet‖, cum îl 
numește Ileana. Tot acum, criticul scoate revista „Kalende‖, (au 
apărut numai cinci numere), având scopul să combată generația zisă 
„mistică‖ din jurul lui Nae Ionescu. Era condusă de un comitet format 
din Tudor Șoimaru, Vladimir Streinu, Șerban Cioculescu, Pompiliu 
Constantinescu, cel mai activ dintre redactori fiind Vladimir Streinu, 
autorul notelor și comentariilor, semnate adesea și „K‖. Ileana 
Iordache își amintește emoționată de prezența tatălui de pe când 
avea 2-3 ani : „Lipită de pieptul lui, a fost pentru prima oară când am 
simțit ce înseamnă prezența lui ocrotitoare și tot pentru prima oară am 
fost cuprinsă de o altfel de căldură, alta decât aceea a focului din 
sobă sau a soarelui‖. 
 Vladimir Streinu fiind o vreme profesor la Pitești, s-a 
întâmplat să aibă un incident cu însuși Regele Carol al II-lea, care, 
supărat pe el din cauza unui articol neconvenabil, spre a-l pedepsi, 
voia să-l trimită pe „profesoraș‖ învățător în Basarabia. Numai 
Alexandru Rosetti, directorul Editurii Fundațiilor Regale, l-a convins pe 
Suveran că Streinu avea dreptate în acel pamflet și ordinul regal a 
fost anulat. De „Ziua cărții‖, în 1938, Regele, care se știe că era mare 
iubitor de cultură, s-a oprit la standul unde se găsea Vladimir Streinu. 
Dintre toate cărțile, a luat în mână și l-a răsfoit volumul Pagini de 
critică literară, ce tocmai apăruse și care se vedea că i-a făcut o bună 
impresie. Aflând cine e autorul și că lucrează la Pitești, l-a chemat pe 
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ministrul învățământului Petre Andrei cerându-i să-l transfere pe 
Vladimir Streinu la București. Așa a ajuns autorul volumului apreciat 
de Rege la Școala Normală de Băieți, unde l-a avut elev pe viitorul 
mare scriitor Marin Preda. 
 Ileana Iordache Streinu evocă locurile pe unde și-a petrecut 
copilăria și adolescența, la Găești și adresele caselor din București, 
biroul tatălui și masa lui de lucru „o mică măsuță pirogravată în cinci 
laturi‖, la care și-a așternut mai toată opera, modul în care scria : 
„Când lua stiloul în mână, începea să scrie aproape fără să se 
oprească, cu scrisul lui atât de personal‖. Nu uită vacanțele petrecute 
la „Căminul de odihnă‖ de la Bușteni (azi, localul Primăriei), aflată la 
poalele Caraimanului, totdeauna în compania familiei Șerban 
Cioculescu, cei doi critici fiind legați de o prietenie pe viață, apoi 
fermecătorul peisaj montan și Fabrica de hârtie, construită la sfârșitul 
secolului XIX de către frații Schiel, devenită faimoasă, din păcate, în 
zilele noastre demolată și cea mai mare parte vândută la fier vechi, ca 
atâtea întreprinderi industriale din toată țara. 
 Prin 1939-1940, frumoasele zile de la Bușteni înclină spre 
asfințit, încep concentrările și curând, războiul. Sergentul T.R. Nicolae 
Iordache primește și el ordin de chemare și ajunge cu unitățile 
respective la Focșani și mai ales în Basarabia. Autoarea Mărturiei 
biografice face foarte bine reproducând citate semnificative din 
scrisorile tatălui în care acesta descrie familiei înfiorătoarele marșuri 
mai cu seamă nocturne : „noaptea toate dealurile devin gigantice... 
marșuri de zi, de câte 46 de km., purtând în spinare ranița, în mâini 
armamentul din dotare, pe piept cu masca de gaze, mai mereu întorși 
din drum de un ordin neașteptat‖ – apoi  - „iară pe Prut, unde nu 
tranșeele sunt îngrozitoare și nici prezența la 200 de metri a rușilor 
care trag cu pușca și mitralierele ca năucii...ci ploile nesfârșite ziua, 
noaptea...‖ 
 Acasă, din colectivul redacțional al „Revistei Fundațiilor 
Regale‖, Vladimir Streinu e suspendat împreună cu Sadoveanu, 
Arghezi, Vianu, Perpessicius, Șerban Cioculescu, Pompiliu 
Constantinescu de către noul director al revistei, D.Caracostea, 
cărora li se impută „neadaptarea și neacceptarea noilor directive, 
simpatia față de ideologia și literatura semită‖.  
 Printr-un concurs fericit al împrejurărilor, Vladimir Streinu 
este ales membru al  societății „Prietenii istoriei literare‖ și din 1942 
director al revistei „Preocupări literare‖, care va deveni revista 
„Kalende‖, Seria II. Aici se vor regăsi toți scriitorii suspendați de către 
D.Caracostea de la „Revista Fundațiilor Regale‖. Tot odată, se afirmă 
o nouă generație de poeți sub girul ocrotitor al lui Vladimir Streinu, 
„cel mai mare cunoscător de poezie‖ sau, cum l-a numit Șerban 
Cioculescu, „Cloșca cu puii de aur‖ : Const.Tonegaru, Dimitrie 
Stelaru, Mihail Crama, Mircea Popovici, Iordan Chimet, George  Dan, 
Geo Dumitrescu, Șt. Aug. Doinaș („kalendist care îi datorează lui 
Streinu numele „Doinaș‖) și mai tânărul Barbu Cioculescu. 
 Anii 1942-1944, au fost rodnici pentru autorul Paginilor de 
critică literară, curând însă urmează o epocă din ce în ce mai grea, 
odată cu „licențierea‖(excluderea) din învățământ în toamna lui 1947 
și din noua structură a Uniunii Scriitorilor. A avut norocul să-și susțină 
totuși doctoratul în vara aceluiași an, la Iași, nu cu teza despre 
Rimbaud, ci cu o lucrare despre versul liber (preocupare mai veche) și 
care va fi dezvoltată în volumul Versificația modernă, apărut abia în  
1966. 
 Eliminat din învățământ, familia îi rămâne fără resurse de 
trai, apelând o vreme la ajutorul bătrânilor de la Teiu. Vladimir Streinu 
se îmbolnăvește de tuberculoză. Neavând adeverință „din câmpul 
muncii‖, deși făcea frecvente hemoptizii, este dat afară din spital. 
Până la urmă, reușește să fie internat în 1950 în sanatoriul de la 
Balotești. Apelând mereu la propriile aminriri, Ileana Iordache Streinu 
relatează despre surpriza și emoția doctorilor, când pe masa de 
operație, pacientul „a început să recite cu glas tare, din ce în ce mai 
tare și puternic, poezia Corbul de E.A.Poe, din ce în ce mai sacadat, 
cu cât durerile operației creșteau‖. În același timp, autoarea 

Mărturiei...știe să folosească documentele inedite, profund 
semnificative. Iată o scrisoare impresionantă a lui G.Călinescu, 
adversar literar al lui Vladimir Streinu, dar în această ipostază de 
confrate sensibil, dovedindu-se un adevărat Om, calitate uneori pe 
nedrept ignorată : „Iubite Domnule Streinu, cu o mare consternare am 
aflat că ești bolnav. Ospitalizarea (și ne vom gândi la o cameră mai 
bună) nu trebuie să te indispună...numai la spital poți avea asistență 
la fiece moment...ai biciuit organismul...boala e mai mult 
morală...Voința de regenerare este capitală și un intelectual ca D-ta 
trebuie să o aibă. Să facem socoteala lui Pascal : ce pierzi câștigând 
? Acum trebuie să te hrănești substanțial. Îmi voi permite, dacă-mi dai 
voie, să-ți trimet câteva lucruri de mâncare ce se găsesc greu în oraș. 
Acestea sunt adevăratele doctorii, îți trimet doze mai modice...voi 
reveni cu voia D-tale. Fii senin, te vei face sănătos, al D-
tale,G.Călinescu‖. (Doamna Streinu, precizează autoarea, adăuga pe 
plic faptul că G.C. i-a trimis alimente rarisime, l-a ajutat și cu bani și că 
avea o mare afecțiune pentru soțul ei). 
 Internat în sanatoriul din Stejăriș, Vladimir Streinu, încet, 
încet, își revine, începe să traducă sub numele altora (căci al său era 
interzis) și să efectueze stilizări ale unor scrieri din literaturi obscure. 
După însănătoșire, pe la jumătatea anilor '50, criticul care condusese 
„Kalende‖ a fost ajutat de Sadoveanu, care i-a asigurat „un salariu 
mic, dar sigur‖, paznic de „zi‖la biblioteca Parcului Herăstrău, pe 
atunci „I.V.Stalin‖. Acolo a transcris integral traducerea Hamlet – The 
Tragedy of Hamlet Prince of Denmark – Tragedia lui Hamlet, prinț al 
Danemarcei, ediție bilingvă, îngrijire, introducere, traducere (de 
Vladimir Streinu), 1965.  La un moment dat i se aprobă să lucreze la 
Institutul de lingvistică, dar în 1959 este arestat. Ileana Iordache 
Streinu descrie noaptea de 11-12 septembrie, percheziția, când 
fiecare carte din bibliotecă a fost răsfoită, fiecare sertar, dulap 
cercetat. Într-un cearceaf întins pe jos  „au început să arunce din 
cărțile răvășite, manuscrise ale tatălui meu, corespondența cu Valéry, 
căruia în 1929 îi solicitase colaborarea la „Kalende‖. Vladimir Streinu 
este implicat în procesul Noic-Pillat și condamnat la 7 ani închisoare. 
Fiica, mereu neobosită, caută în arhive dosarul, unde află decizia 
tribunalului, în care marele critic de poezie este pur și simplu 
desfigurat : „fiu de moșier‖,„scriitor reacționar‖ care „a susținut prin 
scris regimul de exploatare burghezo-moșieresc ‖; „după 23 august 
1944 a adoptat o atitudine ostilă față de noua orânduire democrată‖. 
Cuvinte care vor apăsa greu pe existența imediată a deținutului 
eliberat la 4 oct. 1962, dându-i-se la plecare, în afară de hainele civile, 
două monede de 25 de bani. O vreme, umilit în toate felurile, peste tot 
primind răspunsuri negative în căutarea unui loc de muncă, la un 
moment dat, începe să i se recunoască meritele. Se mai găseau și 
oameni foarte inteligenți și cu bun simț, știind să aprecieze valoarea, 
ca Ilie Murgulescu, președintele Academiei, care-l recomandă ca 
cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie literară. G.Călinescu 
își primește confratele cu brațele deschise. Și naratoarea își continuă 
Mărturisirea, mereu mai emoționată : „În ziua în care trebuia să se 
prezinte la Institut, Călinescu i-a trimis mașina să-l ia de acasă ca să 
apară împreună. L-a prezentat          atât de elogios încât – tata a 
povestit – că a fost impresionat de primirea aproape festivă ce i s-a 
făcut‖ 
 Sigur, în cartea Ilenei Iordache Streinu există lucruri 
cunoscute și din alte surse, dar faptele și documentele inedite pe care 
ni le comunică sunt inestimabile, ca informație și impresionante prin 
vibrația de iubire  filială. 
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Noua muză e inteligenţa 

Un experiment formal şi editorial pus la cale de Ana Pop 
Sîrbu şi Ilie Gyurcsik, în care prima scrie versurile, cel de-al doilea 
reversurile, ce constau din parafraze şi interpretări. Volumul a apărut 
la Editura Davis Press Print dinTimişoara şi este postfaţat de Rodica 
Bărbat şi ilustrat cu tehnici mixte, în alb-negru, de Adriana Lucaciu şi 
Septimiu Sîrbu, fiul artist al autoarei. 

Ana Pop Sîrbu a avut o intensă activitate poetică în ultimii 
ani. În 2012 apărea la Brumar un volum ce semnala din titlu eschiva, 
introvertirea şi forajul sufletesc: Exil interior. Poezia cărţii era 
revigorată precum la optzecişti: „O carte plină de fibră,/ Şi tot ea îşi 
întoarce capul/ Spre fiinţa din carte,/ Ca spre o margine‖ (Fiinţa din 
carte). „Armatele de litere şi de măşti‖ mărşăluiesc de-a lungul cărţii 
ilustrate cu lumi concentrice şi nebuloase de Vlad Corban. 

În 2013, autoarea a produs Morfologia nopţii, la Editura 
Davis Press Print. În prefaţă, Gabriela Benga sublinia apartenenţa la 
filonul vechiului „Echinox‖ al poetei. În acest volum poemele erau 
concentrate şi metaforizate la modul revelatoriu: „Cuvintele cădeau 
rând pe rând/ Şi ochii aşteptau pe mal flacăra./[...]/ Ploua şi hohotul 
iertător al îngerilor/ Ţinea în palmă unealta singurătăţii mele‖ 
(Flacăra). Geometriile mistice vor rămâne o constantă în creaţia 
autoarei („Pagina interioară a cercului‖ – Bătăliile discrete). O altă 
reuşită era concretizarea abstractului, ca în vechea poezie chineză: 
„Ocolind înţelesul,/ Acest obiect de ceaţă,/ Ce se lipeşte încet/ De 
spinare‖ (Obiect de ceaţă).  

Noul volum pare să fie moştenitorul celor două anterioare. 
Deschizându-se către colaborare, Ana Pop Sîrbu probează depăşirea 
narcisismului şi înţelegerea dinamică a creaţiei. În Note introductive, 
Ilie Gyurcsik face o legătură între această poetică şi hermeneutica 
frazei, în tradiţia paradigmei traducerii în hermeneutică, aşa cum s-a 
format ea prin contribuţia unor Friedrich Schleiermacher, Wilhelm 
Dilthey, H. G. Gadamer şi Paul Ricouer. Viziunea asupra volumului s-
a vrut deopotrivă geometrică şi entropică. Un prim ciclu, Sumedenie 
de fulgi, lucrează cu tuşe fine, nervoase, cu efect de sugestie 
maximă, adică simplificată: „Nimic. Doar acea legănare./ E rochia ta./ 
Un brânci./ Încet, încet se face mov./ Până la urmă lucioasă‖ (Vocea 
îţi picură, chiar pe tiv). Din vechea manieră n-a mai rămas decât 
punctuaţia, în rest predominând transparenţa, aşa cum explică şi 
reflectorul-parafrazatorul de pe paginile din dreapta, Ilie Gyurcsik: 
„aşa cum transparenţa este o <<cutie neagră>> al cărei interior 
devine temporar vizibil‖. 

Parafrazele funcţionează ca o oglindă cu efect de refracţie, 
nu de reflexie. Uneori ele sunt explicitări, iluminări, alteori pur şi 
simplu noi creaţii ori variaţii pe o temă dată. De pildă, în Acele 
aparenţe obişnuite, Ana Pop Sîrbu se manifestă pictural anti-narativ: 
„Când ai vrea chiar să intri-n pământul umed,/ Să simţi roşul 
englezesc lucindu-ţi pe piept,/ Pe gât, pe omoplat, pe jugulară/ Pe 
degetele singure care mângâie fereastra...‖. Ilie Gyurcsik preia 

senzaţiile tactile şi le prelucrează în snes psihologizant şi vizual: 
„Clişee comune, chiar parfumate,/ Un fel de sondaje ale sinelui tău./ 
Acele năluci autohtone./ De-ţi vine să intri de vie/ În vreo cutie 
londoneză de sticlă,/ Cu un roşu străin scurgându-ţi-se-n piept./ Şi pe 
tot corpul./ Pe mâna-ntinsă spre rana vitrinei‖. Modernitatea poetică 
se realizează prin pase cu efect sinestezic. Nu spre jam session tind 
poeţii, ci spre adâncire ori deviere a înţelesurilor. 

Acest tip de colaborare are conotaţii cognitive, departe de 
megalomanii artistice. Cartea câştigă din aceste deschideri şi 
reformulări. Abordarea tip diptic pune faţă în faţă vagul subtil cu o 
aură aproape simbolistă. Cartea de poezie primeşte valenţe de tratat 
poetic. Când amintirea e o scenă conţine un peisaj în plină diluare, 
cu elemente disparate: „Mişcarea liniştită suspendată pe-o foaie,/ 
Când cercul devine tot mai strâns./ O pată foşnind pe linia vieţii,/ Un 
cer legănat de un ţărm,/ Când palmele apelor îţi alină cearcănele/ şi-ţi 
apleci inima crezând/ Că Timpul e chiar, chiar în tine‖. Parafraza va 
diminua simbolismul aerat şi metaforic „fixând‖ unele imagini şi 
senzaţii. 

Autotelică şi autarhică, cartea încearcă să-şi conţină 
descifrările. Adesea parafrazele sunt acompaniate de interpretări. 
Dar, cum literatura bună e polisemantică, ne slujim de interpretarea 
oferită pentru a ne costrui propria înţelegere. Ilie Gyurcsik este un fin 
descifrator de coduri, trebuie să spun. El remarcă „respingerea unei 
poetici a sentimentelor‖ şi lansează trimiteri culturale precise.  

Uneori, poezia Anei Pop Sîrbu acoperă geografii 
îndepărtate, conectându-le imediat cultural: Volga şi Marea Caspică 
au rostul dea ne aduce aminte că „existenţa noastră se varsă în 
Homer./ Ba în Hesiod‖ (Spune-mi ceva). Plecând de la titlul poeziei, 
interpretul descoperă înrudiri cu nuvela lui Anton Cehov, Profesorul 
de literatură, unde protagonistul nici măcar pe patul de moarte, în 
delir, nu reuşeşte să emită altceva decât banalităţi, truisme. Adesea, 
cum ştim, pariul poeziei e să nu spună nimic precis, ci să acumuleze 
mănunchiuri de posibilităţi. 

Se întâmplă uneori ca interpretările să ia faţa poemelor. 
Poeta posedă o tehnică modernă şi cred că mai are puţin până să se 
dezbare de comparaţiile introduse prin „ca‖, precum şi de încărcătura 
livrescă ce poate uşor deveni balast. Oricum, poetizarea, reluarea ei 
şi apoi interpretarea constituie paşii unei mini-trilogii preocupate de 
contur, mişcare şi incandescenţă. Un filon vitalist străbate textele şi nu 
lasă ca rafinamentul lor să devină unul leşinat. Aşa că avem în faţă 
deplasări poetice ce se menţin suple datorită tehnicii şi compoziţiei 
inteligente. Fapta ar trebui înfăptuită şi pe mai departe.  
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Emil Cătălin 
NEGHINĂ 
 
 
 
 
 
 
 

Intoxicație cu orice 
 
 
Poetul e un clarvăzător 
care nu e în stare să își valorifice talentul pe piața artistică. 
E cantonat în realitatea imediată fără voia lui, 
observă cum omenirea e indiferentă, pasivă, 
absentă din propria viață, 
îl doare până în cel mai ascuns ungher al cortexului 
că tot ce face, orice ar fi ceea ce-ar face, s-a mai făcut. 
 
Îi e foarte clar că trebuie să fie pregătit 
pentru indiferent ce nou se va întâmpla, 
cu toată frica de-a privi înapoi-înainte greșit. 
Se modifică pe sine, 
părăsește probabilul pentru posibil, se enervează, 
decupează bucăți din vieți de oameni 
și le lipește cum crede el că-i poate face mai buni, 
Frankensteini perfecți, creiere vânate de cel-fără-idee, 
pulsează între geniu și penibil, 
își dictează melancolii, 
strănută melancolii nesfârșite 
neresemnate la trecerea timpului. 
Trimite idei pe piste false, 
angajează gânduri în diversiuni inteligent construite, 
însă neînduplecarea încăpățânată și finalul deschis 
ignoră gustul revoltei fără rezultat favorabil. 
Focul aleargă peste rânduri 
atacând robustețea intelectuală 
și activează mișcarea de întoarcere acasă. 
 
Hârtia arde fără să trosnească, lemnul e mort, 
Ochii privesc în gol, cu flacără albastră,  
se autodecuplează din peisaj, 
îl iau de braț pe poet și părăsesc în goană 
moderată arta contemporană virtuală tribală. 
 
 
 

Acasă 
 
 
În lumea liberă perisabilă, poetul se roagă Poemului. 
 
Arhitectura ideilor, ordonarea strălucită a cuvintelor, 
exprimarea asumatei solitudini, nu pot fi sparte: 
partitura Poemului e ferită de anatemă. 
 
Autofagia poetului e o simplă dependență  
se manifestă într-o tăcere total pozitivă. 

Smulge esență din el, orice mișcare este iubire, 
se autofeliază, se unge pe pîinea Poemului 
care se hrănește cu sânge, 
să nu se sufoce, să nu se ofilească precoce; 
nu face pauză nici când levitează 
în mijlocul rugăciunii 
și tace când Poemul îi vorbește. 
 
Concetățenii nu gustă această ambiguitate cinematografică, 
nici nu pricep că toate astea sunt de fapt 
demersuri epistolare adresate lor. 
Din lumea lor paralelă nu simt, nu vibrează, 
sindromul deșteptăciunii lor absolute nu le slăbește lesa. 
 
Poetul mănâncă puțin, doarme mai deloc, 
dacă-l dezbraci de puținele straie 
o să vezi o piele întinsă pe oase 
(poți să-l ridici într-o mînă), 
se teleportează în lumea Poemului, 
respiră suspendînd temporar legi ale naturii, 
se zbate în universul suferinței de-acum 
preparându-se pentru universul restaurat 
ce urmează înțelegerii Poemului, 
în timp ce Spiritul înoată elegant 
prin marea de cuvinte și cântă. 
 
Concetățenii derutați, indeciși, 
apreciază că starea de spirit complicată a poetului 
se datorează faptului că nu știe 
ce să facă cu personajul său, 
care nici măcar nu e o ființă palpabilă, vizibilă, 
nici nu i se poate spune personaj 
și că de fapt poetul nu știe nimic concret, 
nu e posesorul vreunei idei clare, precise, 
despre propria lui existență; 
că are simptomele unei maladii 
dincolo de ambianța psihozei generale 
(se vindecă de cancere doar privind înăuntrul său) 
și asta îl determină la un comportament precipitat, 
rece, luminos absent – zâmbitor. 
Ba, mai mult, când scrie, când veghează, 
în anumite poziții i se văd găurile din tălpi. 
 
Negăsind nicio legătură între ei și el, 
concetățenii vecini l-au ajutat pe poet să ajungă 
mai repede decât s-ar fi cuvenit, 
acasă, în împărăția Poemului. 
În ochii lor, prin ceață deasă, 
plutește și-acum o nedumerire profundă ...  
ca și cum ar fi văzut un sfânt și n-ar ști să-l descrie. 
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George V 
PRECUP 
 

 CAMERA TAINICA 
 
Totul e să dai  viață morții, 
să afli mișcarea ce se naște 
 din gol 
și înapoi se întoarce. 
 
M'am chinteut m'am juruit 
și m'am făcut  de noapte. 
 
Cum să ai gust fără suflet? 
Dar farazi? 
 
Ființa mea curge in alte asfințituri. 
Clare. 
Stelare. 
 
Cineva striga cu glas îndoit. 
Ramai! 
 
Teiul în  floare cale de'o poștă miroase, grâul cules, 
Ochii iubitei puși la păstrare într'o camera tainica. 
 
Tot mai aproape străinele, 
curcubeul solar 
tunelul pe unde vei trece ca'n vis. 
 
Rupe'te, noapte, de mine, mă ia, 
redându'mă când se'încheagă iar 
plăcile firii.  
 
Si, fă'mă de zi. 
Să încep iar ca om care caută, 
teiul in floare. 
 
Tu ai nemurirea, 
într'o camera tainica, eu, ochii ei, 
de când eram zei. 
 
Grâu înflorit. 

 
APS PRIMEJDIEI 
Pe malul primejdiei am trecut,  
Scurt și încins. 
 
Ceva îmi spuse cam  fost călăuza unui impuls din afară. 
Curgea într'o culoare incertă primejdia, 
la care privind prindeai riduri. 
 
Doar o privire cât lama cuțitului. 
Ochii și întregul, ca prinși la furat , 
i'am lăsat in pământ. 
 
Și scăpare am găsit. 
 

Pământ  bun pentru a începe lucrarea, 
ca magnet atrăgând pe acei ce jucând ,au pierdut. 
 
Istovit  de creasta unor fapte bizare, 
Ramuri ș am  plecat. 
Uitând ca prin farmec apa ce ducea la pieire. 
Primejdia. Pura. 
 
Pe mal se iviră  trei rătăciți, 
în spate cu'n trecut atârnând ca un scut. 
 
 

NARUITUL 
 
Când mă nărui în mine, 
Un om intra în altul cum torentul în vară. 
Orbește trupul în trup . 
 
Sunt greu ca o pasare săgetată în zbor. 
 
 
Simt răul ce'intunecă clarul. 
Ne'asezam unul in altul, 
potrivindu'ne pana senin ne va fi. 
 
Si ce alcatuire frumoasa aveam, 
eu, naruitul, 
cum fumegam de iubire. 
 
Ce dinamica trista, ce rotule stinghere. 
 
Unghiuri străine acum, galbene volte. 
Acum. 
 
O să învăț noua gramatica 
o  sa intru'n oglinzile negre cu ea. 
 
De'aș muri în picioare sub negura pâinii, 
de viața aburit. 
 
Poeziei dând mâna. 
Cununa. 
 
Știind că și acei ce'au tăcut  
mai respira puțin după moarte. 

 
                    Mai 6/2015 
 
MUCHIA LUMINII 
 
Trăiesc pe muchii 
Pe muchii respir 
 
Am muchii in mine. 
 
Scriu  cu cerneala de noapte. 
 
Marilor, marilor, 
privighetorilor! 
 
Ce'i mai presus de vita  vietii'am gustat. 
 
Dar tot  poezia mi'a rămas regat. 
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Nicolae 
SZEKELY 
 
 

 
jurnal nescris 

 

(o idee reconstituită din 
amintiri) 
 
cu greutatea aceea atârnată de gât 
care mă îndepărtează tot mai mult de fărădelege 
încerc să notez idei care nu se reduc 
la înțelepciunea de zi cu zi 
ci trec cumvadincolo 
de excesul cu care te privesc 
 
fiecare dintre noi își are 
sacii lui de nisip pe care îi uită 
într-un colț 
 
și nu știi câtă e rugăciune 
și câtă descărcare de sine 
 
 

jurnal nescris 
 
(o zi oarecare) 
 
Dumnezeu se chinuie să ne dea dreptate 
când noi ne dorim tot felul de lucruri 
eu am vrut să am lumea la picioare 
și m-am înălțat ca un balon pe care greu îl stăpânești 
și ți-am zis iubește-mă că altfel ne vom scufunda 
iar eu voi arunca rând pe rând 
toți sacii de nisip și hainele și vom rămâne goi 
și ne vom atinge ca din întâmplare 
așa cum ne iubim ca din întâmplare 
și cum inventăm lumi pentru că ele nu există 
 
iar noi dacă ne-am tatua reciproc pe spate 
câte o hartă a lumilor dispărute 
tot n-am ști de ele pentru că stăm față în față 
 
eu balon și tu atmosfera în care plutesc 
dar să nu îmi întorci spatele detest lumile dispărute 
pentru că ele au ceva nostalgic în ezitarea lor 
 
sau dacă te vei îndepărta de mine 
nisipul aruncat din balon 
nu ar mai avea nici o valoare 
 
 
 
 
 

jurnal nescris 
 
(lemn și iubire) 
 
nici una nici alta nu păstrează în globul fizic 
vreo uzură deși zilnic lucrurile simple 
sunt ca un celofan care acoperă gândurile 
care foșnesc ininteligibil și se percep 
ca un abur care se ridică și udă pământul 
oricum sunt întru totul în grija cuvintelor și 
atunci pot ieși fără teamă la piață la cumpărături 
între zidurile de piatră să cânt și să fiu în stare 
a nu iubi personaje 
 
 
 

jurnal nescris 
 
(o altă zi oarecare – eu, poezia și alăuta) 
 
sunt absolut sigur că odată și odată 
unul dintre noi va face primul pas – 
asta mi-aduce aminte de copilărie 
când habar nu aveam de perfecțiune sau măcar 
de vreun pericol care ne-ar fi luat pe nepregătite 
și asta în condițiile în care tu existai totuși undeva 
obligatoriu fără definiție fără chip fără nume 
fără formă nici măcar iubire nu puteai fi – 
era ceva mult mai complex 
 
fără să te fi intuit măcar 
te chemam și invocam spirite 
inventam tot felul de procesiuni – 
o joacă nevinovată cu care te obligam să exiști  
cu tot dinadinsul 
 
și iată că o bucată de lemn un cuvânt sau eu însumi 
care nu sunt eu însumi 
adună într-o grămăjoară cât un vârf de cuțit de sare 
ceva ce nu înțeleg  
dar care dă gust 
întregului 
 
 

jurnal nescris 
 
(o copie a perfecțiunii) 
 
suntem cuvinte  
pe care odată Dumnezeu le-a rostit 
și pe care le așteaptă înapoi îmi spune 
risipitorul de frate fericit de altfel 
ca un poet 
 
el de fapt ne-a creat copleșindu-ne 
cu o mulțime de amănunte al dracului de nemuritoare 
iar eu – ca o copie fidelă a perfecțiunii 
încerc să te apăr de banalități: 
dacă scriu poeme 
nu înseamnă că te am 
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Poezia avangradei 

 

Boris POPLAVSKI  

        (1903 – 1935) 

 

Traducere și prezentare de Leo BUTNARU 

 

S-a născut la Moscova într-o familie de descendenţi nobiliari 
polono-lituaneano-ucraineni. Tatăl său, absolvent al Conservatorului  
de Muzică, a fost discipolul lui P. Ciaikovski. 

În 1918, părinţii divorţează, împreună cu tatăl viitorul scriitor 
stabilindu-se la Harkov, apoi la Ialta. Unul din primele poeme ale lui B. 
Poplavski (Odă la moartea împăratului) ţine de această perioadă. 
Debutul în presă şi-l face în 1920, la Rostov-pe-Don. Este şi anul în 
care ia drumul emigraţiei – Constantinopol, Berlin şi, în fine, Paris. În 
1928, re-debutează, deja în exil (revista „Voinţa Rusiei‖), iar în 1931 
publică unica sa carte antumă, „Drapele‖. Peste un timp, este apreciat 
drept cel mai important poet tânăr al emigraţiei ruse (V. Nabokov).  

Se formează sub auspiciile poeziei franceze (în special, 
Rimbaud) şi, implicit, ale futurismului rus, graţie faptului că, la Berlin, îi 
cunoscuse pe V. Şklovski, B. Pasternak şi V. Maiakovski. La Paris are 
relaţii cordiale cu I. Zdanevici, fervent transraţionalist (care, de altfel, a 
şi păstrat cea mai mare parte a manuscriselor lui B. Poplavski, după 
enigmatica moarte a acestuia; se presupune – din cauza unei 
supradoze de narcotice). Este şi autorul romanelor „Apollon al fără-
de-chipurilor‖, „Din cer acasă‖ (cu un accentuat caracter 
autobiografic). Postum, îi sunt editate cărţile „Ora de zăpadă‖ (1936), 
„În coroană de ceară‖ (1938), „Dirijabilul unei direcţii necunoscute‖ 
(1965). Captivantul său Jurnal a fost păstrat de un alt scriitor al 
exilului rus, N. Tatişcev, şi publicat în 1996. 

 

Din „Poeme automate” 

 

 
*      *      * 
 
Lent rotindu-ne în sensul timpului 
Abandonând eternitatea vederii 
Noi intrarăm în salonul de fier 
Luminaţi de surâsul dispreţuitor 
Culcându-ne obosiţi 
Şi îndată adormind. 
Cine ne cheamă? 
Parcă am fi auzit un glas. 

Ar fi trâmbiţa ceţii – 
Ar fi cântecul violetelor – 
Ar fi vioara de zăpadă? 
Nu. E mila – 
E zângănitul lanţului de fier – 
E al gărilor cântec de ocnaş 
Susurat de glasul obosit al toamnei. 
O, înduraţi-vă 
O, părăsiţi lumea 
O, muriţi împreună cu noi 
Blestemaţi revărsările zorilor 
Timpul cântă-ncet la flaut 
Tace, râde 
Va trezi roua 
Şi fi-va fericire în codru. 

 

 
*      *     * 
 
Cine ţine minte căderea de cord 
Înspăimântătoarea-nfrigurare a 

pereţilor de sticlă 
De parcă s-ar fi rupt din benă 
Un fluviu al îngrozitoarelor evenimente 
Şi deja venea timpul 
Şi deja se apropia clipa – 
Tu ţii minte, tu vezi, tu ştii 
Uiţi, tu dormi 
Şi dintr-o dată ferocitatea se retrage 
Se desfac stranii gheare 
Străinul se culcă pe pământ 
Şi nu mai năzuieşte la nimic 
El deja nu mai ţine minte viaţa 
Doarme adânc în ploaia rece 
Întorcându-se cu faţa în humă 

 

 

*       *     * 
 
Cărţi cu chipuri galbene se-aplecară 

peste palme de fier 
Orice era acolo 
Toate chipurile 
De jur-împrejur primăvara nu cuteză a 

înflori 
Era linişte 
În pustiu răsufla o locomotivă 
În galbenul nisip se tăinuiau intrările-n 
Împărăţiile cereşti 
Unde tihnit se schimbau focurile norii 
Încet se deschidea pumnul 
Dintr-o dată se înstelă cald şi minunat 

făcându-se 
Alb şi clar 
Glasul îşi părăsi  norii 
Salutare, minunată sărbătoare, 
Viaţa morţilor e atât de uşoară 

 

 
*      *     * 
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Peste oraşe diferite stelele sunt la fel 
Imposibilitatea spaţiului 
În pârâiaş un ciob de oglindă posedă 

soarele 
Se vede peste o mie de verste 
Frunzele umede ca nişte legiuni 

celeste 
Freamătă tihnit 
Cu verzile aripi 
Într-o astfel de zi nu e departe până la 

cer 
Direct din tramvai 
Liniştită la-nfăţişare 
Sinilie la înfăţişare 
Grădina Hesperidelor sacre fecioare 
Oare chiar niciodată nu aţi râvnit să fiţi 

curaţi? 
 

 
*      *      * 
 

  Lui Viktor Mamcenko 
 
Vorbeau doi într-o cameră peste lume 
Prin geam se vedea o casă de un alb 

aprins 
Pe pereţi erau ferestrele tablourilor – 

mai multe  
Privelişti ale apusurilor 
Iar sub duşumea se zbătea adânc o 

inimă acoperită de gheaţă 
Ambii se căinau se autocondamnau  
Şi-şi spuneau că feţele negre 
Se atinseseră de albe file 
Că jalnicii lor îngeri ai plânsului 
În negrul vânt al tristeţii părăsiră 

cornişa îngustă 
Sus în ceruri stătea neşansa lor 
Despre care 
Tihnit în pădurea de aur 
Medita sihastrul într-o groapă de piatră 

acoperită de cetini 
El număra inelele de aur 
Ale lanţului cu care pământul este 

atârnat de cer 
Şi vedea că ele erau deja mai multe 
 
 
*      *       * 
 
În lumea înalturilor era înspăimântător 

de linişte 
Acolo timpul asculta abisul 
Jos era-nspăimântător de linişte 
Printre grohotişurile răului 
Doar departe şi arare se năştea câte 

un sunet 
Şi tot atunci se tupila 
Într-o mortală spaimă 
Doamne ce tihnit e acolo-n lumile 

înalte 
Ce puţin bine 
Cum mai tac toţi 
Veacuri la rând aceeaşi pagină 

Citeşte geniul de sticlă 
Numai în faţa altarului 
Clericul cântă la un pian negru 
Căzând de oboseală 
Răpus de somn 
Dar sfântul atlet 
Nu-şi ia mâinile de fier de pe claviatură 
Toate sunetele dăruindu-ni-le 
Pentru ca tăcerea să nu sărute 

eternitatea 
 

*      *     * 
 
Năluciri în sferele fulgerelor 
Fulguraţiile nu reuşesc 
Nu reuşesc să memoreze 
Ce vorbeau în foc 
Îngerii de-o clipă ai vieţii 
Neasemuita viaţă a norilor 
Mereu şi-a tot modificat greutatea 
Pe înalţii munţi ai zorilor 
Se odihneau ei regii 
Mai apoi coborând pe pământ 
Se strecurau în subsolurile caselor 
Ascunzându-se în bezna galeriilor 
Adormind în lanţuri negre 
Nu reuşeau să memoreze 
Pentru cei privaţi de memorie 
Sărutaţi înaltele chipuri 
Şi-nchideţi peste ele cavourile 
Evitaţi să vorbiţi despre ele 
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ERIC BROGNIET 

Traducere din franceză  şi prezentare 

                                                de Dragoș VARGA 

 

Eric Brogniet (n. 1956, Ciney, Belgia) e un autor belgian, considerat 
unul dintre cei mai importanți poeți ai generației lui. A publicat, 
începând din 1982, în jur de treizeci de volume de poezie, eseuri și 
critică literară. A fondat și conduce revista de poezie Sources. De 
asemenea, a creat și a condus colecția Poésie des Régions 
d'Europe(Poetry of European Regions) între anii1988-2000. A fost 
directorul Casei Poeziei și a Limbii Franceze (Maison de la Poésie et 
de la Langue française) și al Festivalului Internațional de Poezie din 
Namur Wallonie-Bruxelles. A fost de două ori nominalizat pentru 
Premiul Parlamentului Federației Wallonie-Bruxelles.Eric Brogniet a 
fost primit în 2010 în Academia Regală Belgiană pentru Limba și 
Literatura Franceză.  

 

No Human Project 
 
 
Unde-mi sunteți, umbre tutelare 
Mărunte infirmiere de ploaie și de nori 
Ce plângeați printre ruine  
Când, cu lumea ce murea, așteptam 
Sfârșitul întunecatelor zile. 
 
Tinerețea e moartă sau bine fixată 
În cumplitul con de umbră și de stupefacție. 
 
Nuditate ! Sărăcie ! Frivolitate a ființei !  
Lipsuri ! Inima cenușă ! Corpuri incendiate ! 
 
Carne tremurândă ! Spirit bulversat ! 
  
Să fie oare viața tot un zbor frânt 
La apogeu, o țintă mereu ratată ? 
 
 
* 
 
În fața corupției unei lumi tot mai globale 
Gang bang al obscenului igienizat și perfect socializat  
În care unii sunt de-a pururi mai egali decât alții 
În care bulevardele sunt puse sub observație 
Cu zoom și aparate de ascultare 
Cu zone neutre și carduri de identificare 
Cu arsenal juridic parlamentar mincinos 
 
Cu rețete și serial killers de vândut presa 
Cu NUP-uri și traficanți de organe 
 
Incredible fucking no way 

Delete the silent screams 
Delete the silent screams 
 
* 
 
Vă credeți moștenitorii rațiunii 
Paranoici Tampoane înroșite Carburatoare arse 
Lumina flăcărilor șterpelită se ridică 
În toiul coșmarurilor 
Bolizi Hârtii celuloide Fotografii retușate Cărnuri hăcuite 
Singurătăți însângerate Figuri mecanice Manechinul din mâinile   
Asasinului 
 
În apusul zorilor, da, umbre pe zidul alb 
Asemenea fulgerelor  
Valuri de acid îmi trec prin cap 
 
 
Sori scufundați ai memoriei 
Spălăm și îndepărtăm pansamente 
Atât cât durează îmbrățișarea 
Ea are tot viitorul înainte 
Cu lampa cu arc a amorului fizic 
Trupuri carbonizate 
Spaimele după-amiezii în cuști 
Și labirinturi de carne crudă 
Labiile Sudarea prin electricitate 
 
Minciuni Legi Nimicnicii 
Suntem asemenea unor lumini difuze  
Nu ne vom trezi ! Șantier autonom ! 
Corupție ! Pustiul umple aerul cu indiferență 
Moartea nu-i făcută decât din pasaje 
Iar ceea ce rămâne numim 
Indescriptibil  
Imprescriptibil  
 
* 
Energia morții e mai puternică decât energia vieții 
Acceptând moartea în schimbul realității exterioare 
Voi stați aici, privind prin lucarne 
Inconștienți, cu nasul lipit de geamul ce se interpune 
Între voi și voi înșivă Între voi și realitatea voastră 
 
Organe larvare Lobotomii 
Valium Seconal Effexor Xanax Confuzie mintală 
 Secvențe de memorie tocate  
Între lobii frontali el are cortexul prăjit 
Contemplând o cutie de bere, un vagin deschis 
Pe pelicula în ralenti durează întreaga eternitate 
Și vijelia stârnită la marginea nesfârșitelor genuni 
Ce duhori exală din pieptul său negru ? 
 
În plan secund, noaptea arde, sângeroasă 
Pozând mereu 
Ca un  actor în fața camerelor 
Recunoașteți lucrurile, auziți zgomotele 
Dar asta nu vă face mai vii 
 
Asta contează întotdeauna Sunt corpuri 
Câteodată ceea ce te observă din spatele unor ochi este mort din 
copilărie 
E mort și e aici și asta contează întotdeauna 
 
E mort din copilărie și e aici și asta contează întotdeauna 
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Number One is watching you 
 
De la un capăt la altul Pe toate canalele 
Cadraje optice Camere de supraveghere 
Dioptrii Fără ca tu să poți schimba ceva 
Fără a putea mișca 
 
Granulații Amauroze Nubecule 
Leucoame stocate în băncile de date 
Asta te privește și e mort din copilărie 
 
În interior Trăind parcă prin procură 
Secole de așteptare în antecamera Neantului 
 
Răsfoind revistele 
Privind A fi privit O atenție 
O conștiință schizofrenice 
O meticulozitate a defazării, a insignifiantului 
Ticălosul ăsta m-a reperat Ticălosul ăsta m-a reperat 
Pupilele dilatate 
Vidul ce pătrunde peste tot. 
*  
 
Obligat parcă s-o scot la capăt – accelerând înspre vid 
Cu ajutorul imaginilor ficționale – speculând asupra irealului 
Trăind virtual 
 
Calote glaciare care se topesc 
Usine de reciclare și de stocare nucleare 
Combustibili în butoaie pentru milioane de ani 
Petroliere ruginite navigând orbește 
Cu autorizație în deplină conformitate 
 
Nenorocire ! Nenorocire ! 
 
Trăind în groapa de gunoi 
Fără a spune nimic  
Cu singurătatea betonată 
Cu tone de dureri 
 
Cu inima  
Asemenea unui câmp de concentrare 
Plângând printre spini 
Cu viziunea crucificării 
Și a torturii cu electricitate 
 
Nenorocire ! Nenorocire ! 
 
Trăind cu procură în spatele gratiilor 
Cu cărți de credit 
Cu cecuri fără acoperire 
Consumă sau crapă ! 
 
Cu roboți și jocuri mecanice 
Rampe de lansare 
Rachete intercontinentale 
Submarine cu propulsie nucleară 
Strategice sau de atac  
Din care unul singur poate duce 
Mai multe rachete 
Fiecare dintre ele având 
O putere de distrugere 
Cel puțin egală cu o mie de Hirochima 

Cu obuze de ciumă neagră 
Botulism, carbon, cangrenă,  
Leziuni ale pielii pe mai mulți centimetri 
Asfixie, sufocare, 
Constricția țesuturilor 
Contracții spasmodice ale plămânilor 
  
Nenorocire ! Nenorocire ! 
  
Cu tamoane îmbibate în eter în gură 
Cu bolul alimentar stagnând în stomac 
Cu mutilări vaginale sau rectale 
Cu comprese și scalpele sub sutură 
Cu injecții mortale cu fructoză 
Cu radiații ce străpung epiderma 
Cu produse tratate stocate în hipofiză 
 
Nenorocire ! Nenorocire ! 
 
Cu prioni migrând în țesuturi 
Nămoluri 
Vidanje în canale 
Intoxicații cu plumb, cu azbest 
Acarieni proliferând 
 
Nenorocire ! Nenorocire ! 
 
Cu un cancer al limbajului 
Lobotomii publicitare 
Seriale de televiziune, talk-show-uri 
Confidențe psihanalitice 
 
Nenorocire ! Nenorocire ! 
 
Înfiorat în cacofonie 
Stupefiat fără a o putea spune 
 
Comunicare întreruptă 
Ecran mental golit 
Afazie din prea plin 
Stridențe în vertebre 
 
Naufragii 
Disperarea răspândindu-se 
 
Nici un loc în care să mergi 
Nici o mână prietenă 
Ce mână să apuci ? 
 
Nenorocire ! Nenorocire ! 
Nenorocire ! Nenorocire ! 
 
Afazie ! 
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Ioan BARB 
 

              CĂȚELUL PĂMÂNTULUI 
 
      Cu toate că anii au trecut și multe s-au întâmplat în aceste locuri, 
cocioaba lui Rusalin a rămas neschimbată. Streiul curgea chiar prin 
spatele grădinii iar în vremea aceea grădina părea părăsită, din cauza 
mușuroaielor de cârtiță. Când eram mic nu auzisem de cârtiță. Acest 
mic mamifer, orb din naștere, care trăiește întreaga viață în subteran 
era numit prin partea locului cățelul pământului. Când se făcea ora de 
culcare, mama ne spunea în glumă, că trebuie să ne băgăm în 
așternut ca să ascultăm cum latră cățelul pământului. Dar n-am auzit 
vreun lătrat în timp ce dormeam. M-am lămurit când am mai crescut 
că mama folosea doar o expresie populară, care se referea la faptul 
că trebuia să ne culcăm și să încetăm să mai facem gălăgie. Nu 
înțelegeam de ce i se spunea cățel. Deoarece nu am auzit niciodată 
vreun lătrat pe sub straturile cu ceapă. Dar m-am lămurit într-o zi în 
care mama s-a așezat la pândă. Stătea nemișcată în straturi și când 
m-am apropiat de ea mi-a făcut semn să tac, arătându-mi un mușuroi 
proaspăt, la care cineva încă lucra de zor. Știam că în ultimul timp 
aceste ființe făcuseră ravagii în grădina de legume a mamei mele, 
zădărnicindu-i munca din primăvara aceea. Am tăcut, așa cum îmi 
ceruse ea. Am văzut cum un botișor râma în mijlocul mușuroiului, dar 
momentul a fost foarte scurt, fiind întrerupt de o bufnitură puternică. 
Mama împlântase sapa în mușuroi. În același moment cățelul 
pământului, de mărimea unui șobolan, a țâșnit afară din galerie. Se 
zbătea și scotea un lătrat asemănător lătratului unui cățeluș. Doar că 
era mult mai intens și avea o tonalitate mai ascuțită. S-a întins în 
țărână, dându-și ultima suflare.  
       -  Mamă, de ce îi spune cățelul pământului? Am întrebat-o, în 
timp ce am întors vietatea moartă cu piciorușele în sus, constatând că 
blana sa brună era foarte fină.  
        -  Pentru că păzește pământul și mănâncă furnicile și larvele din 
interiorul lui. Numai că strică și straturile cu legume.  
Citindu-mi în ochi un mic reproș, mama a încercat să se scuze: 
        -  Uneori, în viață, faci și ceea ce nu dorești să faci. Este lupta 
pentru supraviețuire - a mai adăugat ea. De multă vreme îmi strică 
grădina și numai am nici o soluție. Acum restul familie va pleca. Ia 
acum cățelul mort și îngroapă-l în spatele ogrăzii.  
        Mi-am amintit de grădina lui Rusalin, grădina pe care acesta a 
construit-o chiar pe albia râului, din mușuroaiele de cârtiță. Grădina se 
vede și acum din drum: înconjurată de sălcii și de piersici. Doar  din 
râul furios, de altădată, nu a rămas decât un pui de râu. Cocioaba lui 
Rusalin era ridicată chiar sub drumul din piatră. La doar câţiva metri 
distanţă. Mi se părea întotdeauna, când treceam pe acolo, că este 
coborâtă sub drum direct dintr-un film de desene animate. Parcă era 
transportată lângă albia râului din altă poveste, poate chiar din stepa 
rusească, de unde omul reuşise să dezerteze în plin război mondial. 
Ciudata construcție de nuiele împletite și lipite cu pământ avea un 
aspect oriental, asemănător construcțiilor ridicate în deșert.  Clădirea 
avea doar vreo cincisprezece metri pătrați: o singură încăpere 
luminată printr-un ochi de geam. În odaie se intra dintr-un antreu 
deschis. Treptele din lemn erau prinse între cei doi stâlpi de susținere 
ai antreului. Acoperișul casei era în așa fel făcut, încât putea să fie 
lesne folosit ca o terasă și nu se înălța cu mai mult de un metru peste 
nivelul drumului. De pe strada înaltă se putea vedea toată curtea din 
față în care se afla un coteț de găini și o cușcă pentru câine.  Sub vița 
de vie, întinsă pe pari de salcâm, chiar în fața casei, se afla o masă 
din bârne fixată pe stâlpi,  bătuți în pământ  și o bancă; toate din lemn 
de salcâm. 

         Acesta era locul unde familia lui Rusalin lua masa, cam de pe la 
începutul primăverii și până toamna târziu. Rusalin era un bătrân înalt 
şi uscăţiv. Pletele îi cădeau pe umeri, într-o mată prefigurare, în timp 
ce barba deasă și ninsă i se prelingea peste piept. Se ridica din pat o 
dată cu răsăritul soarelui şi zăbovea, o vreme, pe scaunul din piatră 
de lângă casă, gândindu-se la ce avea să facă în acea zi.  După 
aceste momente de meditație se apuca de treabă. Nu mai avea în 
curte decât un câine jigărit, care dormita în coteţul de sub vie şi o 
pisică care făta sub pat, de trei ori pe an. Însă, de fiecare dată după 
un astfel de eveniment Rusalin lua puii, care nu deschiseseră încă 
ochii, îi învelea într-un ziar vechi şi arunca coletul în valurile Streiului, 
sub privirile uimite ale pisicii, care nu înțelegea graba stăpânului său. 
În ultimi ani bătrânul locuia mai mult singur. Maria, soţia sa, își ducea 
zilele mai mult pe la singurul lor fiu, Belu, care avea o casă nouă, nu 
departe de casa bătrânească. Pe bătrân îl vedeam deseori picotind 
așezat  pe scăunelul de sub vița de vie. 
      -  Bună ziua, domnu Rusalin, îi strigam de departe.  
      -  Bună să-ți fie inima, om bun, răspundea,  întotdeauna voios.  
      -  Sănătos, sănătos? 
      -  Ne străduim. Ne străduim.  
     Treceam mai departe și-mi vedeam de treburile mele iar bătrânul 
rămânea cu amintirile lui. Mulți au uitat, poate, povestea acestui om. 
Mulți au murit și cei care au rămas după ei nu au mai fost interesați de 
amintirile vechi. Cine mai poate învia un mort? Și la ce îți folosește un 
mort! Am constat, în ultima vreme, că pentru cei mai mulți oameni 
trecutul este ca un mort. Nu-l păstrezi în preajma ta. Un mort trebuie 
pus în groapa lui. Mă rog. Este o chestiune legată de perspectiva pe 
care o ai în vedere, atunci când privești în trecut. Pentru mine trecutul 
este viu. Este chiar ca o carte deschisă și în care trebuie să citesc în 
fiecare zi. Doar citind înțeleg cine este cel care înnoadă, în mine întâi, 
firul trecutului de viitor. Și de ce? Îmi spun în fiecare dimineață: sunt 
viu pentru că am încă în față viitor. Deși chiar și prezentul meu este în 
trecut. Rusalin, chiar dacă nu mai călătorea, fizic, în lume, călătorea 
în trecut. 
        Într-o zi, cândva, Rusalin a plecat la război. Era un bărbat 
chipeș: înalt, cu mustaţă de honved. Atunci, în timp ce-şi îmbrăţişa 
nevasta, i-ar fi şoptit: „Marie, n-oi lipsi prea mult. Aşteaptă-mă‖. Şi 
bărbatul a plecat în rând cu toţi bărbaţii din sat. Ultima scrisoare 
adresată soţiei sale venea din  Crimeea. Îi spunea femeii să stea 
liniștită că el este bine. Nu după multe zile de la sosirea scrisorii,  într-
o seară de toamnă, Maria s-a trezit cu poliţia militară la poartă. Ofițerii 
au spus femeii ce caută. I-a poftit în casă. Au intrat.  Au scotocit prin 
curte, au căutat prin cotețul găinilor şi prin singura încăpere a casei. 
S-au uitat pe malul râului, pe sub garduri și chiar în cotețul câinelui.  
La sfârșit au întocmit un proces verbal şi au plecat. Nici un vecin n-a 
avut curajul s-o întrebe pe Maria despre ce căutaseră poliţiştii. Nu 
trebuia să știe. Era adevărat că Rusalin şi Maria nu erau de-ai locului. 
Dar erau oameni de treabă. Tata lucrase, peste ani, cu bătrânul, în 
turnătoria de fontă. Doar câţiva ani lucrase, pentru că acesta se 
pensionase. Dar au rămas prieteni. Bătrânul îi povestise câte ceva din 
biografia sa. Așa a aflat tatăl meu că Rusalin şi Maria veniseră din 
Lupeni, chiar după greva din 1933 şi că Rusalin se angajase muncitor 
în turnătoria de radiatoare de fontă de la Călan. Uzina de fier, cum îi 
spuneau localnicii, era pe atunci proprietatea unor evrei, pe care, 
însă,  nimeni nu-i văzuse la față: frații Edgar şi Max Auschnit. Se mai 
spunea că Rusalin și Maria erau evrei unguri, dar când se mutaseră 
în aceste locuri erau deja convertiţi la catolicism. Rusalin chiar nu 
fusese văzut niciodată în biserică. Tata mi-a mai spus, cu glas scăzut,  
că ar fi existat o bănuială, cum că Rusalin ar fi fost implicat în 
organizarea grevei minerilor de la Lupeni.  
       -  Se zvonea că ar fi avut o discretă legătură cu unele servicii 
secrete ruse, povestea tata. Faptul că circulau asemenea zvonuri 
arătau că legătura nu era chiar așa de discretă.  Probabil că omul nu 
a fost străin nici de mişcările muncitoreşti din anii 37-38, de la Călan. 
Pe atunci uzinele aveau în jur de 4900 de muncitori şi o cifră de 
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afaceri de peste un milion de lei. Cea mai mare cifră de afacere a unei 
societăţi pe acţiuni din România. În 38 Max Auschnitt era aruncat în 
închisoare. Și nu de oricine! Chiar de prietenul său de petreceri, 
regele Carol . Se spunea că a căzut în dizgrație,  în urma uneltirilor 
noului favorit al regelui, Nicolae Malaxa. Oricum, ceva a fost. În timpul 
dictaturii regale uzinele Titan-Nădlag-Călan au fost naţionalizate. Şi 
pregătite să fabrice material de război, pentru armată.  
       După plecarea poliţiei militare Maria a continuat să trăiască 
modest, în mica lor căsuţă. Aproape din nimic. Doar din ce câştiga cu 
torsul cânepii în timpul iernii. Este adevărat că la muncă o mai ajuta şi 
băiatul lor, Belu. Dar angajase atât de mult de lucru și luase atât de 
mult fuior pentru tors încât femeile din sat se minunau și se întrebau 
când mai putea să răzbească să toarcă singură.  Dar nu s-a întâmplat 
niciodată să depășească termenul în care trebuia să predea lucrul 
gata făcut. Misterul s-a lămurit la sfârșitul războiului. Dacă mulți 
bărbați nu s-au mai întors de pe front,  încât  aproape fiecare casă 
avea un mort sau un dispărut, Rusalin a fost văzut, într-o dimineață, 
în grădina casei sale. Tata îmi spunea că omul avea în acea vreme o 
barbă sură și lungă până la brâu. Vecinii l-au zărit stând nemișcat, cu 
privirile rătăcite dincolo de albia Streiului, poate prin lunca înconjurată 
de sălcii, încercând să distingă holdele îngălbenite de cânepa înflorită. 
În fața fiecărei cânepiști erau săpate topilele - niște bazine pline de 
apă stătută și în care se așezau snopii de cânepă la topit. Pânza 
freatică era, în această zonă, aproape de suprafață. Dacă săpai un 
metru în pământ dădeai de apă. Pe lângă topile,  fiecare proprietate 
avea săpată fântâna sa: un ochi de apă întunecată, acoperit de 
mușchi verde și lipicios.  Este adevărat că apa era cam sălcie însă 
rece ca gheața. Cânepa se ținea în topile până când se distingeau de 
sub coajă firele de fuior care urmau să fie uscate la soare și apoi duse 
la scărmănat. Tata mi-a spus că vara, în vremea când săpau 
porumbul a doua oară, la amiază, topilele erau pline de copii care se 
scăldau. Însă nu stăteau în topile decât puțină vreme, pentru a se 
răcori. Dacă ar fi stat mai mult adormeau și se înecau. Pe atunci 
nimeni nu știa că în inima cânepii, din care se confecționau haine 
trainice,  se afla un demon. Adică un drog ucigător... 
        N-a avut nimeni curajul să-l întrebe pe Rusalin cum și când a 
ajuns acasă din război. Nici despre ce s-a întâmplat pe front. Însă 
toată lumea din sat știa că a reușit să dezerteze de la Cotul Donului, 
unde au murit aproape două sute de mii de români, în chip miraculos. 
Și că a stat câțiva ani ascuns într-o pivniță pe care o săpase înainte 
de război, chiar sub drumul de lângă casa sa, fiind torcătorul 
deserviciu al întregului sat. Tata mi-a explicat, mult mai târziu, căi au 
bănuit că bărbatul a fugit de pe front și că se află într-o ascunzătoare 
din apropiere. Dar nimeni nu s-ar fi gândit că era ascuns chiar sub 
drumul pe care treceau în fiecare zi. De felul lui Rusalin era un om 
tăcut. Nu a povestit niciodată despre această perioadă din viața sa. 
Unii ar zice că a fost o perioadă neagră de viață. Tata avea însă altă 
părere. Îmi spunea că omul a avut curaj și dacă n-ar fi dezertat de pe 
Don, ar fi fost de multă vreme și el un pumn de țărână, într-o groapă 
comună. Chiar și această misterioasă perioadă pe care a trăit-o a fost 
una glorioasă. Pentru că omul aproape că și-a învins propriul destin.  
Femeile din sat aveau, însă, o altă opinie: așa a vrut Dumnezeu. Cu 
toate că recunoșteau că așa a fost să fie,  în glasul lor se simțea un 
ușor reproș. Și această nemulțumire, chiar nerostită, era avea o 
justificare, pentru că cei mai mulți bărbați din sat și-au lăsat oasele, de 
pomană, la ruși. Tatăl mătușii Nica lui Piu nu s-a mai întors. Cu toate 
că nu se știe cine ar fi putut să jure că l-a văzut în carne și oase, într-
un sat din Crimeea. Că era însurat cu fata gospodarilor care l-au găsit 
aproape mort, prin smârcuri. Și drept recunoștință a rămas în casa 
celor care l-au salvat de la moarte și că și-a șters din minte orice 
amintire cu nevasta sa și cu fata sa, care îl așteptau încă în sat. 
Mătușa Oprița lui Cocoloș a avut patru copii, toți ca brazii și cu unchiul 
Pătru Cocoloș, tatăl lor - cinci bărbați. Patru au pierit la Don. Femeia a 
primit, într-o singură zi, vestea cumplită a morții celor patru băieți ai 
săi. Toți în același loc, în aceeași zi și la aceeași oră. Pentru că, fiind 

frați, au fost înregimentați în aceeași companie și în același pluton. Un 
obuz i-a spulberat pe toți patru în aceeași fracțiune de secundă. Iar 
carnea lor s-a amestecat, deopotrivă,în clica luncii Donului. Probabil 
sufletele lor, desprinse de trupurile sfârtecate brutal, și-au găsit, în 
sfârșit, liniștea, ridicându-se la Dumnezeu chiar pe deasupra apelor 
fumurii ale marelui fluviu. ‖Poate îmi rămâne bărbatul‖, și-a spus 
femeia într-un târziu, când și-a mai venit în fire. Nu a putut să verse, 
însă, nici o lacrimă. De parcă cei patru copii ai săi pe care îi hrănise 
cu atâta bucurie la piept erau doar plecați prin lume, undeva. I-a jelit 
în tăcere. În sufletul ei băieții săi erau vii. A mai așteptat încă un 
semn. Peste șase luni avea să primească vestea că Pătru, bărbatul 
său, este dat dispărut. ‖Mai am o nădejde‖, și-a spus ea. ‖Poate e 
rănit și zace prin cine știe ce infirmerie de campanie‖. După vreo două 
luni de la vestea despre dispariție femeia a luat o hotărâre greu de 
prevăzut: ‖Mă duc să-l caut‖, și-a spus ea. A ridicat în fundul grădinii 
cinci cruci. Pentru fiecare o cruce. Le-a încrustat numele în lemn, a 
aprins câte o lumânare pentru sufletele lor și a plecat în lume. ‖Eu nu 
mai am nimic aici‖, și-a spus. ‖Mai am o nădejde. Dacă Pătru e numai 
dispărut, e bine. Putere mai am. N-am decât patruzeci și doi de ani‖.  
Și a plecat. S-a oprit la Centrul Militar și ce a spus, cum a reușit să-i 
convingă pe ofițeri, nu s-a știut nici până azi. Când a ieșit din acel loc 
era infirmieră. Iar în mână strângea ordinul de repartizare pe front,  
împăturit în patru. Hârtia aceasta avea să fie mângâierea ei. ‖O să-l 
caut și o să-l găsesc!‖s-a încurajat singură. Câțiva ani a văzut multe 
grozăvii și a adunat în inima ei multă durere. Dar nici o suferință, 
oricât de mare ar fi fost, nu a putut egala pe cea făcută de dispariția 
bărbaților din familia sa. Și a umblat prin toată Europa și a văzut multe 
locuri noi și a văzut că omul de rând este la fel de amărât. Și că 
războiul nu are nici o justificare. Aici a fost de acord cu ecleziastul 
care spune că viața omului nu-i decât ‖trudă și durere‖. 
           Tata avea o teorie interesantă despre Rusalin. Și se jura că nu 
mi-o împărtășise decât mie.  ‖Nu îmi pot răspunde la câteva întrebări‖, 
afirma el. ‖Unu: cum a reușit să fugă de pe Don, când erau încercuiți 
de armata dușmană? Doi: Cum a reușit să vină atâta amar de drum 
singur și flămând? Trei: Cum de nu a fost prins în acest timp? 
Deoarece dezerta din rândurile armatei române! Clar, nu? Întrebarea 
este cine l-a ajutat?‖ Erau corecte întrebările tatălui meu. La sfârșitul 
războiului, după ce ieșise la lumină din ascunzătoarea de sub drum,  
Rusalin agățase sub vița de vie dinaintea casei sale o scândură pe 
care scrisese cu litere de o șchioapă: ‖Stalin și poporul rus, libertate 
ne-a adus!‖. Lozinca se putea citi din drum și a stat o bună bucată de 
timp în acel loc. Dar într-o zi a dispărut nu se știe din ce motive. Spun 
și eu din ce  îmi povestea tata. Până la urmă cineva l-a convins să 
dea jos scândura omagială. Cert este faptul că peste ani, Rusalin 
ajunsese secretarul organizației locale a partidului comunist. Maria, 
soția sa, a devenit brigadier la colhozul din localitate imediat după 
întovărășire; a fost aleasă chiar deputat în Adunarea Populară 
Națională. Răsplată binemeritată! Noul partid a considerat originea lor 
una foarte sănătoasă. Dovadă a stat și faptul că n-au avut avere și 
chiar n-au adus nici măcar un cap de vită în colectivă. Maria era bună 
de gură și avea și o inteligență nativă. Așa că foarte repede s-a 
familiarizat cu discursurile marca partidul comunist, spre deosebire de 
bărbatul ei, care era scump la vorbă. În organizația de partid se mai 
aciuase și tânărul activist Avram. Lumea din sat îi spunea Avram 
Țiganu, deoarece avea un frate tuciuriu.. Avram era de loc, tot din 
Lupeni și avea și el o origine foarte sănătoasă. Venise în aceste locuri 
însoțit de fratele său mai mare în căutare de lucru deoarece minele 
din Lupeni nu mai angajau personal nou. Dar nici la uzina de fier n-au 
găsit de lucru și s-au tocmit slugi la o familie mai înstărită. Avram, 
care era un tânăr oacheș, dar frumos, despre care n-ai fi putut spune 
că este țigan, s-a încurcat cu o fată din sat și, deși părinții fetei s-au 
împotrivit, profitând de o conjunctură favorabilă, s-a căsătorit cu ea. 
Reușise să-și convingă viitorul socru că nu este țigan și că este, de 
fapt, nepotul lui Rusalin. Tata nu mi-a dat explicații cu privire la felul în 
care a acceptat Rusalin rolul ingrat, de rudă a lui Avram. Ca să nu mai 
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fie batjocorit că e țigan s-a despărțit de fratele său, care a plecat la alt 
stăpân și l-a renegat până la sfârșitul vieții sale.  
           Tot tata îmi povestea că la adunările de partid și la ședințele de 
mai târziu ale Cooperativei Agricole de Producție, ceapeul, cum îi 
ziceau toți, conducerea organizației de partid era  structurată în jurul 
nucleului Maria, Rusalin și Avram. Pentru a arăta că relațiile de familie 
nu au nici o valoare în fața intereselor partidului  conducerea a hotărât 
să adopte o exprimare  protocolară. Rusalin, care conducea în calitate 
de prezident aceste adunări, dădea întotdeauna cel dintâi cuvânt 
secretarului și se adresa întotdeauna cu formula, care s-a și păstrat 
vie și nealterată în memoria participanților la ședință: ‖ Și acum dau 
cuvântul tovarășului Nepotul!‖. Și junele politruc lua cuvântul. Avram 
fusese identificat de partid și chemat în rândurile sale tocmai din 
pricină că avea o origine sănătoasă, adică nu avea decât cămașa de 
pe el și era bun de gură. Mai mult decât atât, știa să se semneze. Și 
acesta nu era un lucru de căpătat. Mai târziu avea să termine și 
cursurile de alfabetizare. Când termina de vorbi tânărul activist Avram 
nu uita să menționeze: ‖Dau cuvântul tovarășei Mătușa!‖. În acel 
moment, când Maria Belu se îndrepta spre tribună, nu se mai auzea 
nici musca: ‖Tovarăși, a răsărit și pentru noi soarele! Și știm cu toți că 
soarele răsare de la Răsărit!‖. Urmau aplauze puternice. Tata mi-a 
confirmat că această importantă parte introductivă a discursului nu 
lipsea din nici o cuvântare.  
         - Rusalin nu avea prieteni, îmi povestea tata. Gurile rele afirmau 
că nu era capabil să țină la cineva. Era ateu pe față. Dumnezeii lui se 
numeau Stalin și Dej. Când au murit a agățat, de fiecare dată, un 
steag negru în vița de vie din fața casei. Toată viața Rusalin s-a 
îmbrăcat  doar în salopetă. Pentru că el era proletar. Așa se lăuda. 
Tot în salopetă mergea și la uzină, pe jos, trecând peste luncă. Se 
împrietenise, totuși, cu Dumitrana, vecinul care locuia lângă Turbină. 
Se spunea că nu aveau nimic în comun. În afară de sminteala lor. 
Nimeni nu știa de unde era Dumitrana. Și nici nu l-a întrebat nimeni. 
Își făcuse o casă mică, pe o străduță, chiar lângă canalul de 
aducțiune a apei la Turbină.  Venea seara în vizită la Rusalin. Stăteau 
până noaptea târziu în fața măsuței de sub vie, luminați de becul orb 
din colțul casei. Nu se auzea niciodată despre ce vorbesc. Dacă 
vorbeau. Fumul care se ridica spre cer printre frunzele viei confirma 
că cei doi ardeau până la miezul nopții cel puțin un pachet de 
Mărășești. Despre Dumitrana se spunea că era tot un comunist 
convins. Dar nu după modelul lui Stalin, ci după modelul lui Fidel 
Castro. Purta barbă lungă și bască neagră și era un om tăcut și 
singuratic. Avea și el doar două rânduri de haine. De fapt două 
perechi de salopetă, de aceeași culoare albastră. Cu o salopetă se 
ducea la fabrică și o numise echipament de lucru. Cu celălalt costum 
de salopetă se ducea în oraș. Când s-a înscris la liceul seral a fost 
văzut timp de cinci ani în această ținută de oraș. În fiecare zi trecea 
mândru pe drumul ce urca spre Orașul Nou, cu mapa sub braț. Puteai 
regla ceasul după el. Trecea exact la ora patru fără un sfert.  Se 
întorcea pe același drum, cu aceeași exactitate, seara la ora opt și un 
sfert.  
       Tata avea un anumit fel de a povesti care nu-mi permitea 
niciodată să evaluez procentul exact de ironie strecurat în umbra 
cuvintelor sale. Despre Dumitrana auzisem și eu multe lucruri ciudate, 
dar nu le-am crezut. Însă odată am avut ocazia să intru în curtea sa. 
Se rugase de tata să îi transporte mobila nouă pe care o cumpărase. 
Când am intrat în curtea pavată cu piatră rotundă de râu am fost 
surprins să constat că stăpânul era îmbrăcat într-o salopetă curată și 
că purta pe dedesubt o cămașă de bumbac roșie, cu carouri negre. 
Eram obișnuit să-l văd doar în ținuta în care se întorcea, zilnic,  din 
Cocseria Veche, unde lucra: călare pe bicicletă și îmbrăcat în 
salopeta care lucea pe sub praful de cărbune.  Când am intrat în curte 
Dumitrana ne-a făcut semn să așteptăm puțin deoarece era ocupat. 
Trăgea cu putere de o funie și era total absorbit de această activitate 
itinerantă. Ne-am dumirit despre ce este vorba  atunci când am 
realizat că trăgea un fel de teleferic, care aluneca pe role, pe un cablu 

de oțel ancorat dincolo de malul canalului de aducțiune a apei la 
turbină, canal ale cărui maluri se înălțau deasupra de casa sa. Pe 
acest monorai,  sau teleferic, cum îl denumea el,  era așezat cu grijă, 
pe o platformă, fânul uscat. Îl transporta în curte de pe celălalt mal al 
canalului, cu ajutorul acestei ingenioase instalații. 
       - Îmi transport fânul pentru iarnă, ne-a lămurit Dumitrana. Pe 
celălalt mal am îngrădit o bucată de pământ și am încropit un coteț 
pentru capre. Iarna le aduc aici. Să nu le mânce vreun lup... 
       - Le aduceți pe drum? l-am întrebat cu tâlc. 
       - Nu. Le leg în chingi și le transport tot așa. Cu telefericul.  
      M-am uitat instinctiv la tata. Cu greu ne stăpâneam ca să nu 
râdem. Îmi închipuiam deja o namilă de țap, cu barba lungă, la fel de 
lungă ca barba stăpânului său,  bălăbănindu-se în teleferic deasupra 
apei și behăind disperat, în timp ce era transportat mecanizat pe 
acest mal.  Cred că Dumitrana ne-a citit și a înțeles ironia de pe fețele 
noastre, suspect de serioase. Deoarece a devenit circumspect și 
bănuitor. Ne-a rugat să punem pachetele cu mobilier jos, chiar în  fața 
ușii de la intrare a casei și după ce ne-a plătit ne-a invitat să plecăm, 
urându-ne sec: noroc bun!  
       În timpul inundațiilor din anul șaptezeci Streiul a luat podul de 
lemn.  Acesta făcea legătura între sat și Orașul Nou cu Orașul Vechi. 
Înainte de dramă a plouat mai bine de treizeci de zile. Clopotele 
bisericilor au fost trase în fiecare zi, de trei ori, pentru ca Dumnezeu 
să se îndure și să oprească potopul. Apa a curs fără încetare prin 
cerul deschis, cu o înverșunare deluviană. Au fost deschise toate 
zăgazurile înaltului și bătrânii recunoscuseră semnele sfârșitului. 
După treizeci de zile, ca din senin, potopul s-a oprit. Dar atunci au 
început urgiile. Într-o dimineață Rusalin a fost trezit din somn de un 
zgomot foarte puternic. S-a repezit în curtea casei și a constat că 
vuietul era făcut de apele Streiului, care mușcaseră cu lăcomie din 
malurile înalte și acum curgeau prin grădina sa. Valurile furioase 
aduceau copaci, rădăcini, leșuri de animale și împingeau cu putere la 
vale cam tot ce întâlneau în cale. Strada era înțesată de oameni 
înspăimântați deoarece apele creșteau cu fiecare minut iar Dumnezeu 
părea că scăpase din mână cârma. Dacă trecerea pe sub pod se 
bloca cu arborii și aluviunile aduse de apele furioase atunci cel puțin o 
sută de case ar fi fost luate de râu. Pericolul era iminent. Rusalin a 
înțeles cum stăteau lucrurile. Dar era conștient că omenește nu se 
mai putea face nimic. A ajuns destul de repede în fața crâșmei numită 
‖La Nana‖, chiar în dreptul podului care scrâșnea din toate 
încheieturile. Lunca de pe malul opus era deja în întregime acoperită 
de ape iar râul se transformase într-un fluviu amenințător. Cât vedeai 
cu ochii era numai o apă. Atunci când se părea că nici o forță terestră 
nu mai putea face nimic, pentru ca jumătate de sat să nu fie scufundat 
sub ape, a intervenit Dumnezeu. Mai întâi mulțimea înspăimântată a 
văzut cum pe creasta unui val aluneca la vale o cocină din lemn. În 
cocină se vedea foarte clar un porc viu. Vuietul apei  nu putea să 
acopere în întregime guițatul disperat al porcului captiv între 
scândurile de stejar. Apoi pe râu a coborât, plutind în derivă, 
acoperișul de șindrilă al unei case, urmat îndeaproape de un cal 
înecat. Deodată s-a auzit o bufnitură puternică; în același timp o mână 
nevăzută a smuls picioarele podului. Acesta s-a opintit de câteva ori și 
s-a desprins ca o jucărie: întâi de malul dinspre luncă și apoi de malul 
dinspre sat. Podul s-a rotit încet înspre axa râului și a început să 
plutească ca o lungă corabie, cu pânzele coborâte. Un fulger a 
brăzdat cerul întunecat, de la apus și până la răsărit și după câteva 
momente stropii mari de ploaie s-au izbit de pământ. O negura a 
învăluit podul plutitor și deodată s-a întunecat în jur atât de tare, încât 
nu se mai vedea la doi pași înaintea noastră. Atunci l-am zărit pe 
Rusalin. Tremura din tot corpul în dreapta mea. Era desculț și numai 
în izmene. Așa cum fugise din așternut. Picioarele lui mari semănau 
cu cele două picioare care susținuseră podul. L-am privit atunci de jos 
în sus. În barbă avea un zâmbet triumfător, de parcă purta un dialog 
interior cu cineva care încerca să-l lămurească de ce nu există 
Dumnezeu. 
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      - Mătușa Oprița s-a întors de pe front la sfârșitul războiului, mi-a 
povestit tata. Cutreierase prin toată Europa. Dar a venit tot așa cum a 
plecat. Nu-și găsise bărbatul. Nu-și aflase liniștea. Dar nu-și pierduse 
nădejdea. Timp de doi ani de zile nimeni n-a mai auzit-o vorbind. 
Ieșea din casă doar la răsăritul soarelui pentru a plivi de buruieni cele 
câteva straturi din grădină. Nu mai avea în bătătură nici măcar un 
suflet de câine. Timp de doi ani din coșul casei sale nu a ieșit nici un 
firicel de fum. Într-o zi, la sfârșitul acestor ani grei de singurătate, a 
zărit prin ochiul de geam care dădea spre prispa casei un omuleț 
îmbrăcat într-o manta militară. Când l-a văzut cum ridică cu grijă 
portița hodorogită, împingând-o familiar cu șoldul, și-a dat seama că 
este bărbatul ei. În acea clipă s-a izbit de ușă cu toată puterea și - 
dintr-o săritură - a ajuns în mijlocul curții. În acel moment din pieptul ei 
a izbucnit cel mai puternic țipăt care s-a auzit vreodată în sat. A fost 
atât de intens încât clopotul din turla bisericii s-a mișcat și a prins să 
bată în dungă, ca pentru mort iar crucea de lemn din grădinița din 
spatele casei, pe care era scris numele lui Pătru Cocoloș, s-a rupt și a 
căzut cu fața la pământ. Celelalte patru cruci din lemn, ale copiilor 
morți pe front, au rămas la locul lor. Când cei doi au stat față în față n-
au scos un cuvânt. Doar s-au privit îndelung. Bărbatul a înțeles tot ce 
trebuia să înțeleagă, citind în ochii femeii sale. A luat-o de după umeri 
și au intrat în casă. Femeia n-a scos nici un cuvânt. Nu a putut scoate 
o vorbă încă vreo cinci ani de zile, a încheiat tata. 
          Mi-o aminteam și eu pe mătușa Oprița, cea din vremea în care  
am început să înțeleg lumea din jurul meu. Îmi amintesc că era foarte 
bătrână și adusă tare de spate. Mergea aplecată deasupra unui 
scăunel, pe care se așeza să se odihnească. Peste veșmintele 
cernite purta un șorț gri. Din buzunarul șorțului scotea cu răbdare o 
batistă curată. O deznoda și îmi așeza în palmă câteva bucăți albe de 
zahăr cubic. Pe vremea aceea nu știam de bomboane. Bătrâna își 
ștergea, pe ascuns, lacrimile. Am crezut multă vreme că-i o femeie 
rea. Dar acum știu că nu era  rea. Era doar o mamă rănită de moarte. 
Petru Cocoloș a povestit mai târziu că a fost rănit grav pe front și că a 
stat șase ani într-un spital militar în comă. Nimeni nu știa cine este, 
deoarece asupra lui nu s-a găsit nici un act. Și nu-i dădeau nici o 
șansă de vindecare. După șase ani însă, așa cum îi plăcea să spună, 
Dumnezeu l-a readus la viață. Din clipa când a redeschis ochii, 
amintindu-și cine este, s-a pocăit și mărturisea oriunde și oricând 
avea ocazia că Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, care l-a salvat, este 
stăpânul și mântuitorul său. Că doar El l-a salvat. Mai târziu, după 
moartea soției sale, în curtea lui Pătru Cocoloș s-a ridicat lăcașul de 
închinare al pocăiților din localitate. Însă mătușa Oprița nu a a vrut să 
audă de credință și nu l-a iertat niciodată pe Dumnezeu pentru că a 
îngăduit să-i moară toți copiii pe front. 
        Rusalin era bătrân,  însă anii mulți n-au reușit să-l încovoaie de 
tot. Îl vedeam cărând cu roaba, de dimineața și până seara, spini și 
piatră. Ulterior am aflat că le aduna de pe marginea Streiului. Își 
pusese în gând să se ia la trântă cu râul. Toți vecinii spuneau că se 
scrântise și mai rău. Se scula cu noaptea în cap, își lua roaba și pleca 
să aducă spini. A curățat astfel toată pășunea comunală de pe care 
au dispărut până și și tufele de coroabe. După amiaza căra piatră. A 
reușit să aducă atâta piatră încât, pe o rază de un kilometru de casa 
sa, cu greu ai fi reușit să mai găsești vreo beuță pentru o fundație. 
Când bătrânul constata că în spatele grădinii sale, pe malul apei,  s-
au strâns suficiente materiale, atunci se apuca să bată țăruși ascuțiți 
de salcie chiar în albia apei. Își făcuse în acest scop un mai din lemn, 
mare cât toate zilele, cu care lovea stâlpii împlântați în albie. Așeza cu 
grijă spinii peste care bascula roaba cu piatră. Repeta de câteva ori 
această operație, până când constata că digul prinde consistență iar 
apele Streiului nu mai reușesc să treacă pe dedesubt. În fiecare zi 
digul avansa câte puțin, concomitent cu țărmul care se întindea tot 
mai mult în interiorul albiei râului. În curând se conturase o peninsulă 
cu o lungime de vreo cincizeci de metri. Încet, încet, râul a dus 
aluviune în partea din amonte a digului și acestea au înălțat malul, 

până la nivelul digului. Streiul și-a schimbat încet, încet, dar sigur,  
cursul și albia, iar pe suprafața din aval și din amonte au crescut sălcii  
și iarbă. Pe dig, deasupra pietrelor, Rusalin a basculat zilnic 
mușuroaiele de cârtiță din grădina sa. Pentru că, spunea el, din cauza 
pământului nisipos în care trăiau furnicile, nu mai putea să se scape 
de acest cățel al pământului. La un moment dat,în grădină, nu mai 
aveau loc mușuroaiele, iar cârtițele le-au împins chiar unele în altele, 
ca pe niște morminte. Când i-a venit gândul cel bun, bătrânul a pus 
mâna pe roabă, a cărat mușuroaiele și le-a întins peste pietrele de pe 
dig. A fost o luptă lungă. Dacă ridica și căra un mușuroi dimineața, la 
asfințit găsea trei mușuroaie în același loc. Când grădina sa de pe dig 
a fost gata cârtițele s-au liniștit și s-au mutat în altă gospodărie. 
Rusalin a plantat de jur împrejur sălcii, iar la mijloc, în șiruri paralele, 
piersici. Și-a zis că piersicilor le place să crească în umezeala 
pământului și în curentul de lângă râu. Sălciilor plângătoare le-au 
crescut crengile asemeni unor aripi; aripile s-au întins protectoare 
deasupra grădinii și au speriat apele care s-au îndepărtat de țărm. 
Piersicii au crescut și ei. Într-un an au înflorit și au dat rod. Apele și-au 
schimbat definitiv cursul și malul s-a ridicat văzând cu ochii. Rusalin a 
privit mulțumit lucrarea sa. Și-a spus că a făcut un lucru bun. Albia 
râului era acum departe, la peste cincizeci de metri depărtare de 
vechea albie. Și-a privit cu dragoste grădina și a fost mulțumit că nu s-
a lăsat ademenit de gândul cel rău și că nu a omorât cârtițele. Nu-i 
dădea pace un vers, pe care nu știa de la cine l-a auzit și care spunea 
că un lucru rău poate deveni un lucru bun. Tata i-a tălmăcit acest 
gând și i-a spus că este un verset din Biblie care spune că Dumnezeu 
schimbă întotdeauna răul în bine.  
        -  Am căutat în magazie butoiașul cu carbid, a povestit după 
aceea Rusalin, tatălui meu. Știi, carbidul ăla pe care-l aveam pentru 
pește. M-am hotărât să bag câte o bucată în fiecare gaură de cârtiță, 
să torn peste el apă cu găleata și să astup gaura. Să le gazez. Ha...  
ha. Dar mi-am amintit de lagărele de concentrare de la Auschwitz și 
mi-a părut rău. Cum au putut, oare, să omoare atâta popor? Ca pe 
niște cârtițe. M-a prins și Maria asupra faptului, pe când pregăteam 
carbidul. A crezut că-mi pregătesc o bombă cu carbid, să o explodez 
în râu și să prind iarăși pești, așa cum făceam în tinerețe. Dar când i-
am spus că aveam de gând să gazez cârtițele mi-a făcut o critică pe 
linie de partid!... Credeam că nu se mai oprește. Că doar cârtița,  sau 
mă rog, cățelul pământului, cum îi zicem pe aici, este ocrotită de lege. 
Și că nu e voie să le distrugem. M-am gândit și eu la vorbele Mariei și 
mi-am spus că are dreptate. Cârtițele sunt doar niște vietăți oarbe. 
Prin urmare fără apărare! Cum să le omorâm? Este ca și când ai 
omorî copilul la naștere. Copiii se nasc orbi. Se spune că nu văd timp 
de câteva zile. Până când li se colorează ochii și lumea devine 
vizibilă. Dar ce spun eu că dor copiii  se nasc fără vedere. Unii 
oameni sunt orbi de la naștere și până la moarte. Tot așa, ca niște 
copii. Cum să fi ucigaș de copii?  
       - Dumnezeu nu ne-a creat ca să fim ucigași!, a accentuat 
intenționat tata, știind că bătrânul a afirmat întotdeauna că este ateu 
convins. Era sigur că va sări în sus, când îi va pomeni de Acela pe 
care l-a negat în toată viața sa.  
      - Dumnezeu? Se auzi șoptind retoric, Rusalin. Nu l-am întâlnit 
niciodată. Dar nu pot să nu recunosc că am simțit întotdeauna pe 
cineva în preajma mea. În ultimul timp am constatat că nu i-am negat 
existența. I-am contestat doar puterea. Uneori simt  cum  coboară în 
conștiința mea o umbră. Nu o simt ca pe o remușcare. Este mai mult 
decât atât. Cred că sunt la o etate când îmi doresc să cred. Dar nu 
mai pot. Și umbra aceea...  o simt ca pe o prezență continuă. Știu și 
eu ... Poate  este chiar umbra necredinței mele... 
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Liviu OFILEANU 
 

Rutina expierilor pe strada cu felinarul roșu 
 
 
        Cunoscut ca unul dintre exponenții discreți ai promoției 
nouăzeciste (refuzând copios formulele unui postmodernism depășit 
doar pentru a hibridiza în voie), universitarul Felix Nicolau publică 
sporadic, și când o face lasă în urma sa acea nedumerire prilejuită de 
un autor „cu spermă la creier‖, intitularea cioraniană a omului care 
gândește și-n locul semenilor săi…A patra carte de poezie este o 
ediție bilingvă (română și engleză), semn că autorul scoate capul pe 
fereastra unui tren orient-expres ca să fie în ton cu explozia mai 
tinerilor poeți într-o limbă de circulație. Traducerea este asigurată 
exemplar de Raluca Tănăsescu și Chris Tănăsescu, ilustrațiile reușite 
aparțin doamnei Monica Hayes, iar scurtele referințe critice semnate 
de Ilya Kaminsky, Martin Woodside (în limba lui Peter Ackroyd) și 
Ovidiu Nimigean scot în relief originalitatea unui poet care refuză 
programatic „comoditățile de lectură‖. Infuzia biograficului în text, 
specifică poeziei nouăzeciste, a oralității ca mijloc de înregistrare a 
realității nude (având ca promotor pe regretatul Cristian Popescu), 
ipostazele individului și descrierea unei atmosfere halucinante sunt 
liniile de forță și ale volumului de față (Kamceatka time IShoney, Ed. 
Vinea, București, 2014). Ca majoritatea poeților atenți la colegii lor, 
autorul știe cum să-și individualizeze expresia fără a plăti polițele unui 
déjà vușicanant, dimpotrivă, el reușește să-și atragă lectorul într-un 
act de interpretare a motivelor pentru care eul poetic alege o anumită 
ipostază de adresare. Dispusă în patru părți (Tainele Victoriței, Viață 
de Bruxelles, Bestii cu chiloței, Nopțiclocotite), peninsula Kamceatka 
este imaginea unei lumi înstrăinate și materialiste, relațiile umane sunt 
strict legate de interese și ambiții meschine. Chiar și literatura a 
devenit o replică palidă pentru un real coroziv, autorul sugerează 
reinstaurarea unei dictaturi de tip sovietic, atiețul omnipotent și 
imaginea în fața căruia se închină destui așa-zis detractori de fațadă:      
       „nu știu de ce în dimineața de față/ am certitudinea că Iosif 
Visarionovici Stalin/ s-a reîncarnat în cățeaua husky de zăpadă/ mai 
mult o uriașă vulpe polară care țopăie/ scâncește se alintă plânge își 
mușcă labele/ și mă imploră cu ochii din sticlă belu făcută/ la turda să 
îi dau drumul din țarcul/ de plasă metalică doar cât să tragă o goană 
în/ jurul curții pe sub brăduții grași și peste/ mușcate în salturi enorme 
și strâmbe// păianjenul nevricos spânzurat pe pânza țesută/ între 
stâlpii foișorului roșcat nu poate fi/ decât frank sinatra‖, (Buddha, p. 
50).  
        Bruscând diafanitatea solară a „comodităților de lectură‖ (Ovidiu 
Nimigean), sintaxa se dezarticulează  alternându-se discursul burlesc 
cu detașarea omului sastisit într-o societate care luptă împotriva 
oricărei schimbări benefice. Aflat mereu în contradicție cu sine 
(dovada unei exigențe rarissime), refuzând gratuitățile lozincarde ale 
unor congeneri placizi, poetul reacționează în dreptul oricărui abuz, 
dă cu tifla unui sistem grăbit să tuteleze resorturile unei libertăți în 
derivă. Poemele sunt avanposturi de luciditate între bornele unei 
capitulări colective, înregistrarea situațiilor vecine absurdului redau și 
savoarea lui râsu' plânsu', „gândirea‖ generației internaute și a lumii 
interlopilor, aerul de pipiță nesatisfăcută al domnișoarelor văzute (la 
cerere) pe sticlă. Prin acest carnaval de figuri spectaculare autorul 
strecoară o melancolie de ordin livresc, realul rămâne mai departe 
supus unui zeu antic și modern care a fost și rămâne Banul, 
decadența relațiilor umane este subliniată conform stilului în care ea 
ne agresează: 

       „lucky me! m-am născut în cea mai îngustă țară din lume cu cele 
mai/ subțiri străzi cele mai ascuțite blocuri cele mai strâmte troleibuze 
până/ și curul grăsanilor e îngust ca esofagul balenei albastre orice 
respirație/ se transformă în vânt orice bășină în uragan (...)‖, 
(probleme cu conexiunea, p. 108) sau: „ministrul cipriot de externe, în 
vizită în românia/ membrii formației ac/dc vor vizita casa poporului/ 
furtună puternică în mehedinți – un dispărut (...) publicitate: zeci de 
mii de euro urmărește/ (nu mai înțeleg ce scrie)/ tamaș și daniel 
niculae, datori fiscului francez/ secretarii de stat nu pot gestiona 
eficient 453 de spitale/ cl. komartin: Doamne ajută!/ rovana plumb 
guvernul boc trebuie să.../ (nici aici nu mai înțeleg)/ cod galben de ploi 
și vijelii în toată țara‖, (burtieră, p. 42). 
       Ca elemente grafice remarcăm apariția în mijlocul titlurilor a unei 
majuscule (o plurisemantizare vizuală a interpretărilor), parcimonia 
punctuației și tăieturile executate în funcție de fluxul unei vorbiri alerte 
sau calme, dovada unei încordări bine mascate prin cursivitatea 
sintaxei. Poetul rezonează cu materia suspendată de o cerebralitate 
care îl sechestrează, el simte că pierde contactul cu mediul 
înconjurător și un altcineva îi trăiește viața, destinul Artei este 
asemeni speciilor deja dispărute: „mi-e frică/ primăvara să nu pierd 
ghioceii toporașii castanii teii/ salcâmii și socul/ cele 6 trepte ale 
primăverii/ într-o zi a sărit de pe planetă tigrul tasmanian/ într-o 
noapte pasărea elefant (...), (încă mai existau zimbri, p. 68). 
      Nu se evită în acest volum nici vocabulele care constituiau deliciul 
impudic al unor texte semnate de Elena Vlădăreanu sau Marius 
Ianuș, cu deosebirea că Felix Nicolau se folosește mereu de un 
portret vorbitor, el imită perfect „iluminările‖ vieții de cartier 
delimitându-se elegant de atmosfera cotidianului prin care trebuie să 
treacă și să reziste, sunt aici lucruri spuse fără perdea, de exemplu 
poemul trandafir de la bacău (p. 93)sau videochat(p.106). Unei lumi 
întoarse cu susul în jos i se răspunde cu ceea-ce-produce, adică prin 
texte de aceeași extracție, este ca și cum ai înjura un birjar mai bine 
decât el, iar asta ne poate aminti de scrierile exemplare ale unui 
Guillaume Apollinaire despre un anumit prinț Bibescu (Amorurile unui 
Hospodar), e vorba de atitudine, cunoaștem că poetul francez a vrut 
să închidă gura celor care scriau despre sex fără un gram de 
talent...Discursul este înzorzonat cu englezisme (o copie a ticurilor de 
limbaj ale internetiștilor), abrevierile și regionalismele sunt sarea și 
piperul expresiei, barochizarea vorbirii prin abandonarea ostentativă a 
dezvoltării unui incipitneclar denotă ușurința și inconstanța 
emițătorilor.Însă dincolo de toate aceste suprafețe pe care marșează 
ludicul, o furie abia mascată în spatele discursului vine doar să 
tempereze recepția halucinată: 
         „În fine/ ultima oară arătaca un țap tânăr în călduri își făcea 
selfies reflectat/ într-o iapă bistrițeană/ aburii ei tunuri cu jugulara 
mușcată la vedere/ frissonant de soulagement// BF8x734 nc nb oco 
fazan/aseintroducede2oricupalmapeste// un profesor de mate 
apropiindu-se în noi/ de fum și cu o ditamai rigla de lemn pentru/ bătut 
la palmă e viața unora// o gâscă grasă cu faruri aprinse și/ cercei de 
aur/ pentru alții// fiecare pas sprinten al fecioarei/ strivește zeci de 
lighioane inocente (...)‖, (Supradada, p. 70). 
       Desfolierile grozăviei banal-cotidianiste sunt aduse în fața unui 
pluton de execuție al Râsului, hazardul generându-se ca unică lege și 
monedă de schimb. Alegoria sumară, stridența limbajului de cartier 
sunt „măștile‖ pe care poetul le probează numai pentru a se dezice de 
acestea,sunt acele capcane textuale sau false texte-oglindă croite 
anume pentru un tip de necititor, rezultatul fiind o doză zdravănă de 
râs a lectorului real și implicat în viața cetății, de unde vine și 
amărăciunea din spatele jocului. Angajat împotriva idiosincraziilor și 
imposturii, omul-orchestră Felix Nicolau scrie o poezie de atitudine 
pentru care își asumă toate riscurile, dacă este un risc să spui 
adevărul despre o mulțime incapabilă de o grimasă inteligentă. 
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   Revederea  
 
 
      Zărise, de departe, femeia. Stătea cu braţele desfăcute şi, 
de la distanţă, părea o cruce roşie, de o mărime neobişnuită, 
desenată pe trunchiul alb al copacului. Un platan. Şi nu unul 
oarecare, avea să-şi dea seama, pe măsură ce se apropia, ci 
tocmai acela pe care şi-l amintea. Singurul, de fapt, din 
mulţimea amestecată de arbori feluriţi — de la arţari, mesteceni 
şi carpeni, aluni, stejari şi salcâmi, până la ulmi şi frasini şi încă 
multe alte specii de copaci, de esenţă răşinoasă — care 
„populau― cele aproape treizeci de hectare ale Parcului. 
Recunoscu în el chiar „arborele totemic―, cum îl numise, cu 
mulţi ani în urmă, impresionată, atunci, la fel ca şi acum, de 
grosimea neobişnuită a trunchiului, de înălţimea şi mai ales de 
bogăţia coroanei. Îndată, privirea coborî către baza lui, unde se 
vedeau, ieşind din pământ şi întinzându-se, asemenea venelor 
unui uriaş trup vegetal, rădăcinile groase şi contorsionate. La 
câţiva paşi distanţă detaşându-se, placa indicatoare. „Platanus 
Acerifolia― stătea scris, cu litere mari şi reîmprospătate probabil 
la începutul verii, anotimp ce se prelungea într-o toamnă 
însorită şi intens colorată. Sub denumirea speciei, era 
consemnat anul plantării: 1812…  
       Vechimea aceasta, etatea, constată, nu dăuna cu nimic 
frumuseţii şi vigorii arborelui. Dimpotrivă. Părea să fi atins, 
odată cu ea, apogeul vitalităţii. Alexandra îşi mai aminti, apoi, 
că era socotit, de cei care dădeau o semnificaţie ezoterică 
pomilor şi făpturilor felurite din lumea înconjurătoare, drept un 
„pom al vieţii―, ale cărui ramuri, în formă de mână, făceau 
legătura cu Divinul şi tocmai această legătură subtilă îi sporea 
calităţile energizante. Multă lume era încredinţată de asta, 
asemenea femeii corpolente, în trening roşu, ce-şi lipise spatele 
de trunchi şi stătea nemişcată, cu ochii închişi şi braţele date în 
lături, parcă înzidită în el, nepăsătoare faţă de orice se petrecea 
în preajmă, preocupată numai şi numai să se încarce cu fluidul 
benefic.  
        Renunţă să mai contemple platanul şi, ocolindu-l, păşi pe 
mica alee înspre vilă, la a cărei vedere subită tresări. Deşi n-ar 
fi trebuit. 
       Aşteptase întâlnirea, aproape fără să-şi fi dat seama. În 
urmă c-o oră beneficiase, în baza de tratamente a hotelului, de-
o şedinţă de masaj, oferită drept „bonus― de către Iolanda. În 
timp ce mâinile experte ale masorului îi frământaseră carnea, 
înfierbântând-o şi dăruindu-i o stare de bine, uşor 
imponderabilă, îşi aduse aminte de mâinile lui Sabin. La fel de 
experte, dar altfel, într-un mod particular, care ţinea de liantul 
dintre ei, când orice atingere a lui îi incendia fiinţa, mistuind-o 

fără s-o vateme. Ceva mai târziu, paşii o purtaseră, parcă de la 
sine, către acel loc, reamintindu-i de excursia făcută în Deltă, 
dar şi de prezenţa lor, un an mai târziu, între pereţii vilei din faţa 
ei. Pentru a doua oară, pe parcursul zilei, abia înaintând înspre 
amiază, imaginea lui îi venise în minte, iar lucrul acesta o miră: 
nu se mai gândise la el de ani de zile! Iar dacă era să fie 
sinceră cu sine, îşi spuse, nu arborele îl căutase, ci vila: singura 
aşezată în chiar inima Parcului.  
       Vederea clădirii o tulbură. Părea părăsită. Aproape-n ruină. 
Câteva obloane, rămase deschise, se legănau în bătaia uşoară 
a vântului. Dezvelind şi acoperind, la răstimpuri, ochii goi ai 
ferestrelor, lipsite de perdele, cu cercevelele roase şi geamurile 
sparte. Zări muşchiul abundent, de pe acoperiş. Micile 
ghemotoace verzi, îngrămădite pe ţiglele sparte şi decolorate, 
asemenea unor vietăţi adunate pe suportul fragil de lut, unde 
prinseseră rădăcini şi de unde-şi trăgeau seva, dintre 
crăpăturile pline de frunze uscate şi humus. 
       Grădina de vară era pustiită, nu mai exista niciun scaun, 
nicio masă, nimic care să amintească de existenţa ei. Doar 
coridorul de acces, de sub balconul de lemn de la primul etaj, 
ce trecea prin pântecele imobilului şi dădea spre Vila Imperială 
— pe-al cărei frontispiciu o tăblie comemorativă semnala 
popasul sumar al Împăratului la aplicaţiile militare de pe Dealul 
Silaghiului, în anul de graţie 1898 — mai părea folosit. 
Suprinse, la un moment dat, siluetele întunecate a doi bărbaţi 
traversând culoarul. Apropiindu-se, o luară imediat spre partea 
centrală a Parcului, în direcţia fostului Cazinou. 
       Ar fi bine să se întoarcă, gândi, după ce-şi consultă ceasul. 
Trecu pe lângă havuzul cu apa secată, amplasat înaintea vilei. 
Ocoli, din nou, platanul, cu femeia în trening roşu ţintuită, şi pe 
mai departe, de trunchi, într-o răstignire lipsită de durere sau 
suferinţă, absorbită, în totalitate, de această comuniune. Mări 
pasul. Depăşi, fără să-l privească, vechiul chioşc, ce adăpostea 
Izvorul Iosif, una din primele surse de apă minerală ale staţiunii. 
Puţin mai încolo, se pomeni înconjurată de câţiva câini 
vagabonzi, aflaţi într-o continuă căutarea a hranei. Umili şi mai 
degrabă sperioşi, cu cozile căzându-le moi între picioare. 
       Nu avea ce să le dea. Îi izgoni, c-o vorbă mai aspră. Înaintă 
câţiva paşi, în direcţia lor, lipsită de teamă, iar ei se retraseră, 
intimidaţi. Apoi, se îndreptă, zorită, către aleea flancată de 
ienuperi de Virginia, poate cea mai lungă alee a parcului, având 
drept punct terminus fostele Băi Feruginoase. Lăsate-n aceeaşi 
paragină ca întregul complex de clădiri vechi, legate între ele 
de Colonadă. 
      Ar fi vrut să cerceteze în amănunţime culoarul din lemn 
traforat, a cărui frumuseţe încă se întrezărea în porţiunile unde 
cupola se mai păstra întreagă. Cu marginile-i dantelate relativ 
intacte şi ornamentele picturale, de inspiraţie bizantină, destul 
de distincte, pe tavan. Amână, poate pentru după-amiază, îşi 
propuse, sau mâine-zi. 
      În spatele şirului de bănci zări, din mers, la baza unui stejar, 
un puştan cu faţa ridicată spre coroana arborelui. Lovea, cu 
râvnă, două nuci între ele şi ţipa ascuţit:  
      — Ma-ri-ana! Mari-ana! 
      Nicio mişcare însă nu clintea frunzişul, pocnetul nucilor 
suna-n gol.  
      Alexandra era sigură că, apropiindu-se de copil, i-ar fi putut 
şterge, de pe obraji, lacrimile de dezolare. 
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      — Du‘ce mai încolo! îl sfătui o bătrână aşezată pe-o bancă. 
Probabil bunica lui.  
      — Du‘ce, că-s pitite şi-o să vie la tine, numa‘ să nu zbieri 
prea tare, că-s sperioase! 
      Copilul trecu în faţa unui castan. Chemă, din nou. Degeaba. 
       — Nu-l mai amăgi, maică, interveni unul din angajaţii 
hotelului, ivit de pe-o cărare laterală. Gata cu veveriţele! Nu-s. 
Le-or mâncat câinii! 
      — Cum aşa?, se minună femeia şi-şi legă mai strâns, sub 
bărbie, marginile baticului. Da‘ acu‘ două veri, ierau. 
      — Erau. S-or înmulţit, în schimb, javrele, al naibii! Vara, le 
dau pensionarii de mâncare şi le umflă burţile. Puiază, li-e bine. 
Iarna nu-i mai nima p‘acilea şi crapă de foame. Aşa că, s-or dat 
la veveriţe! C-o fost iarnă grea. 
      Alexandra asculta consternată, asemenea femeii. Nu 
comentă. Revăzu, ca aievea, puzderia de veveriţe din anii 
trecuţi, care sporeau, şi ele, faima staţiunii. Marianele! Aproape 
îmblânzite. Se suiau pe tine şi-ţi smulgeau nuca din mână! 
 La prima bifurcaţie o apucă pe o potecă şerpuitoare. Trecu 
printre câteva tufe rebele de măceş, cu braţe lungi şi spinoase. 
Ferindu-se, atentă, se strecură printre ele, ajungând la capăt. 
Traversă şoseaua dintre parc şi hotelul, unde, presupunea, 
întruna din camerele de la etaj, s-ar fi putut să fie aşteptată. 
Nu se înşela.  
*** 
        Un moment, la parter, în dreptul Recepţiei. Pe-o margine a 
pultului, înconjurat de câteva registre de cazare, chei şi pliante 
publicitare, telefonul suna în gol. Alexandra se opri şi aşteaptă 
să se ivească recepţionera, cu sentimentul absurd că apelul ar 
putea fi pentru ea! Un bărbat spălăcit şi apatic, purtând un halat 
cu ecusonul hotelului, ridică receptorul exact în clipa când 
sunetul conteni.  
       Îşi reluă traseul, într-un ritm mai alert. Sclipirea lăptoasă a 
unor neoane cădea perpendiculară pe suprafaţa holului, pe 
care-l străbătea. Stingând culoarea roşie a mochetei şi 
transformând-o într-o nuanţă insipidă, de vişină putredă. Coti 
spre dreapta, trecând pe sub bolta unei ogive şi, curând, se află 
în faţa unui nou coridor, flancat simetric de uşile unor camere 
cvasi–identice. Ajunsă în dreptul celei cu numărul 16, bătu 
scurt, de două ori, în tăblie, pentru a intra numaidecât.  
        ― În sfârşit! o întâmpină o voce moale şi răsfăţată; 
credeam că te-ai volatilizat. 
        ― Ori c-ai fugit c-un artist! completă, din baie, un alt glas 
cunoscut.  
        Un mănunchi de raze solare invadase, în absenţa ei, 
încăperea, pătrunzând prin fereastra larg deschisă. Aflată chiar 
în bătaia lor, clipi buimăcită, silindu-se să-şi acomodeze pupila 
cu acea lumină nouă, veselă şi debordantă, ce părea să 
vibreze între pereţii înalţi. 
         ― De unde?, suspină vlăguită. Se lăsă încet pe-o latură a 
patului rămas liber, lângă perete. Nu e nimic amuzant, le 
mustră. Apoi, îşi trecu mâinile peste umeri, strângându-i uşor, 
ca pentru a se convinge că au rămas întregi, după masaj. V-aţi 
bătut joc de mine, adaugă — mă simt ca o cârpă.  
        ― Eşti frântă! aprecie Gloria, c-o undă de veselie în glas, 
scufundată într-unul din cele două fotolii de lângă o măsuţă. 
         ― Lasă, c-o să-ţi treacă! o consolă Pia. Să vezi mai 
încolo ce bine ai să te simţi! Şi-apoi, hm, forma contează, căută 
s-o lămurească. Vom face ravagii!  

       Tocmai ieşea, tacticoasă, din baie. Cu părul ascuns sub un 
prosop cărămiziu, răsucit într-un turban sofisticat, în creştetul 
capului. Îşi trase un scaun şi se aşeză, susţinându-şi c-o mână 
prosopul, să nu se desfacă. Îşi întinse, apoi, fără grabă, 
picioarele, sprijinindu-le de marginea patului pe care se găsea 
Alexandra. Rămase aşa, relaxată. 
      Pe moment, nu-şi vorbeau. O pală de vânt, iscată afară, îşi 
trimise răsuflarea repezită pe geam. Umflă marginea inferioară 
a perdelei, o purtă cu sine, către garnişă, de unde o lasă, dintr-
odată, să cadă, cu graţia temperată a unei meduze. 
      Aflate faţă în faţă, privirile iscodeau. Urmau, într-o 
alunecare grăbită, liniile descendente ale trăsăturilor. Uneori, 
parcă se poticneau, insistând, derutate, asupra anumitor zone 
ale chipului celeilalte, unde timpul, nepărtinitor, operase 
anumite schimbări. Nu pentru multă vreme căci amănuntul se 
pierdea în ansamblu — erau suficiente un gest, un surâs, sau o 
grimasă şi obrazul se realcătuia, limpezit, după şablonul 
amintirii: 
      Obrajii palizi şi parcă mai îngustaţi, acum, ai Piei. Cu pielea 
uşor deshidratată. Tăişul iodat al privirii, acelaşi. Cu nuanţele-i 
schimbătoare, după cum mânia sau bucuria îi întunecă ori 
luminează. Buzele subţiri, întredeschise. Printre ele, vârful 
limbii se strecoară adesea, umezindu-le, pentru a da cale liberă 
cuvintelor repezi şi şfichiuitoare. Toate acestea, într-un acord 
deplin cu jocul licenţios al sprâncenii. 
       Pia te „citeşte― cu rapiditatea unei celule electronice. La fel 
de iute, îşi trage şişul. Şi îţi răstoarnă viscerele pe masă. 
Imaginea Alexandrei: aproape neschimbată. Poate ceva mai 
adânci acele cute ale unei tristeţi voalate. Două paranteze care 
închid, în mijlocul lor, freamătul vulnerabil al gurii. Buzele 
expresive, senzuale şi neliniştite, trăinduşi — astăzi, ca şi ieri 
— viaţa lor secretă. În acord cu melancolia, tot mai accentuată, 
a căutăturii. 
        Alexandra „te decriptează― în tăcerea absolută a sălii de 
studiu. Şi te clasează, rezervându-ţi locul de drept, în insectar... 
 
       ― Ce aţi încremenit aşa? interveni Gloria.  
Se trase, precaută, într-o parte. Stătea sprijinită de-un braţ al 
fotoliului, ţinându-şi bărbia îngropată în căuşul palmei. Le 
observa contrariată, mijind ochii, ca şi cum s-ar fi aflat la o 
distanţă apreciabilă. 
       ― De ce nu-ţi pui ochelarii?! o admonestă Pia, vădit 
deranjată, pe un ton arţăgos. Gloria, în schimb, nu-i dădu nicio 
atenţie. 
       ― Şi noi am fost la fel de stoarse, se adresă, cântat, 
Alexandrei. Iar acum — uită-ne! 
        ― Da, uită-ne, he! o îngână Pia, desfăcându-şi braţele. 
Cât ni-s de faine şi de freşe, nu găseşti? 
       Împinse scaunul, se ridică şi execută o rotaţie amplă. 
Marginile desfăcute ale halatului se umflără, asemenea unei 
paraşute. În vârful capului turbanul se clătină, gata să se 
prăbuşească. Îl cuprinse iute între mâini şi, râzând, se trânti la 
loc, pe scaun. Desfăşură prosopul şi începu să-şi frece 
energică părul, zvântându-l, ca după aceea, răsucindu-se puţin 
spre stânga, să-l arunce, mototolit, pe pervazul ferestrei. 
         ― Iolanda, continuă Gloria, fără să ia în seamă 
spectacolul Piei, ea a fost cu ideea. Şi Iolanda ştie, 
întotdeauna, ce-i nimerit pentru noi! Dar ai să vezi, o asigură 
însufleţită, peste două ceasuri vei fi ca nouă. 
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         Un zâmbet, cu o alură încurajatoare, îi modifică 
instantaneu trăsăturile. Alexandra îl urmări surprinsă; încerca 
să se obişnuiască cu mobilitatea schimbătoare a obrazului, 
diferit de cel ştiut. 
        ― Ca nouă, murmură pentru sine. Asta da, cred şi eu. 
Cine n-are nevoie de puţină... cosmetizare?  
        ― Ei, ei, nu începeţi cu văicăreala! le somă Pia. Abia aţi 
venit.  
        Avea un glas puternic, decis. Aproape strident. Obişnuit să 
deţină controlul.  
       „Tot autoritară a rămas―, remarcă, indulgentă, Alexandra, 
mulţumită să recunoască intonaţia familiară a vocii, 
nemaiauzite de mult timp. 
       Nici măcar nu se încumeta să contabilizeze câte 
anotimpuri şi câtă distanţă se interpuseseră între ele, în ultimii 
ani, cu toate că niciuna nu părăsise oraşul! Cum însă era sau, 
de la un timp, devenise firesc să fie, îşi consumau existenţele în 
paralel. Câteodată, se mai intersectau, fie pe o stra-dă, fie într-
un magazin, în faţa unor rafturi ce etalau „oferta zilei―. Alteori, 
mult mai rar, în foaierul vreunei săli de spectacole. Pentru 
scurtă vreme, în una din pauzele dintre acte, aerul se încărca 
de şoaptele unor promisiuni, veşnic neonorate: de-a se căuta, 
de-a evada din mizeria banală a zilei — cea de azi, copia fidelă 
a celei de ieri! Întru nimic diferită, ştiau, cea de mâine. „Mètro–
boulot–dodo―* — la asta să se rezume totul? se întrebau 
răzvrătite. Cu alte cuvinte, la aceeaşi rutină tâmpită, cotidiană, 
căreia, însă, va trebui să-i pună capăt! cădeau de acord. Şi cât 
mai repede. „Te sun, pa, pe curând! Poate chiar sâmbăta 
viitoare! Ne adunăm, ne vedem! Ne-a-părat!― Rotită din 
încheietură, mâna schiţa un semn evaziv.  
       În cele din urmă, Pia explodase şi într-o zi suflă în goarna 
adunării: de astăzi, aici. Câteva zile împreună. Şi nu c-un prilej 
oarecare, se va vedea. Iar ca să-şi dea un răgaz şi să profite 
din plin de acele zile nesperate, de toamnă–văratică, sosiră 
puţin mai devreme. 
        Vor fi, aşadar, din nou, laolaltă. Alcătuind „trifoiul cu patru 
foi―, din care, pe moment, mai lipsea o parte, dar va fi reîntregit 
curând. Odată cu sosirea Otiliei, mâine-zi. Legănată de 
autocar, şi nu singură, ci împreună cu încă treizeci şi şase de 
persoane, astfel încât totalul de patruzeci al unei foste clase de 
liceu se va reconstitui.  
        ― Ai dreptate, surâse. În loc să spun ce mult mă bucur că 
vă revăd, calc în străchini!  
        Simţi, deodată, cum o străbate un val de căldură. Ochii îi 
deveniră mai curaţi, uşor umectaţi de înţepătura lacrimii, 
temperată de pleoapele strânse la timp. Îndreaptă către ele o 
privire limpede, calmă. 
        ― Până la urmă doar asta contează, adăugă: clipa de faţă 
şi… lăudabila noastră fidelitate. 
        ― Prezentul, da, confirmă îngândurată Gloria. Era 
amplasată acum într-o extremă a fotoliului. Îşi aruncă braţele 
înainte, înlănţuindu-le, ca şi cum, în mijlocul lor, aerul cuprins în 
încercuire ar fi conţinut, cu adevărat, chintesenţa clipei. În el 
şade totu‘. 
         ― Fooar-te fruu-mos, estimă Pia, tărăgănând silabele. 
„Carpe diem―, declamă şi tuşi teatral, spre a-şi ascunde 
înduioşarea. Doamne, ce ne-am blegit aşa?! se lamentă 

                                                           
* Alergătură, job, nani-nani. 

ascuţit, împotrivindu-se printr-o scurtă zvâcnire a capului acelei 
stări de emotivitate, contagioasă, transmisă de la una la alta. 
Suntem ridicole! 
        ― Ascultă, Pia, i se adresă Gloria, c-un aer neaşteptat de 
serios. Nu te mai fandosi, n-are rost. Ne cunoaştem prea bine. 
Aşa-i? 
         Încercă să se ridice dintr-o mişcare, dar recăzu, greoaie, 
la loc. În mod evident, era nevoită să lupte cu nişte bune 
kilograme în plus, care-i îngreunau corpul şi împreună cu el 
respiraţia şi mişcările, făcând-o să obosească repede, să gâfâie 
şi să transpire. Sprijinindu-şi coatele de braţele fotoliului, se 
pregătea pentru un nou avânt. 
         Alexandra desluşea, abia acum, la adevărata-i 
dimensiune, transfor-marea Gloriei: 
        Cândva mignonă, c-o siluetă băieţească, dovedea încă de 
pe atunci un apetit de zile mari. Sprinţară şi aparent imună, îşi 
muia, pofticioasă, degetele în toate mâncărurile, reţinând pe 
vârful lor doar un „pic―: o cantitate neglijabilă, supusă gustării. Îi 
plăceau, deopotrivă, sosuri, glazuri, maioneze. Creme înecate 
în frişcă. Tarte însiropate. La fel, carnaţia suculentă a unei 
fripturi. Varietatea unor salate ori pulpa zemoasă a vreunui 
fruct. Fără ezitarea, de-a lungul zilei, ciugulea şi savura 
încântată, iar exerciţiul acesta, repetat, treptat începu să dea 
roade. Veniră să-l susţină două naşteri şi câteva avorturi. La fel, 
aplecarea tot mai accentuată spre sedentarism şi, în mod deloc 
neglijabil, înaintarea în vârstă. Trupul gracil se împlini. Vechile 
linii se diluară. În locul lor apărură curbele voluptuoase, din 
păcate îngropate grabnic sub straturile tot mai vizibile şi 
persistente de ţesut adipos. 
        Viaţa Gloriei cunoscu, din acel moment, o cotitură. Curele 
de slăbire, restricţiile alimentare, consumul de ceaiuri laxative şi 
diuretice, alcătuirea unor meniuri hipocalorice, îndeobşte 
vegetariene, constituiră preocuparea-i de căpătâi. Ajunsese pe 
punctul de-a claca profesional. Şi-n plan personal cunoscuse 
eşecuri: divorţă, ca după aceea să trăiască, timp de un an, o 
„mare iubire―, sfârşită lamentabil. Reuşea, ori măcar se 
străduia, să le camufleze sub aparenţa unei atitudini sceptice 
şi, totodată, forţat–voioase. Brusc, pusese capăt restricţiilor. 
Vechiul nărav reveni în forţă. „C’est la vie!― declama, cam des, 
de la un timp; „trebuie să iei lucrurile aşa cum sunt, altminteri 
eşti gata!― În plus, învăţase să-şi ridice garda. „Cui nu-i place, 
să mă pupe-n…― direcţiona, înţepată, orice reproş, sfat sau 
atenţionare. Sensibilă la aluzii, iritabilă şi lacrimogenă, îşi 
îndesa în gură o napolitană, un biscuit sau o tabletă de 
ciocolată extrase din numeroasele-i pungi, mereu la îndemână, 
care, în mod invariabil, îi burduşeau poşeta. 
        În picioare, cu mâinile înfipte în buzunarele de la spate ale 
pantalonilor, se plimba prin cameră, mutându-şi privirile de la 
una la alta.  
       ― O.K. acceptă Pia, oarecum în silă. Ai dreptate. Dar ştii 
foarte bine că detest secvenţele siropoase!  
       ― Uneori n-ai ce face, răspunse cu simplitate Gloria. 
Anumite chestiuni, deşi nu-ţi plac, trebuie să le suporţi. Şi nu 
cred să fim ridicole! o contră. Ştii — ştiţi, se adresă amândurora 
şi, pentru o clipă, faţa-i dobândi o expresie de mirare 
copilărească; într-un fel nici nu-mi vine să cred că ne aflăm aici! 
C-o facem! Atunci când ţie şi lui Iuliu v-a venit ideea... Din nou 
îşi miji ochii, îngustându-i; Pia simţi aceeaşi mâncărime în 
vârful limbii, dar se abţinu să mai pomenească despre utilitatea 
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faimoşilor ochelari, îngropaţi sub pungile cu zaharicale din 
poşeta Gloriei şi scoşi la iveală doar în cazuri de forţă majoră.   
Când aţi venit cu ideea, repetă, am luat-o drept o glumă. Ca 
mai toţi, bănuiesc. 
        ― Adevărat, recunoscu Alexandra şi-i zâmbi. Părea un 
proiect fantezist. Ceva de genul unei vorbe aruncate-n vânt! 
Părăsi patul şi, strecurându-se prin spatele Piei, se opri în 
dreptul ferestrei. Aplecată-n afară, observă fugitiv suprafaţa 
vălurită a terasei de la mezanin, în ale cărei crăpături răsăriseră 
nişte fire răzleţe de iarbă. 
         ― Nu era de luat în serios aşa ceva, îşi finaliză gândul. 
Adună de pe marginea pervazului prosopul mototolit al Piei, şi 
întorcându-se, îl întinse pe speteaza scaunului din apropiere. 
        ― Întocmai, îi ţinu isonul Gloria. La douăzeci şi opt de ani 
să ne propunem o astfel de întâlnire era, era… 
       ― Un fapt realizabil, după cum vezi, rosti, c-o intonaţie 
seacă, Pia. Am dreptate?  
         Se răsuci către Alexandra, aşteptând o confirmare. 
Aceasta nu-i răspunse. Se ridicase din pat şi trecuse, adineaori, 
pe lângă ea, neobservată, revenind în faţa ferestrei deschise. 
Să stai sprijinită de pervaz şi să priveşti înspre Parc, de la un 
timp fără să-l mai observi.  
       Şi să ai în faţă ziua de-atunci.  
       Să-ţi revezi prietenii şi colegii şi să le desluşeşti, cu 
acurateţe, chipurile tinere, să le auzi glasurile şi ceea ce-şi 
spun, să simţi parfumul teilor înfloriţi, sădiţi în semicerc, pe-o 
latură a curţii, nu departe de terenul de sport şi să te simţi, cu 
totul, alături de ei. Cu bucuria şi emoţiile împărtăşite. Să asişti 
la trimful efemer al Norei, s-auzi cuvintele ironice ale Piei şi ale 
Dorinei, să-i vezi, cum sosesc, pe rând, şi Radu, şi Anisia, şi 
Iuliu, şi Gloria, şi Valeriu, să-i zâmbeşti lui Zoli, în timp ce vă 
fotografiază, să te înduioşeze statornicia care şi după zece ani 
îi mai leagă pe Mihai şi Venera... şi câte altele încă. 
         Să retrăieşti acele momente ca şi cum s-ar fi petrecut cu 
puţine ore în urmă:  
       Nora, grăbită: trandafir alb, superb, prins la rever, aer 
festiv. Taior turcoaz, croitorie de mare clasă, întins până la 
refuz peste formele-i opulente. Sânii, fesele şi abdomenul sunt 
cele dintâi care se impun, provocatoare, vederii. Totuşi, nu e 
dizgraţioasă, carnea e tare, pietroasă. Îţi vine să o ciupeşti, 
răsucindu-i pielea între două degete, astfel ca ele să lase, în loc 
de amprente, o floare vineţie, răsărită într-un ţipăt! Lesne, se 
poate ghici dorinţa din ochii bărbaţilor; consternarea pizmaşă, 
licărind în pupilele femeilor, nevoite să-şi recunoască 
înfrângerea momentană — fără comentarii, în ciuda calibrului 
XXL, Nora, socotită cândva aşa şi aşa, devenise o femeie 
apetisantă! După zece ani de la absolvire.  
         Vorbeşte zorită, emoţionată. Întoarce, din când în când, 
capul, fluturându-şi genele lungi, nedumerită parcă, adresându-
se de-a valma, tuturor. C-o expresie aparent vulnerabilă a 
chipului, în dezacord cu siguranţa provocatoare a 
trupului,contrast care intrigă. 
       ― Lasă-mă să cad pe spate! Un truc, şi încă unul ieftin, va 
comenta Pia, la capătul zilei, în cercul lor, când vor derula filmul 
„întâmplării.― Ca să atra-gă atenţia, clar?! 
          Radu o sărută primul pe obraji, adulmecându-i parfumul 
— „Chanel―, „Chat noi―, „Fleur d’interdit?― — parşiv, voit 
inocent, acolo, în spatele urechii, unde pielea-i mai dulce, şi se 
înfioară teatral: „mmm―. Nora-l îmbrânceşte, în joacă: „tot 

impertinent ai rămas!―, dar îi tihneşte, se vede de la o poştă, să 
fie curtată. 
        ― În fond, de ce nu, dragă? 
Un zvon confuz de voci străbate curtea. Cercul de admiratori îşi 
transferă entuziasmul de la Nora asupra Anisiei, sosită cu 
întârziere — „cum altfel?!― —: suplă, îmbujorată, şicoasă, în 
rochie albă, de pânză topită. „Ne-schim-ba-tă!― 
Anisia e neînsoţită, la fel ca şi Alexandra, rămasă în 
vecinătatea terenului de baschet, în espectativă. O rază de 
soare-i aprinde părul, se retrage puţin mai către umbră.  
        — Ce-mi veniţi mie aci cu soţi, cu neveste ?! Braţele 
Anisiei zvâcnesc, se înalţă deasupra capului, pentru a întări 
reproşul. La banchet, diseară, acolo lii locu’ ! 
Cu bună ştiinţă, exagerează. Se aud râsete, vagi comentarii, se 
face risipă de indulgenţă: „La ce să te aştepţi din partea ei ?!― 
       ― Data viitoare n-am să mai vin! anunţă, pe neaşteptate, 
Dorina. Vocea are un timbru metalic, neplăcut şi arogant, însă 
atrage atenţia.  
         ― De ce, de ce? se vor impacienta, pe dată, curioase, 
Otilia, Gloria şi Coralia, spărgând cercul din jurul Anisie. Se 
grupează iute, în jurul Dorinei. 
        ― De ce, de ce, le îngână aceasta, de acum stăpână pe 
situaţie, dând a lehamite din mână: Peste alţi zece ani, nu vă 
daţi seama, s-a cam zis cu voi! He! icneşte satisfăcută şi 
priveşte undeva departe, deasupra capetele lor, drept în miezul 
unui nor care conţine, negreşti, esenţa ideii. Atât de limpede 
pentru ea, pe cât de nebuloasă pare a fi pentru celelalte! 
Câţiva paşi mai încolo, Pia protestează într-o mârâială surdă, 
camuflată de-un zâmbet ironic: „I-auzi?― Otilia clipeşte mărunt, 
speriată, adunându-şi umerii înguşti. Îşi plimbă ochii, 
neîncrezătoare, de la Dorina spre Pia, frământându-şi mâinile 
în timp ce învârte, în degetul mijlociu, un inel c-un impresionant 
„ochi de tigru― în montură. Gloria se îndepărtează, prea puţin 
impresionată, şi se alătură Alexandrei, rămasă în continuare la 
marginea terenului de baschet. „Mof-turi!―, rosteşte peste umăr, 
dar silabele, dispersaten aer, îşi pierd intensitatea şi nu ajung 
până la urechile Dorinei. 
        ― Păi, nu? continuă aceasta. Am terminat unii o facultate, 
alţii un post–liceal, ne-am căsătorit, avem copii, îi creştem… Ce 
mare brânză să mai faci, de-acum încolo?! 
       Alexandra îşi aduse aminte de consternarea provocată de 
cuvintele Dorinei. Şi de replica următoare a Piei. De rumoarea 
care urmă şi de dezaprobarea desprinsă din micile proteste, 
râsete forţate şi privirile neîncrezătoare, încercând să anihileze 
o asemenea perspectivă. „Cum aşa, e aiurea! Când ai o viaţă-
nainte!― Şi, totuşi, constată, ceva din profeţiile Dorinei aveau să 
se împlinească. Rutina diurnă: serviciu–familie–casă! mai toci 
din înălţimea aspiraţiilor. Călare pe val şi târâţi, purtaţi în larg, 
mulţi nici nu realizară când şi-n ce măsură renunţaseră la ele. 
Nu cu totul, dar înfăptuindu-le cu moderaţie. Mulţumindu-se cu 
bucuriile mărunte, fireşti, până la urmă, ale zilei, căci a ţinti 
numai spre culme devine, de la un moment dat, insuportabil! 
  
 (Fragment din romanul în pregătire Stil Diwal) 
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IOAN EVU 

SCRISOAREA 

(fragment de roman)       

        
         Străina mea, îţi scriu din nou, 
însă te rog să rupi această scrisoare, 
aşa cum ți-am cerut să procedezi şi cu prima… Mototoleşte-o şi 
arunc-o la coş sau, dacă vrei, construieşte din filele ei vaporaşe 
cărora poţi să le dai drumul pe apa sâmbetei la vale. Suntem 
plăsmuiţi din vise şi, paradoxal, existenţa lor, deşi imaterială, e 
cea mai palpabilă mărturie că noi, oamenii, suntem vii. 
         Chiar dacă n-ai dispoziţia necesară lecturii, eu voi 
continua să maculez zăpada hârtiei cu litere ce se încheagă în 
cuvinte; poate ele vor aduce puţină ordine în propriile gânduri 
ce se bat cap în cap în arena creierului meu, precum cocoşii 
ăia însângeraţi pe care pariază nişte nemernici. 
         Această epistolă nu-i o scrisoare de dragoste ca acelea 
din care sunt sigur că ai primit destule în vremea când erai 
liceancă… Astfel de misive adresam şi eu, de obicei, colegelor 
mai mari decât mine… Îmi amintesc că – în clasa a doua fiind – 
am rătăcit una în buzunarul pantalonilor pe care mama tocmai 
se pregătea să mi-i spele… Bileţelul conţinea următorul enunţ 
amoros: „Dragă Rodica, te rog să mă îndrăgosteşti foarte tare‖. 
         Rodica era cu doi ani mai mare decât mine, avea păr 
blond, cârlionțat, ochi mari, albaştri, şi purta pantalonaşi roz, cu 
volănaşe. Nici azi nu înţeleg de ce, descoperind scrisorica, 
mama mea m-a bătut cu un mănunchi de urzici până când 
gleznele mi s-au umplut de blânde usturătoare. 
         De atunci am renunţat să mai trimit bileţele de amor şi am 
început să scriu poezii. Culmea e că unii editori le-au 
considerat reuşite şi le-au publicat sub formă de cărţi. Dar asta, 
cu mulţi ani mai târziu. Astăzi înclin să cred că totul a început 
din ziua în care mama a descoperit bileţelul adresat Rodicăi. 
Chiar acum, scriindu-ţi toate acestea, am sentimentul straniu că 
săvârşesc o faptă interzisă pentru care va trebui cândva să-mi 
ispăşesc pedeapsa. 
         Singurele bileţele – pe care le cumpăr, nu le scriu – sunt 
cele de tren, de tramvai şi de metrou… Cu avionul nu am 
zburat încă; o voi face abia atunci când voi pleca doar dus 
peste Ocean… Şi, ah, da – bileţelele de papagal. Pe 
majoritatea lor scria că voi fi fericit în dragoste până la adânci 
bătrâneţi… Ceea ce îţi doresc din toată inima şi ţie! 
         Deşi, dacă stau şi mă gândesc bine, nu cred că voi avea 
vreodată curajul să urc în avion; am rău de înălţime, din ziua în 
care m-am căţărat pe scara de serviciu a unui bloc turn, până 
sus, pe acoperiş… De acolo, Vasile, beat mort, ameninţa că se 
aruncă, pentru tragicul motiv că l-a părăsit Sevastiţa… Urla ca 
un posedat, arătându-le trecătorilor consternaţi degetul mijlociu 
de la mâna dreaptă, gest pe care-l decodifica în următorii 
termeni:  
         – Vă  dau, la toţi, muie cu picamerul! 
         Nu ştiu dacă vroia într-adevăr să se sinucidă sau era doar 
un teatru de prost gust. Aşa că, spre a preîntâmpina o 

eventuala nenorocire, l-am prins de haină, într-un moment al 
său de neatenţie, şi l-am târât spre scara de serviciu… 
Izbucnind în plâns, Vasile a început să se tăvălească pe jos 
urlând:  
         – Mâine o să torn o canistră de benzină pe mine… să 
vedem ce-o să-mi mai faceţi atunci?   
         Peste câteva zile l-am reîntâlnit în restaurantul 
„Ciuperca‖… Stătea în faţa mai multor halbe de bere împreună 
cu Sevastiţa şi păreau fericiţi… 
 
*    *    * 
         …Dacă până acum nu ai rupt scrisoarea înseamnă că ai 
ajuns la pagina a doua… Ştii ceva? Poţi arde aceste rânduri… 
Le voi copia într-un al doilea exemplar. Nu de alta, dar poate 
îmi vor folosi cândva la o carte. Ar fi debutul meu editorial cu 
proză. Spun editorial deoarece, prin reviste am mai publicat 
scurte povestiri. Pentru câteva am şi obţinut premiul unei 
reviste a Uniunii Scriitorilor…  
         În fine, nu vreau să te plictisesc cu atâtea amănunte… 
Am recitit recent acele texte şi cred că, într-adevăr, am ceva 
aptitudini de prozator. Dar, stai liniştită! Dacă vreodată voi scrie 
un roman, numele personajelor vor fi imaginare. Doar realitatea 
va fi aceeaşi, mă rog, aproape identică celei pe care am trăit-o. 
         Cu alte cuvinte, rândurile mele se vor a fi destul de 
serioase. Însă tu, ia-le cum vrei: ca pe nişte simple lecturi de 
tren; poţi să le citeşti în baie, ascunsă privirilor noului tău iubit, 
băiatul ăla bun şi atât de aproape de tine, după cum spuneai... 
În fine, le poţi lectura oriunde, oricând şi oricum, chiar cu glas 
tare, surorii tale, colegelor tale, care vor râde cu gura până la 
urechi de inepţiile pe care le debitează, poietul ăla divorţat, şi 
părăsit de câteva iubite, amorezul ăla cu părul albit pe la 
tâmple… 
         Înclin să cred că, totuși, ar fi mai bine să ţi le citească 
altcineva. La origine cuvântul a fost rostit. Poate că auzite, 
aceste cuvinte vor suna mai adevărat, aşa cum unul este filmul 
povestit şi cu totul altul filmul văzut… Aşa cum una este muzica 
– frumoasă, maiestuoasă, emoţionantă până la lacrimi – şi cu 
totul alta e viaţa celui ce a compus-o. 
         Aşadar, fură puţin din preţiosul tău timp, în care eu nu mai 
încap nici măcar ca simplă cunoştinţă, darămite ca prieten 
adevărat ce ţi-am fost şi, da, iubit numai al tău, şi citeşte… Nu 
înainte de a-ţi îndulci cafeaua şi de a-ţi aprinde winston-ul 
light… 
         Aş minţi spunându-ţi că îmi lipseşti… E ca şi cum i-ai 
spune unui braţ pierdut, smuls din umăr: „Braţule, îmi lipseşti! 
Vino înapoi, braţul meu stâng, întoarce-te la mine, aripa mea 
frântă, altfel cum aş mai putea eu zbura?‖ Tot astfel, aş minţi 
dacă ţi-aş spune că te iubesc… Cum aş putea să le şoptesc 
ochilor mei cât de mult îi iubesc, fără ca ei să lăcrimeze. Şi, 
lăcrimând, mi-ar mai putea ei arăta lumina? 
         …La a treia pagină mi s-au terminat colile de scris… Aş 
putea trage o fugă până la papetăria din colţ, dar la ora asta e 
închisă. Continuu pe câteva file smulse dintr-un caiet 
dictando…  
 
*   *   * 
         Mereu îmi vine în minte prima noastră noapte de 
dragoste. Tocmai m-am întors de la festivalul de folk Om bun şi 
te-am sunat la telefon… Atunci ai acceptat pentru prima oară, 
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după mai multe tentative ale mele eşuate anterior, să petrecem 
o noapte împreună:  
         – OK, iau un taxi… într-un sfert de oră sunt la tine! 
         Adevărul e că nu m-am aşteptat să răspunzi afirmativ 
invitaţiei mele şi m-am excitat instantaneu. Nu mi s-a mai 
întâmplat niciodată aşa ceva. Trecuseră vreo şase luni de când 
nu am mai făcut amor şi am crezut că tocmai avusesem o 
ejaculare precoce, dar am observat pe albul pijamalei câteva 
pete de sânge… Bineînţeles că m-am speriat. Apoi am încercat 
să-mi induc în mental o gândire pozitivă şi parcă m-am mai 
liniştit. O fi vreun semn – mi-am zis – că această nouă idilă îşi 
scrie cu sânge primele cuvinte? 
         A doua zi, un bun prieten cu suflet duhovnicesc, medic şi 
poet, căruia i-am relatat cu lux de amănunte întâmplarea, mi-a 
explicat că, probabil, în acele momente de erecţie, am eliminat 
niscaiva calculi renali. Într-adevăr, după câteva zile, am făcut 
un consult ecografic şi încă mai aveam câteva rămăşiţe din 
acel nisip… 
         Păstrez în sertar o carte de poeme intitulată Arhitectura 
nisipurilor, căreia nu i-am găsit încă sponsori. I-am solicitat unui 
patron din urbe sprijin financiar pentru publicarea ei, dar el mi-a 
replicat, oarecum îngrijorat: 
         – Bine, mă, Vremule, nu crezi că două privighetori pe 
acelaşi ram sunt, totuşi, cam multe? Abia acum două zile mi-a 
cerut şi fratele tău bani pentru sponsorizarea unui jurnal. 
         Colac peste pupăză, între timp, Ana Blandiana a publicat 
un volum de versuri intitulat Arhitectura valurilor… Vorba aia: 
„Apa trece… nisipurile rămân‖… Ca şi cartea mea nepublicată 
încă. 
         În fine, te aştept ca-n zecile de seri petrecute la 
garsoniera lui Adrian, când stăteam cu uşa gata descuiată, iar 
tu veneai cu exactitatea trenurilor japoneze. Tic-tac sunau pașii 
tăi pe holul blocului, la al zecelea semnal apăsai clanţa, în 
două-trei minute îți azvârleai hainele prin încăpere, porneam 
casetofonul şi făceam dragoste pe muzică de Vangelis, şi 
Gandalf, din colecţia mea de casete cu muzică ambientală. 
Prima dată ne iubeam cu un fel de furie dezlănţuită ce făcea să 
scârţâie scaunele şi încheieturile canapelei. Apoi aşezam 
salteaua direct pe covor, să nu deranjăm colocatarii. 
         Adrian păstra sub salteaua canapelei câteva cărţi de care 
nu se putuse despărţi înainte de a pleca în Grecia la cules de 
portocale. Pe celelalte le-a vândut, laolaltă cu rafturile de 
bibliotecă, pentru a-şi procura banii necesari călătoriei… Era un 
gest de impietate să fac amor cu tine peste volumele de 
Dostoievski, Steinbeck, Nietzsche, Sábato…  
         Am citit undeva că înainte de a lectura o nouă carte 
Machiavelli se îmbăia şi se îmbrăca în haine de sărbătoare. Pe 
când noi, în edenice straie, pângăream un livresc univers. 
         Apoi ne mângâiam tandru, din ce în ce mai meticulos. 
Sărutam toate formele tale de relief. Eram – cum ar spune 
prietenul meu, Raul Antoniu – tare la geografie!  
         Aprindeam ţigări mentolate şi pufăiam fumul ăla de 
culoarea tuturor iluziilor, desfăceam portocale, ca într-un ritual. 
Unul menit să prelungească starea de senin de după furtuna ce 
o dezlănţuiau în mine îmbrăţişările tale. 
         Acum spui că dacă te ceream atunci de soţie, astăzi am fi 
fost împreună. Ei bine, n-aveam cum să mă gândesc la mariaj, 
de fapt, la un nou mariaj: prea eram aprins după tine. De altfel, 
abia trecuse un an de la ultimul meu „naufragiu‖, când Mari mi-

a făcut bagajele… Adevărul e că prea o lălăisem şi cu ea, 
neîndrăznind să o cer de nevastă nici după patru ani de 
convieţuire, timp în care n-am fost despărţiţi niciodată, 
exceptând zilele când ea pleca la ţară, să-şi vadă băieţelul lăsat 
în grija mamei şi bunicilor ei. 
*   *   *         
         …Desfăceam portocale, mai precis, tu le decojeai cu 
mare grijă sub forma florilor de nufăr. Carnea miezului lor avea 
gustul sfârcurilor tale obraznice ca ale adolescentelor din liceu. 
Poate că paradisul are miros de portocale, iar Eva i-a dăruit lui 
Adam nu un măr ci o portocală, nu fructul în sine: kiwi, ananas, 
mango sau ce o fi fost, ci doar mireasma acelui fruct, ascunsă 
în sânii ei, ca un parfum încă neînceput. 
         Şi iar sărutările tale precum o briză ce mă răscolea într-
atât încât simţeam sub umeri un frison de aripi, aşa cum 
probabil simt orbii ce înaintează cu braţele întinse de parcă ar 
pipăi lumina. 
         Pentru toate acestea, acum, îți mulțumesc! Și, totuși, 
trebuia să ştiu că raiul e unul singur şi că, în cele din urmă, şi 
de acolo amanţii au fost izgoniţi. De fapt, ştiam asta, dar nu am 
crezut că o să mi se întâmple vreodată chiar mie. 
         Poţi compătimi un prieten, un frate, un om „oarecare‖, 
pentru durerea lui de măsele, să presupunem, dar nu simţi cu 
adevărat ce semnifică ea decât atunci când te zvârcoleşti tu 
însuţi pe podea… Când orice tentativă de mângâiere venită din 
partea cuiva, în loc să te aline, îţi amplifică suferinţa. 
         Sunt suferinţe ce trebuie depăşite de unul singur. Chiar 
dacă urletul tău de durere se ascunde în spatele unor ziduri 
groase – care există sau pe care ţi le ridici singur, din teamă 
sau instinct de conservare – suferinţa trebuie să-şi urmeze 
calea până la capăt. Dar după ce trece durerea? Aici fac o 
pauză şi caut în dicţionar un sinonim pentru cuvântul „durere‖… 
Descopăr: „senzaţie neplăcută generată de excitaţia puternică 
a terminaţiilor nervoase din piele şi din celelalte organe‖ sau: 
„suferinţă morală, mâhnire, întristare‖… Aşadar, după ce trece 
întristarea, fie chiar şi pentru puţin timp, parcă tot simţi nevoia 
să-i vorbeşti cuiva despre ea. Nu să te lamentezi – asta fac 
plângăcioşii – ci să te destăinui. Nu-i aşa că, destăinuindu-te, 
simţi, uneori, că te vindeci? 
         Dar cui să i te confesezi când ţi se închide uşa în nas de 
către chiar duhovnicul tău, aşa cum li se trânteşte uşa 
cerşetorilor ce devin prea insistenţi, fratelui care îţi cere bani de 
ţigări, pentru că le-a terminat pe celelalte, pe care tocmai i le-ai 
cumpărat, însă drogul nicotinei, ce face să-i tremure mâna când 
apasă pe butonul soneriei tale, îl împinge din urmă obsedant. 
         Aşadar, cui să i te spovedeşti, când uşile sunt închise, 
storurile trase, şi tu baţi la geamul femeii căreia tocmai te-ai 
hotărât să-i ceri mâna,  împins de dorul ei ca de un drog, de 
dorul celei pe care n-o văzuseşi de trei săptămâni.  
         Apoi, brusc, storurile se ridică, în pătratul ferestrei de la 
bucătărie apare Ea şi îţi spune cu glas ingenuu și, cumva, 
complice: „Sunt cu un tip‖… O iei ca pe-o glumă dar Ea îţi 
repetă, de data asta cu glas aproape rugător, că nu visezi, 
ăsta-i adevărul gol-goluţ, ca tipul ce-o aşteaptă nerăbdător în 
dormitor... Acolo unde cu puţin timp în urmă ați împărțit 
împreună un colţ de rai devenit deodată ostil. Toate astea după 
ce cu doar o seară înainte îţi mărturisea la telefon că-i este dor 
de tine, că abia aşteaptă să vă reîntâlniţi, în chiar duminica 
acelei săptămâni. 
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         N-ai mai avut răbdare – era marţi seara –, patru  zile îţi 
păreau, totuşi, prea multe… Simţeai nevoia să o vezi, să 
schimbaţi măcar câteva cuvinte. Aşadar, ai bătut la geamul ei 
de la parterul blocului… La geamul ei ce strălucea. Însă foarte 
puţin. Atât cât să se poată strecura lumina pe sub storurile 
lăsate ale bucătăriei. Şi, deodată:  „Sunt cu un tip‖… 
         Mi s-a părut ciudat că n-ai folosit cuvântul „bărbat‖. 
Apelativul celălalt îl folosesc, de regulă, femeile uşoare… Or, 
rostit de tine, m-a lăsat pentru câteva clipe năuc, fără respiraţie. 
Aveam senzaţia că nu mie mi se întâmplă acele lucruri, că sunt, 
simultan, protagonist şi spectator al unui scenariu cunoscut mai 
de mult. Atât doar că nu puteam conştientiza exact locul unde l-
am mai întâlnit. 
         Am îngăimat câteva cuvinte, frânturi de fraze bolborosite: 
„Ai grijă de tine… vezi ce faci cu viaţa ta… cu a noastră‖… Și-
am încălecat pe-o şa de bicicletă second hand să vă spun 
povestea ce-a continuat după colţul blocului, unde, orbit de 
farurile unei maşini, am zburat de pe Pegas şi m-a lovit 
ghidonul oblu în coasta lipsă, spre amuzamentul unei perechi 
de amorezi ce au găsit de cuviinţă să mă apostrofeze cu câteva 
expresii de baştină, presărate cu altele, mai puţin 
condimentate, gen: „Morții mă-tii de beţivan! Uite-te, bă, pe 
unde calci!" 
         M-am adunat de pe jos… Luceafărul blând era tot acolo 
unde îl lăsasem… Poate puţin mai spre vest… Nu ştiu când am 
ajuns acasă şi nici când ţi-am scris, ca-n transă, prima 
scrisoare, cea pe care te-am rugat s-o rupi după ce, 
bineînţeles, o vei fi citit… Când am pus punct epistolei, mă 
înţepa la inimă, dar am conştientizat că nu era decât mica rană 
provocată, în cădere, de coarnele bicicletei. 
 
*   *   *  
         Reiau partea a doua a epistolei şi am sentimentul tot mai 
acut că rândurile mele sunt un început de roman. Şi îmi vine să 
nu-ţi mai scriu… Un roman presupune o anume detaşare, care 
îmi lipseşte acum, nerv narativ – ăsta-l am şi eu dar parcă prea 
accentuat –, personaje, decor adecvat, o întreagă recuzită 
care-mi scapă. Și, nu în ultimul rând, o cunoaştere temeinică a 
psihologiei umane. Pe când eu cred că există şi o psihologie a 
cărăbuşilor, a melcilor, a peştilor, a plantelor. În limba greacă 
psykhe înseamnă suflet… Un suflet care gândeşte sau o 
gândire care simte? Naiba ştie. Eu nu prea fac distincţie între 
gândire şi suflet. Şi aproape sigur că de aici mi se trag toate, 
după cum mă dojenea amicul meu, Violoncelistul… 
         El se autoproclamă „pragmatic desăvârşit‖. E director de 
post de radio şi purtător de cuvânt al unei importante firme din 
urbe. Are o geantă diplomat; l-am întrebat odată, dacă în 
geanta aia îşi poartă cuvântul, şi el a râs – are simţul umorului 
– nu s-a supărat deloc, poate şi datorită faptului că am cântat 
mai bine de douăzeci de ani în aceeaşi trupă. 
         L-am admirat întotdeauna pe Violoncelist pentru uşurinţa 
cu care se lăsa de fumat. E şi un banc pe tema asta: Bernard 
Show îi spune unui amic, fumător înrăit: „Să te laşi de fumat? 
Nimic mai simplu. Eu m-am lăsat de nenumărate ori‖…  
         Violoncelistul a renunţat acest obicei nesănătos acum 
vreo doi ani, se pare că, definitiv. Eu fumez de la 
şaptesprezece ani şi n-am reuşit să fac decât o pauză de două 
săptămâni. Într-una din nopţi, m-am trezit din somn, am scotocit 
prin sertare, am găsit o ţigară şi am fumat-o cu nesaţ până la 

filtru, deşi primise un iz înecăcios de parfum. În dimineaţa zilei 
următoare, primul lucru pe care l-am făcut, a fost să-mi cumpăr 
un pachet de „Carpaţi‖ de Timişoara… Ah, unde sunt ţigările de 
altădată? 
         Cred că nu am voinţa necesară să mă las de fumat sau 
poate subconştientul îmi dictează că orice om trebuie să aibă 
un drog. Unii aleg drogurile propriu-zise, alţii băutura, cărţile de 
joc, cafeaua, fotbalul… Și chiar femeia. Pe asta am „fumat-o‖ şi 
eu, cu filtru cu tot, până când jarul ei mi-a ars buzele şi 
cuvintele mi-au luat foc. 
         Îl admir pe Violoncelist dar îl şi invidiez pentru felul în care 
ştie să privească doar înainte, conform proverbului nemțesc: 
„Cine priveşte înapoi când ară nu trage brazdă dreaptă‖… 
Când i-a murit tatăl – era pictor, a început să studieze orga, la 
vârsta de şaizeci de ani – Violoncelistul a trecut destul de uşor 
peste acel tragic eveniment. Spun „destul de uşor‖, dar poate 
că doar aşa mi s-a părut. Violoncelistul nu are obiceiul ăsta al 
meu de a exterioriza sentimente. 
         Eu am urmat timp de o jumătate de an un tratament 
psihiatric după moartea tatălui meu. Am fost lângă el când, în 
urma unui dublu infarct, a intrat în moarte clinică. Sora mea şi 
ceilalţi doi fraţi ai mei au ieşit din salon la insistenţele medicului 
de gardă care susţinea că suntem prea mulţi în încăpere. A 
urmat un spectacol tragic-grotesc, declanşat de faptul că 
aparatul de oxigen nu funcţiona, nici cel de şocuri electrice. 
Medicul mi-a dat o pompă de cauciuc: la a cincia apăsare a sa 
pe pieptul tatălui meu, eu trebuia să strâng globul de aer, 
asigurând astfel oxigenarea plămânilor. 
         În cele din urmă, tatăl meu şi-a revenit, a deschis ochii, 
parcă trezit dintr-un vis ce nu părea să fi fost un coşmar, privind 
senin spre cerul tavanului. Apoi, întorcându-şi privirea spre 
mine, mi-a zâmbit, şoptind: „Fiul meu iubit‖… A murit peste 
două săptămâni… 
         Nopţile şi zilele în care am vegheat la căpătâiul lui, prin 
rotaţie cu fraţii şi sora mea, au fost un calvar. Tresăream de 
fiecare dată când tatăl meu gemea prin somn, îl întorceam pe 
cealaltă parte, privind cu groază spre ecranul cardiografului. 
După două săptămâni – timp în care nu s-a ridicat din pat, şi-l 
hrăneam cu linguriţa ca pe bebeluşi, îi puneam plosca şi-l 
ştergeam de sudoare cu prosopul umed – şi-a revenit, cerând 
insistent mai multă mâncare. A început să se ridice din pat în 
mers poticnit până la baie. Părea că totul evoluează spre 
bine… 
         În noaptea premergătoare morţii tatălui meu am avut un 
vis. L-am consemnat într-un jurnal… A fost singurul vis în care 
mi-a apărut Domnul… Stăteam lungit printre flori de câmp, cu 
faţa spre cerul pe care se conturau nori albi într-o lentă 
mişcare. Deodată, acei nori s-au contopit, alcătuind pe cer 
chipul unui bărbat de o frumuseţe desăvârşită, cu ochii plini de 
o bunătate greu de exprimat în cuvinte. Ochii aceia mă priveau 
cu blândeţe şi am ştiut că era însuşi chipul Tatălui Nostru 
Ceresc. Am tresărit şi m-am trezit cu un sentiment de pace cum 
nu-mi amintesc să mai fi trăit vreodată… Dimineaţa am primit 
vestea că tatăl meu murise. 
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Geo 
GALETARU 

 

Vocile care nu se văd 

 

 - Nu pot să accept că m-ai minţit. Sunt dispus să înţeleg şi să 
iert orice, până la minciună. Aveai atâtea căi să ieşi cu faţa curată din 
mizeria asta. Şi tu ai ales-o pe cea mai tâmpită. Pe cea mai murdară 
şi mai blamabilă. Păi da, ai crezut că naivul de mine o să înghită totul, 
pe nemestecate, inclusiv gogoaşa asta ridicolă cu „prietenia sinceră şi 
dezinteresată‖, inclusiv povestea aia aiurită, bună de adormit copiii 
cretini, cu băiatul fin şi spilcuit care duce trena femeilor neconsolate şi 
le pune o floare roşie în păr, aşa, de sanchi, adică de cavaler ce este. 
Cavaler, cavaler, da‘ tot ţi-a tras-o când a fost momentul, când ţi-ai 
desfăcut picioarele în faţa lui şi i-ai zâmbit galeş şi îmbietor: „Hai, 
băiete, ce mai stai pe gânduri, nu vezi că e pe gratis?‖ 

- Bineînţeles că nu puteai decât să vulgarizezi totul. E tipic 
pentru tine. Măcar acum eşti treaz şi, cel puţin pentru moment, nu risc 
s-o iau peste ochi. Mă şi mir că n-ai apucat încă să tragi din sticla aia 
pe care o ţii lângă pat, aşa, preventiv, strategic, cum zici tu. Şi apoi să 
arunci invective în dreapta şi-n stânga, împotriva tuturor, tu-i mama ei 
de viaţă, zici tu, de fiecare dată când vezi lumea cu susu-n jos şi eşti 
furios pe neputinţa care te macină ca un cancer, nu-ţi dă pace nici în 
somn. Da‘ de ce sunt eu de vină că tu te simţi un ratat şi nu vrei să 
ieşi din starea asta, pur şi simplu îţi place să-ţi plângi de milă, să te 
priveşti în oglindă şi să spui: lume, lume, iată un om neînţeles de 
restul dobitocilor, de parcă ai trăi doar pentru a gusta voluptatea 
propriei tale degradări. Sigur, e mai comod aşa, decât să te ridici şi să 
umbli. Ia-ţi patul şi umblă! 

- Văd că tot la pat ţi-e gândul. Faci ce faci şi tot acolo ajungi, 
cu gândul sau cu fapta! Asta aşa, ca să-ţi reamintesc că inocenţa pe 
care o afişezi e o poveste bună pentru alţii, nu pentru mine, eu am 
băut, cum se spune, până la fund paharul umilinţei şi-al ruşinii şi nu 
mai cred în snoava cu frumoasa nevinovată din pădurea adormită sau 
cu fata moşului cea cuminte şi care se întoarce devreme acasă. Iar 
rechizitoriul tău de două parale nu mă impresionează deloc, cu toate 
că îţi place de fiecare dată să-l împănezi cu „consideraţii personale‖, 
cu filozofia ta adâncă, pe dracu‘ adâncă, e o spoială jalnică de cinci-
şase fraze, mereu aceleaşi, cu care încerci să-ţi construieşti o faţadă 
convenabilă, să poţi să ieşi în lume cu fruntea sus şi cu morala 
intactă, ha, ha, ha, era cât pe-aci să zic „cu himenul intact!‖ Bine, 
fetiţo, după ce m-ai făcut beţiv şi ratat, te poţi duce liniştită la culcare, 
pune-ţi conştiinţa pe pernă şi dormi în pace, ţi-ai făcut datoria şi pe 
ziua de azi, ai mai bifat un punct pe răbojul acţiunilor tale caritabile. 
Deci, fii mândră de intransigenţa ta de fecioară trecută cam prin toate 
aşternuturile vieţii. O să spui iarăşi că sunt vulgar, că simt o plăcere 
perversă să te jignesc, mi-e şi milă de efortul pe care-l faci ca să pari 
cât mai jignită, mai rănită în orgoliul tău de femeie de lume şi de 
societate, iată o doamnă cu onoarea strivită sub călcâiul nemernicului 
de bărbatu-său, se va spune despre tine, cu compătimire, desigur, şi 
iată-l şi pe nebunul care o împroaşcă mereu cu noroi, care-i calcă în 
picioare demnitatea şi-i terfeleşte reputaţia, vai, vai, vai. 

- Eu ţi-am spus din timp să nu te încurci cu ea. Ţii minte, în 
urmă cu trei ani, la masa aceea din curtea birtului sătesc, ieşisem 
amândoi la o bere, eu eram „în tranzit‖, sosisem acasă doar pentru 
două zile, şi ne-am întâlnit întâmplător chiar la masa aceea de sub 
nucul din curtea birtului, am comandat două halbe şi ne-am apucat să 
sorbim din ele, cu sete dar fără grabă, căci aveam destul timp la 
dispoziţie, toată după-amiaza era a noastră, ce mai. La început am 
ocolit subiectul, ştiam că eşti topit după ea şi o idealizezi ca un fraier 
şi, în această situaţie, orice ţi-aş fi spus ţi s-ar fi părut exagerat şi rău 
intenţionat. Aşa că în primele minute am vorbit despre altceva, te-am 
întrebat dacă mai mergi la pescuit şi dacă în timpul vacanţei rămâi 
aici, să tragem împreună nişte partide de pescuit grozave, ce dracu‘, 
eram doar fiii Mureşului şi trăisem pe malul apei, cu peştele la 
căpătâi, cum s-ar zice, şi ar fi fost păcat să lăsăm să treacă vara 
tăndălind-o cu alte chestii tâmpite şi plicticoase şi să nu profităm de 
crapii şi somnii şi ştiucile care se găseau căcălău până şi în ochiurile 
de apă din cubice. Uneori ajungea doar să bagi mâna în mâl şi să 
scoţi ditamai crapul de juma de chil, ce mai. Iar tu ai zis că da, rămâi 
peste vară în sat, erai certat cu ai tăi, nu mai ştiu pe ce chestie, şi eu 
m-am bucurat grozav, sincer m-am bucurat şi ţi-am spus: „În regulă, 
atunci vom fi parteneri de undiţă‖. Abia după vreo oră, timp în care am 
fumat de ne-am spart, că ne ieşea fumul şi pe ochi, am adus vorba 
despre ea şi ţi-am spus că am văzut-o într-o seară cu individul ăla 
pletos şi elegant, da‘ elegant al dracului, care o ţinea atent de braţ, se 
vedea că nu e prima dată când o scotea în oraş, căci era clar că 
ieşeau undeva, la un local, probabil, fiindcă el avea o umbrelă în 
mâna cealaltă, deci era prevăzător băiatul, se gândea că până se 
întorc s-ar putea să plouă. Tu nu prea ascultai, de fapt nu ascultai 
deloc, erai deja ameţit, ce mai, între timp am mai ras şi câteva pahare 
de tărie, oricum, erai vizibil absent, nu ştiam dacă din laşitate, adică 
din teama şi refuzul de a asculta o poveste care-ţi pica prost şi în care 
te încăpăţânai să nu crezi, sau, pur şi simplu, fiindcă erai prea beat ca 
să mai poţi înregistra nişte amănunte care, în plus, constituiau partea 
întunecată a unei istorii urâte. Ţii minte (dar nu cred că mai ţii minte) 
că atunci ţi-am spus să ai grijă ce faci şi să te gândeşti de zece ori 
înainte de a te arunca orbeşte înainte? Nu m-ai ascultat, de fapt nu ai 
ascultat pe nimeni, şi uite ce-a ieşit. Ce mai. 

- N-a ieşit nimic. Şi mai lasă-mă cu tâmpenia asta cu prietenul 
bun care la nevoie se cunoaşte. Se cunoaşte pe dracu. Mă rog, admit 
că în prima fază ai fost bine intenţionat, intuiţia ta de student repetent 
şi şmecher îţi spunea că am apucat pe un drum care nu duce nicăieri. 
Mă şi amuză când mă gândesc câţi îmi plângeau de milă atunci, câţi 
mă băteau pe umăr şi mă sfătuiau ce să fac şi cum să fac, al naibii 
câtă compasiune găseam la iubiţii mei prieteni din lumea largă. Numai 
că genul ăsta de-a te băga în viaţa cuiva, de a-i arăta dragoste cu 
forţa, mie nu mi se potriveşte. Şi nu-l accept nici la ceilalţi. De aceea, 
poate ai rămas mirat când nu ţi-am urmat sfatul, deşi, recunosc, în 
unele momente reuşeai să pari destul de convingător. Nu ştiu dacă, 
pe vremea aceea şi chiar mai târziu, aşteptai cumva mulţumiri din 
partea mea sau, cel puţin,  un semn care să-ţi dea de înţeles că mi-
am însuşit, măcar parţial, dădăceala ta dezinteresată. De fapt, nu 
dezinteresată, ci animată de un interes foarte precis. Un interes nobil, 
recunosc. 

- Şi nu uita să pui apă la flori. Peste zi să laşi geamurile 
deschise, să se aerisească în camere până mă întorc eu. Sper să nu 
dureze mai mult de trei-patru zile. E un simpozion cam anost, dar nu 
pot lipsi, şeful mi-a şi spus că n-ar da bine dacă nu sunt văzută pe 
acolo. Imediat ce ajung, te sun. De altfel, o să te sun în fiecare zi. A, 
şi să nu uiţi să dai de mâncare la pisoiaş. Pa, dragule. O să-mi fie dor 
de tine, ştii? 

 

 

              PROZĂ SCURTĂ 
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Petru 
DUGULESCU 

             (1945-2008) 

 

Stânci 

 
Stă mândră stânca de pe mal, 
Lovită de al mării val, 
Cu forța ne-mpăcatei uri - 
A celei mai de jos naturi. 
 
Murdare ape clocotesc 
Și împotriva-i se unesc ... 
Dar să o sfarme n-au putut 
Și iar o iau de la-nceput. 
 
Ca să o miște doar puțin, 
Iar apele ce-n urmă vin, 
Să îsi lățeasc-al lor hotar 
De neodihnă și coșmar. 
 
Ca-n toate cele patru zări 
Să nu mai fie decât mări! 
Ca să dispară flori și cânt, 
Să nu mai fie nici pământ, 
 
Nici zâmbet gingaș de copii, 
Ci doar o lume de stafii, 
Dansând pe apele adânci! 
Așa ar fi, de n-ar fi stânci! 
 
Din haosul inițial, 
Stă mândră stânca de pe mal! 
Hotar al celor două lumi... 
Între lumină și genuni! 

 

Sunetul anilor 

‖Vedem cum ni se duc anii ca un sunet‖. (Psalm, 90.9) 

Ni se duc anii ca un sunet 
Și nu se mai întorc-napoi 
Dar nu se stinge-al lor răsunet, 
În veșnicia de apoi. 

Ducând cu ei o melodie, 
A unei vieți de pe pământ, 
Se scurg cu toții-n veșnicie, 
Trecând în ea, peste mormânt … 

Ni-s zilele un abur, doară, 
Clipe de vis ce trec ușor … 
Așa cum spune Iov că zboară, 
Suveica unui țesător. 

Așa trec ceasuri, zile-ntruna … 
Trec anii noștri, rând pe rând 
Și clipa ce-o trăiești acuma – 
Tu n-o vei mai trăi nicicând! 

Dar fapta ta, argint sau pleavă, 
Tot ce-ai vorbit și tot ce-ai scris, 
Va fi un veșnic cânt în slavă, 
Sau veșnic urlet în abis. 

O, călătorule prin lume, 
Străin, pribeag și obosit, 
Crezi tu ce Biblia îți spune? 
La toate-acestea te-ai gândit? 

Acum când trâmbița salvării – 
Răsună peste munți și văi, 
Acum, în ziua îndurării, 
Adu-ți la cruce anii tăi! 

Căci ei se duc ca și un sunet 
Și nu se mai întorc ‗napoi, 
Dar nu se stinge-al lor răsunet 
În veșnicia de apoi! 

Aș vrea sa fiu 

Aș vrea să fiu ce azi n-am fost 
În ziua mea pierdută; 
Înțelegând al vieții rost,  
Aș vrea să fiu străjer în post,  
Și chiar plătind al jertfei cost,  
Eu să rămân în luptă. 
 
Aș vrea sa fiu ce n-am fost ieri 
Și nicicând înainte; 
Prin lumea plină cu plăceri,  
Să fiu așa cum Tu-mi ceri,  
Să nu m-abat spre nicăieri,  
Din drumul vieții Sfinte. 
 
Aș vrea să fiu ce alții nu-s 
Și nici nu vor sa fie; 
Mergând în viață spre apus,  
Să nu mă las de valuri dus 
Ci să mă-nalț mereu mai sus,  
Din timp spre veșnicie. 
 
Aproape-aș vrea să fiu oricând 
De cei ce trec prin lume,  
Sub greul crucii suspinând 
Dar și de cei căzuți din rând,  
Rămași în urmă, sângerând - 
Răniții fară nume. 
 
Aș vrea să fiu un simplu glas 
Care să strige-ntr-una 
Că din al mântuirii ceas,  
Secunde doar au mai rămas 
Și cei ce azi nu vin pe vas,  
Se pierd pe totdeauna. 
 
Aș vrea să fiu acel argat 
La care El să-i spună 
Când se va-ntoarce ca-mpărat,  
Privind la tot ce am lucrat 

        POEZIE RELIGIOASĂ       
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Cu-acei talanți ce mi i-a dat: 
"O, bine, slugă bună!" 
 
Și aș mai vrea să fiu ceva: 
O rază lucitoare - 
Și străbătând în lumea rea 
Să duc lumina undeva,  
Să încălzesc pe cineva 
Și să mă-ntorc în Soare...  

Inima curată 

‖Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!‖ 
Matei5:8 

Inima curată e izvorul 
Revărsând spre alții ape vii. 
Izvorând din El, Nemuritorul, 
Până-n viața cea din veșnicii. 
 
Inima curată-i visteria 
Omului de tatăl mântuit, 
Unde clocotește bucuria 
Și-n necazul care a lovit. 
 
Inima curată-i o fereastră 
Sub al mântuirii curcubeu. 
Si,  privind prin ea, spre zare-albastră, 
Îl putem vedea pe Dumnezeu 
 

Definiția morții 

Evrei 2:14-15 

Tu babă zbârcită, cu coasa în mână 
Ce seceri de zori, bătrâni și copii 
Malefică doamnă a vieții stăpână 
Tu nu-ți anunți ziua nici ceasul când vii. 

 
De tine se tem cerșetori și-mpărații 
Și n-au cum să-ți spună să mergi înapoi 
Pe tine te văd în tranșee soldații 
Când pleacă cu arma în mâini la război. 
 
Sinistră făptură, născută din șarpe, 
Sub pomul oprit din pierdutul Eden, 
Imperiu-ți macabru numitu-l-ai moarte, 
Sub sceptrul temut de-adamic blestem. 
 
Desparți nemilos pe soț de soție,  
Părinți de copii, pe frați de surori 
Lași doliu și jale în casa pustie 
Colinzi prin spitale și-mprăștii fiori 
 
Da, știu că mereu mă pândești și pe mine 
Cu ochi de catran și rânjet hidos 
Dar vreau să te-anunț, nu-mi pasă de tine 
Căci eu am murit la Calvar, cu Hristos! 
 
Da, El m-a inclus în moartea Lui sfântă  
Pe-aceasta în viață și moarte contez 
Cu El eu voi trece prin valea adâncă, 
Având o credință, un domn și-un botez. 

 
Căci El te-a înfrânt prin propria-i moarte 
Și-aletale zăvoare și porți le-a distrus. 
El numele meu l-a scris într-o carte 
Și voi învia când vine Isus! 
 
Hristos răstignit îți frânse puterea 
Cu cheile-n mâini ieșind din Sheol 
Iar celor ce cred le-a dat INVIEREA 
Și ca mărturie mormântul Lui gol. 

Definiţia iubirii 

Iubirea e ce poţi să dai, 
Ce-aştepţi în schimb e lăcomie. 
Când dai, îţi strângi comori în Rai, 
Când ceri, eşti slugă cu simbrie. 
 
Iubirea e ce poţi să faci 
Pentru vrăjmaş şi pentru frate, 
Să rabzi, să suferi şi să taci 
Când ţi se face-o nedreptate. 
 
E suflet de copil curat, 
În care nu mocneşte ura. 
E locu-n care niciodat' 
Invidia nu-şi cerne zgura. 
 
Iubirea-i rană sângerând 
Şi întrebarea ce te miră: 
"Cum, cei ce i-am hrănit pe rând, 
Ei tot pe rând mă răstigniră?" 
 
E mila ce-o parcurgi pe jos, 
Povară fără murmur dusă. 
Iubirea e obrazu-ntors 
Şi haina demnităţii smulsă. 
 
Iubirea-i zâmbetul ce-l pui 
Pe faţa celui ce suspină, 
Când crucea altuia o sui 
Şi-aprinzi în noapte o lumină. 
 
Iubirea este bobul bun, 
Care rodeşte doar când moare, 
E investiţia de acum 
Într-o recoltă viitoare. 
 
Iubirea e ce poţi să dai, 
Ce-aştepţi în schimb e lăcomie. 
Când dai, îţi strângi comori în Rai 
Iar viaţa ta-i o poezie. 

(Poeme din volumele ‖Apus de mileniu‖ si ‖Călătorii enigmatici‖) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.resursecrestine.ro/poezii/87742/definitia-mortii
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Ladislau 
DARADICI 

 

 

DESPRE O METAFIZICĂ APARTE A DURERII 

 
        Un volum convingător de versuri ne oferă Daniel Lăcătuş, 
intitulat Cel care a transportat pustiul, apărut la editura Cenaclul 
de la Păltiniş, Sibiu. Sunt poeme triste şi curate ale pătimirilor 
lumii acesteia, ale iubirilor care n-au mai fost ori ale sfâşierii 
lăuntrice sub adumbrirea aproape ademenitoare a morţii. 
Autorul rămâne fidel temelor şi motivelor din cărţile sale 
precedente - La templul poeziei (2008), În piaţa agroalimentară 
(2009) sau Preţ de o clipă (2010) – înfiorându-ne cu versu-i 
limpede şi fragil precum un abur al oglinzilor solitudinii sale, 
parcă învăţând de la Lucian Blaga că poetul e o fiinţă care îşi 
poartă inima în afară de sine. Dincolo de nota onestă şi 
inocenţa dezarmantă a putinţei de a se mira, există o gravitate 
finală a versurilor, uneori dusă la extrem, până la ipostaza 
disperării. 
        Moartea, în general, se permanentizează în poeme prin 
varii înfăţişări numite ori doar bănuite: Condamnat la moarte, La 
moartea poetului, Ce simplu e să mori sau Cu gura 
flămândă de viaţă mai aştept doar moartea. Poemele devin 
semnificative prin simbolistică şi diversitatea unor scenarii 
inedite, fie că poetul îl însoţeşte pe Dumnezeu la facerea lumii 
(„Părea să-mi vorbească/ de undeva dinăuntrul meu‖), fie că-şi 
imaginează o posibilă apocalipsă în braţele iubitei: „O minge 
uriașă de foc/ a căzut peste noi;/ nicio durere, nicio teamă,/ 
doar o îmbrățișare -/ moartea cu tine a fost frumoasă‖. 
        Există mai multe lucrări în care poetul încearcă să-şi 
schiţeze autoportretul. Uneori, intenţiile sunt declarativ-
lăudabile (ca în Sunt pacifist până la os sau Sufletul meu e 
revoluţionar), însă majoritatea acestora trădează acelaşi eu 
sângerând, departe de a fi al unui copil al nădejdii, impregnat 
definitiv de lucrarea ireversibilă a distrugerii şi a morţii, câteva 
titluri fiind relevante în acest sens: În rănile mele își șlefuiește 
ghearele coroiul, Timpul trece prin oasele mele, Cimitirul din 
gândurile mele sau Eu sunt regele oaselor făcute țăndări. 
        În sprijinul declaraţiilor din poemele sale pacifiste, poetul 
descrie ororile războiului de pretutindeni din perspectiva 
soldatului care „a luptat pentru o bucată de pământ/ care a 
urmat să îl îngroape‖ (Militar) sau „slăbit de puteri/ sta rezemat 
de un copac/ dezbrăcat de carne/ și își spăla trupul/ în bălți de 
sânge/ peste care s-a scufundat/ a doua oară titanicul‖ (Ultimul 
soldat). 
        În poemul O zi în Irak, Daniel Lăcătuş devine martor al 
derulării evenimentelor („În orice minut putea fi posibil/ să devin 

cenușă./ În acest loc/ ura este un cancer/ care crește cu fiecare 
zi‖), ca în poemul În mijlocul războiului să surprindă imaginea 
impresionantă a unui părinte deznădăjduit: „În mijlocul 
războiului/ a strigat un părinte,/ cum plânge ploaia în timpul 
iernii./ Din ochi țâșneau izvoare./ Privirea i s-a pierdut/ ca o 
navă pe mare,/ timp ce o armată/ de rebeli frustrați/ îi 
mărșăluiau prin vene./ Sub unghii avea clopote/ care dansau/ 
într-un ritm cu bocitoarele‖. 
       În această apăsare a ideii distrugerii în viaţă gândul 
poetului zboară la mama sa care „cuprinde trecutul/ prezentul şi 
viitorul/ într-o singură bătaie de inimă‖ şi care „a inventat 
paradisul/ pentru a-şi ascunde durerea‖ (Vă vorbesc despre 
mama mea), sau la tatăl său, ca în poemul Vă vorbesc despre 
tatăl meu, în acelaşi timp întoarcerea în oraşul natal sporindu-i 
sentimentul de deznădejde şi de abandon (M-am întors în 
oraşul meu ca într-o casă părăsită). 
       Iată ce se află la baza alcătuirii liricii lui Daniel Lăcătuş, din 
perspectiva sa misiunea poetului fiind de a consemna durerile 
lumii care-i sângerează sufletul. Viaţa ucide, parcă vrea să ne 
spună poetul, nu doar că ne sfărâmă oasele, dar ne şi pustieşte 
sufletele şi ne transformă gândurile într-un cimitir. 
        Într-un poem delicat, intitulat Poeții, îşi focalizează 
demersul exact pe această componentă a suferinţei ce stă la 
rădăcina ivirii fiorului liric, precedată de răstimpul binecuvântat 
al „tăcerii‖ care „dă întotdeauna valoare‖. Poeţii sunt cei cărora 
„le fierbe cerneală în sânge‖, capabili „să taie gheaţa/ cu 
metafore/ care pleacă de la suferinţă‖, uneori refuzând să 
recitească ceea ce scriu „pentru a evita să treacă prin durere‖. 
Finalul e relevant pentru tristeţea lor existenţială: „În pieptul lor 
găsiți spitalul de urgență./ Poeții nu au ceas,/ sunt capabili să 
meargă/ secole în timp/ și de multe ori/ nu se mai întorc la 
soare‖. 
        Există însă şi o altă categorie de poeţi de care Daniel 
Lăcătuş se îndepărtează cu spaimă. Sunt cei pentru care 
poezia nu este decât o „altă formă de prostituţie‖, sentimentală 
sau pudică, dăruind sensibilitate sau vânzând iluzii, abuzând 
„pentru a obține un oarecare interes,/ în cele mai multe cazuri 
interesul/ constă în adulare, satisfacția poetului‖ (Poezia ca 
formă de prostituție). Poate că din pricina asta refuză categoric 
această calitate (Eu nu sunt poet!), gestul său artistic neavând 
interese absconse, reprezentând doar un strigăt aproape 
involuntar al ―celui care s-a născut/ cu blestemul de a fi/ un 
visător inveterat‖. 
       Inocenţa suferindă persistă şi în lirica de dragoste din 
volum. Reţinut, rezervat, Daniel Lăcătuş se mulţumeşte să-şi 
observe reacţiile privind spectacolul lumii din jur, fie că e vorba 
de apariţia unei femei, ca în Singura mea libertate (Singura 
mea libertate/ a fost să mă las/ stăpânit de frumusețea ei‖), fie 
de ideea convieţuirii ulterioare cu aceasta, ca în Condamnat la 
moarte (―Călăul mi-a îngăduit/ o ultimă dorință -/ am vrut să fii 
pământ,/ pentru a trăi veșnic în tine‖). 
         De altfel, femeia devine o prezenţă neutră în majoritatea 
ipostazelor poetice: o statuie, un spectru dintr-un tablou, sau, 
pur şi simplu, aflându-se într-o altă odaie. Impactul prezenţei ei 
asupra bărbatului este devastator însă, echivalând cu 
anihilarea restului lumii.  
       Daniel Lăcătuş convinge prin construcţiile poetice pe care 
le izbuteşte, sincer, econom, prin imagini inedite, relevante, 
deseori finalul poemelor bulversând perspectiva semantică a 
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întregii arhitecturi. Nota e fină, la obiect, esenţializată. O 
atingere, o privire sunt deajuns pentru a declanşa în fiinţa sa 
acea întâmplare a întâmplării ce merită celebrată prin poem. 
Aparent, nu există o iubită anume, majoritatea femeilor apărând 
şi dispărând de la poem la poem, rămânând aceleaşi trecătoare 
misterioase, ca în această Amorsă de vise: „Îi sărut mâna/ ca şi 
cum ar fi chipul ei./ Sub pielea tâmplelor/ calma curgere a 
sângelui/ încetinit de somn./ Mă-ncumet s-o privesc în ochi/ 
această femeie/ e o amorsă de vise‖. Şi când, totuşi, iubirea se 
întâmplă, materializându-se, scenele rămân, în schimb, la fel 
de mute: „În ochii tăi/ linişte ca-n cimitir‖ (Ochii tăi), „Nu spune 
nimic/ tăcerea mai are ceva de spus‖ (Nu spune nimic), „Potop 
de amintiri mă inundau/ în timp ce naufragiam/ pe malul 
pleoapelor tale‖ (Potop de amintiri) sau „În noaptea aceea/ 
pielea a fost singura rochie/ care îți acoperea trupul‖ (Te simt 
ca pe o poezie). 
        Închei cu un poem aparte, intitulat Am șters pagini din 
memorie așa cum deschid fereastra să respir: „Mi-am băgat 
amintirile,/ păstrate de prea mult timp,/ în saci de plastic și cutii 
de carton/ pe care au venit să le ridice din fața casei./ Jurnale 
vechi, pe care mai bine nu le-aș fi scris,/ scrisori de dragoste,/ 
primii mei dinți de lapte căzuți,/ lenjeria din bumbac, creația 
bunicii/ care a murit cu numele libertății între dinți/ și de la care 
am înțeles primul/ că pacea este atunci când te doare./ De la 
ea știu că nimic nu ne este dat,/ totul este împrumutat pentru un 
timp/ inclusiv viața.‖ 
        Poeme fragile şi cuminţi, aşadar, generoase în intenţie, 
delicate manifeste ale condamnării lumii din perspectiva 
pacifistului răzvrătit, al celui care îşi simte sufletul desculţ, 
neputând uita, şi care e convins că până şi tăcerea are, în 
permanenţă, ceva de spus. Fidel alcătuirii sale lăuntrice, Daniel 
Lăcătuş este un poet inconfundabil în peisajul liricii 
contemporane hunedorene şi nu numai, un poet ale cărui 
volume le aşteptăm mereu cu interes.  
       L-am rugat să-mi noteze câteva cuvinte privind recenta sa 
carte. Iată ce mi-a răspuns:  
       „Cel care a transportat pustiul‖ reprezintă, în concepția 
mea, maturizarea creației poetice personale, temele abordate 
sunt, în general, aceleași ca în volumele anterioare, evitând 
însă pe cât posibil textele prozaice, apoase, care se pot 
remarca în unele dintre creațiile din volumele publicate anterior. 
De menționat faptul că în toate celelalte volume, poemele sunt 
scrise în adolescență, și chiar preadolescență, volumul de 
debut, de unde și modul naiv de expunere uneori. Tocmai acest 
lucru am încercat să corectez. Sunt creații scrise în perioada 
2012-2013, sub influența lecturării poeților douămiişti, care m-
au făcut să înțeleg și mai bine poezia în sine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emanuel Mihail        

PĂTRĂSCIOIU              

                                 

îţi scriu  

bucăţi din suflet  
cu acelaşi lut sângeriu de culoarea iubirii  
acea poveste pe care nici măcar zeii nu au îndrăznit  
să şi-o închipuie.  
construim linia orizontului peste muritori  
şi închipuim un astru luminos între stelele centaurilor  

timpul ne îngrămădea sărutările în aceeaşi iubire  
te făceam dragoste nopţi la rândul.  

**  
când zidurile nu vor mai avea pumni care să bată  
să ştii atunci că inima mea îţi va atinge urechea.  
vei fi existat în cerul meu precum o piatră filozofală  
în negrul corbilor voi grava primul sărut  
au fost primii noştri delfini.  
datorită lor ne-am văzut adâncurile.  

vreau să îţi beau durerea  
să o transform într-un cheag de sânge în mine  
să găsesc surâsul tău la capătul pământului  
şi să-i mulţumesc lui Dumnezeu.  
până şi otrava din mine e un leac.  

***  
priveşte luna de pe cer  
înceţoşată  
cum îşi cere dreptul la o gheară în suflet  
nu îi poţi adormi lupii cu ecoul plânsului. 
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Constantin STANCU 
 

Jocul de-a infinitul infinit 
 

 
        Nirvana este o stare specială, călătoria omului ajunge la 
limita fără de limite, nu se poate explica prezentul eternităţii 
acolo, nu sunt cuvinte. Cuvinte sunt neputincioase, o palidă 
amintire a locului numit pământ, a locului numit trup. În budism 
noţiunea defineşte o stare profundă, eliberarea de durere şi 
suferinţă, dobândită prin contemplare şi asceză. Sufletul se 
armonizează cu divinitatea, dobândeşte forma de repaos în 
lumină. În scrierile sale Apostolul Pavel descrie călătoria sa 
până la al treilea cer, fără să poată preciza dacă a fost în trup, 
sau fără trup, a auzit în rai cuvinte care nu se pot spune, 
cuvinte care nu este bine să le rosteşti (2 Corinteni 12: 2-5). 
Deşi Eugen Dorcescu apelează la o noţiune din filozofia 
indiană, poate şi pentru că noţiunea este bine asimilată de 
scriitori, de artişti în general, în titlul dat cărţii sale publicată în 
anul 2014, Nirvana (Eugen Dorcescu, Nirvana, Timişoara: 
Editura Mirton, 2014), valorile pe care îşi construieşte viaţa şi 
opera sunt creştine.  
        Poetul stabileşte de la început naraţiunea în câmpul literar, 
este o postbiografie şi a fost declanşată de un eveniment trist, 
decesul soţiei, Olimpia Berca în 30 octombrie 2014, importantă 
personalitate a literaturii contemporane.   
         Volumul este dens, declanşat de amărăciune, 
înţelepciune, durere, lacrimă nespusă. Mesajul se iveşte 
natural, pe două planuri, relaţia bărbat – femeie, relaţia om – 
Dumnezeu (El Shaddai/ Dumnezeul Cel Atotputernic). Cele 
două planuri se întretaie, se completează, se luminează 
reciproc. Eugen Dorcescu este dedicat poeziei creştine, a 
definit esenţa unei astfel de opere bazată pe valorile creştine, a 
scris o profundă poezie creştină, a colaborat la traducerea 
Bibliei în ultima variantă acceptată oficial de Biserica Creştină 
Ortodoxă Română, o capodoperă în coordonarea lui 
Bartolomeu Valeriu Anania. Este unul dintre cei mai 
documentaţi scriitori contemporani  şi în ceea ce priveşte 
teologia serioasă bazată pe cărţile Bibliei. Cunoaşte fenomenul 
în esenţele lui. De remarcat limbajul simplu abordat de poet, 
dar profund în mesaj, poemele nu au titlu, este un singur psalm 
compus din mai multe părţi legate între ele. Unele sunt datate, 
exactitatea fixează planul prezent pentru abordarea eternităţii 
care se deschide pentru cel iniţiat.  
       Poemele scrise de Eugen Dorcescu sunt psalmi, o 
prelungire a stilului abordat de autorii umani ai Scripturii, o 
literatură specială, inspirată de Duhul Sfânt.  
       Câţiva stâlpi de aducerea aminte sunt în aceste poeme: 
unitatea omului în accepţia credinţei,       bărbat-femeie (iş/işa, 
în ebraica veche), prezenţa fiinţei în aparentă absenţă cauzată 
de moartea necesară, Dumnezeu ca păstor al oamenilor, 
adevăratul conducător al istoriei şi a universului... Poetul 
apelează la termenii biblici în exprimarea literară, nu este loc de 

adaptări, e lecţia pe care a învăţat-o de la scribii care au 
transcris textul divin în curăţia inimii.  
Dispariţia soţiei, jumătatea fiinţei, produce durere, mister, 
deschide o fereastră spre eternitate, este o lecţie dură pe care 
omul o primeşte de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu are soluţii 
pentru a compensa dispariţia celeilalte jumătăţi, poetul 
apelează la psalm, la poezie. Volumul are un poem drept 
prolog, este datat decembrie 2011, un poem delicat, visul  celor 
doi, bărbatul şi femeia, visul care le dă semnul destinului 
omenesc. Împletirea visului în fiinţele celor doi se face 
misterios, este repetat de trei ori, Dumnezeu a vorbit, nu face 
nimic fără să-şi anunţe aleşii...  
Pierduţi fiind, ca-ntr-un abis, 
În ziua sumbră şi vulgară, 
Să nu te-ndurerezi, mi-ai zis, 
Cu glas timid şi indecis, 
Ce-ţi spun acum să nu te doară. 
Dar am visat acelaşi vis 
Azi-noapte, pentru-a treia oară (p.5). 
       Semnul este definitoriu, declanşează căutarea celor două 
jumătăţi, o călătoriei misterioasă, interesantă, irezistibilă. „Te 
căutam. Şi-mi petreceam/ Eternitatea căutând‖ (p.6). 
Călătoria nu este una obişnuită, este un dar dat omului, 
cuvintele sunt insuficiente şi limitate: „Zburam, cu aripi 
străvezii,/ Precum lumina în lumină‖ (p.5). 
       Evenimentul, zguduitor pentru om, afectează şi planul 
pământesc al bărbatului rămas să-şi ducă pe umeri crucea 
până la capăt. Evenimentele ulterioare, locurile, gesturile care 
apar, toate amintesc de femeia care a plecat. Legătura se 
consolidează în absenţă, sub presiunea absenţei, în lumina lui 
Dumnezeu. Aici este taina poemelor lui Eugen Dorcescu, 
pledoaria pentru smerenia omului în faţa lecţiilor date de 
Dumnezeu. Poetul nu se postează pe poziţia intelectualului 
obişnuit cu textele de înţelepciune, poziţie ades abordată în 
literatura română, pentru mulţi scriitori Dumnezeu este unul 
manipulabil, unul care se pliază pe ideile artistului, care acceptă 
jocul omului afectat de păcat. Eugen Dorcescu îşi asimilează 
poziţia sa de om de pământ, e darul lui Dumnezeu Creatorul..., 
abia începutul...  
       „De ce m-a zămislit/ aşa/ Cel Sfânt?/ Un strop de duh şi-
un/ munte de/ pământ…‖ (p.23). 
       Căutarea poetului pare sortită eşecului: „Iubita mea, de ce 
m-ai părăsit?/ Te caut peste tot, nu te-am găsit./ Te joci de-a 
infinitul infinit?‖ (p.26). Jocul acesta este doar iniţierea în starea 
ce  urmează, relaţia continuă cu deschidere spre infinit... 
Bărbatul se simte vinovat de starea prezentă, de faptul că el 
mai este viu, că suferinţa îi atinge mintea, sufletul, poemele... 
Noua situaţie îl împinge pe bărbat în faţa Adevărului, este unul 
absolut, este întâlnirea cu Dumnezeu prin aparenta absenţă, 
este pipăirea eternităţii într-un spaţiotimp ascuns omului... 
Inima inimii exprimă partea cea mai profundă a fiinţei, sămânţa 
de lumină pusă de Cel Atotputernic / El Shaddai în muntele de 
pământ. „Adevărul cumplit/ până-n inima inimii mă/ săgetează:/ 
Cum mai pot să/ trăiesc,/ dacă tot ce-am iubit/ a murit?‖ (p.37).  
Semnele relaţiei în noua situaţie vin dintr-o dimensiune divină, 
sub imperiul spiritului etern, tristeţea copleşeşte pe cel viu, ziua 
nu are dimensiunile bucuriei, totul pare fără valoare, dar există 
semnul prezenţei femeii în cealaltă dimensiune apropiată: 
„Începe-o zi sinistră, ca un hău./ Sunt dincolo de bine şi de rău./      
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       Un porumbel la geam: E duhul tău?‖ (p.44). Răspunsul 
este plenar, cuvinte şi-au epuizat energia, porumbelul este 
semnul divin al autorităţii lui Dumnezeu pentru om, fie în viaţă, 
fie în cealaltă dimensiune, care sunt despărţite printr-o 
prăpastie, deocamdată... 
 
       Iubirea este cea care dă valoare omului, iubirea leagă cele 
două planuri, ea este semnul că eternitatea este o realitate mult 
mai profundă decât este în primul plan al vederii cu inima: „Te-
am iubit când/ erai trup şi sânge/ şi duh./ Te iubesc şi cenuşă‖ 
(p.46). 
 
        Ultimul poem dezvăluie tragedia omului de pământ, care 
şi-a pierdut Raiul din cauza păcatului, a erorilor, a greşelilor. 
Revelaţia este dovada că există o stare viitoare pentru cei doi, 
bărbat-femeie, dincolo de aparenţe, dar revelaţia produce 
durere pentru cel rămas singur în muntele său de pământ... 
Absenţa e-o prezenţă negativă, 
E-un gol, o aşteptare, o latenţă. 
E moarte şi viaţă, deopotrivă – 
Chiar Domnul, pentru simţuri, e-o absenţă. 
De neatins fiind, şi nevăzută, 
Asociind realităţi contrare, 
Absenţa naşte jale şi frustrare 
Şi-un gând de neputinţă absolută. 
Ne-existând, nu poate să se-ascundă. 
Ne-existând, nu-şi neagă evidenţa. 
Egale-i sunt teroarea şi clemenţa… 
 
 Absenţa e-o prezenţă mult mai cruntă, 
Mai greu de îndurat decât prezenţa (p. 51, coperta ultimă). 
 
      Această lecţie pregăteşte omul pentru o relaţie mult mai 
profundă, relaţia cu Dumnezeu. El se întoarce acasă, în alt cort, 
cum scrie Apostolul Pavel în epistolele sale...  
 
 
 
  
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anca TANASE 
  
kairos 

 
când albul ochiului e înghiţit de alb 
se face o linişte mare 
o mână trece, spală, curăţă, şterge 
tot ce ne-a durut, separat, frânt, atomizat 
intrăm în noaptea luminoasă 
apele sunt iarăşi limpezi, calde, muzicale 
şi marea Pasăre, aproape… 
  
putem pleca 
noi şi ochii noştri albi 
noi şi privirile noastre fără vârtejuri 
noi şi sunetul diafan pe care 
acum îl auzim… 
  
putem pleca, fără trâmbiţe şi surle 
poate doar un flaut 
să ne conducă o bucată de drum 
vom trece peste deşerturi 
şi plaje cu scoici însângerate 
peste roiuri de viespi 
şi oraşe în bernă 
vom traversa 
tăceri scânteietoare, 
cu trupuri străvezii, împodobite 
 
cu scarabei de aur şi rubine, 
sus, sus, foarte sus 
peste războaie, trădări, armistiţii de-o zi… 
  
sus, sus, foarte sus 
peste dezastre, 
morţi în floarea vârstei 
şi câmpii cu oase 
de lupi, de miei, de maci, amestecate… 
  
pe ape înalte, ocolite de vânt 
ne va purta Orion 
clepsidrele noastre, acum, sunt goale 
şi curate 

  

a venit Pasărea 

deschide aripi cât un cer, 

ne-adună… 

cu pânze albe, Orion 

e gata de plecare. 
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Silviu GUGA 

 

Diapazon de şoapte, poezia 

 

Lazăr Zăhan, înainte de a se afirma ca poet, a fost un 

prozator de al cărui profesionalism nu m-am îndoit niciodată. S-

a făcut cunoscut încă de la debut prin romanul „Portretul‖, 

apărut în 2004 la Editura Dacia, iar apoi romanul „Decembrie‖a 

fost foarte bine primit de cititori şi de critica literară  De câţiva 

ani încoace însă, Lazăr Zăhan scrie versuri şi numărul 

volumelor de poezie publicate (cu cel apărut recent la Editura 

„Cenaclul de la Păltiniş‖) egalează numărul romanelor sale. 

Pentru autor poezia este „oglinzi în amurg‖, „orologiile înserării‖, 

„melancolii adiacente‖ şi  – iată, acum –poezia este „diapazonul 

de şoapte‖.       

 Cu această a patra carte de poezie m-am convins că 

Lazar Zăhan este şi un interesant poet, nu numai un prozator. 

Exprimarea prin stih nu este doar Violon d‘Ingres pentru el, ci 

este o „preocupare‖ care-i evidenţiază sensibilitatea şi măiestria 

scrisului prin care răsfrânge harul divin al poeziei peste 

realitatea cel înconjoară şi peste realitatea interioară pe care o 

poartă cu sine  sau  peste acele „neostenite valuri ale gândului‖ 

care „în nemărginiri se împletesc‖. Acum Lazăr Zăhan scrie 

dezinvolt şi refuză „să se risipească în complicaţii‖ sau „să se 

scalde în senzualităţi echivoce‖, iar crispările, ce le întâlneam 

uneori în primele volume, au dispărut. „Diapazonul de şoapte‖ –

titlul volumului e o frumoasă metaforă -  polarizează energiile 

semantice ale cuvintelor în tonalităţi lirice în care vibrează mai 

ales iubirea şi conştiinţa trecerii timpului. Lectura poemelor lui 

Lazăr Zăhan beneficiază de toate avantajele unei poezii grave 

şi provocatoare care nu epatează prin niciun artificiu poetic.  

Cititorul va aprecia cât  de bine stăpâneşte meşteşugul poetic 

într-un „Diapazon de şoapte‖.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          
 
Liviu Ioan Mureșan                    Raisa Boiangiu 
‖În căutarea luminii‖                   ‖Năzbâtiosul furios – cu grație‖ 
   
 
 
 

 
 
Melania Briciu Atanasiu 
‖Eu sunt Spartacus‖ 
 

   
 
 
Dumitru Hurubă                      Simion Cozmescu 
 
‖Scriitori contemporani       ‖Poeme mai lungi decât numele tău‖ 
din  județul Hunedoara‖ 
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Felix NICOLAU 
 
       Avatarurile lui Schreber visând pe muzică vieneză în 

vagonul-de-dormit – este epopeea lui Ioan Barb şi a lui Liviu 

Ofileanu, cei doi aezi din vestul civilizat. Amândoi sunt fascinaţi 

de cultură: Barb la modul nostalgic şi perspectival, Ofileanu la 

modul simfonic, pe o mie de voci. Vieneză este nostalgia lui 

Barb ce tinde spre un nimic cu eleganţe simboliste; regională în 

limbaj este ocoşenia impredictibilă a lui Ofileanu. Ascultăm un 

duet de un livresc postmodernist, dar care, prin sensibilitate şi 

detaşare de ambiţii lumeşti, după ce toată lumea a fost filtrată 

prin mintea poetică, se încadrează în mai modernul, holistul 

post-postmodernism. Absorbim două feluri de intensităţi care 

viscolesc peisajul poetic cu explozii, apoi cu tandreţuri. Ochiul 

poetic vede acum şi atunci, auzul poetic nu ratează nicio zicere 

şoadă, după cum nu devine indiferent nicio clipă la efluviile 

trecutului. Confesiune, deconstrucţie şi nouă plăsmuire a lumii 

sufletului este dialogul poetic dintre Barb şi Ofileanu. 

 
 

 
 
 
 
 

Rita CHIRIAN 
 

       Fără – aparent – alte rădăcini comune decât plăcerea de a 

poetiza, Liviu Ofileanu și Ioan Barb reușesc un dialog poetic 

care – sunt convinsă – le va aminti unora contradansuri celebre 

din istoria recentă a literaturii noastre. Tot un joc livresc stă și 

aici, ca și în cazul lui Mircea Ivănescu și Iustin Panța ori Rodica 

Braga, în stucatura poemelor. E, totuși, dincolo de livrescul pe 

care mizează cei doi, și infuzie de biografie, ambii aflându-se 

pe linia tare subțire dintre realitate și ficțiune. Că la fiecare 

dintre cei doi e mult poem trăit și asumat nu e nici urmă de 

îndoială; că fiecare dintre ei arborează măști culturale cu ștaif, 

făcând din cuvântul scris un purtător de cod unic, e, iarăși, 

plauzibil; dar cel mai limpede se distinge nevoia fiecăruia de 

confesiune care se construiește spontan, deși scenariul poate 

lăsa la iveală unele elemente de plombă – ca tema pe care cei 

doi, în orb, glosează. Sunt în această culegere pseudojurnale 

de existență, confesiuni fantasmatice, secvențe de viață 

decupate într-o notație expresivă, care se îngână și-și răspund, 

cum se întâmplă, în rare și binecuvântate momente, să-și 

vorbească, fertil & simfonic, spiritele care se închină acelorași 

zei. 
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Ioan BARB 
 
argintul viu 
 
 

îmi spăl cu săpun 
fața ochii gândurile 
suprafețele obscure 
de memorie 
trecutul mă însoțește fidel 
un chihuahua neliniștit cu urechi clăpăuge 
îi descifrez în ochii zglobii 
linia care înconjoară două continente 
aștept momentul acela perfid 
în care pot să mă înșel  
să cred că cineva și-ar aduce aminte de mine 
și să mă bucur ca un copil când i se spune 
Dumnezeu ți-a trimis un răvaș 
un copil știe că Dumnezeu e cineva important 
pentru că este mare 
chiar mai mare decât tata 
și chiar decât vecinul ion 
care se apleacă când intră pe ușă 
atât de mare este el 
zadarnic un gând spion mă convinge  
că nu se lasă invitat de două ori 
deși insistă la ușa inimii tale 
nu așteaptă la poartă ca un poștaș 
și nu are nevoie de însoțitor să umble prin inimă 
de la un capăt la altul 
 
o dacă m-aș putea lua  
după urmele-i apăsate 
 să mă țin după el 
așa cum se ține viața de mine  
aproape acoperită  
de urechile ei chiuahaua 
să nu mai văd nimic înapoi 
pentru că nu 
 el nu are trecut 
și dacă stau sub umbra sa 
poate cândva să fiu perfect și eu 
din cauza apăsării sale 
în fiecare moment de consolare 
acest gând mi se fixează în oase 
ca picăturile de mercur 
 
și iedera amintirilor 
cățărată pe cer 
ca pe un zepellin  

 
 

 
Liviu OFILEANU 
 
 
echitație fără cal 
 
 

ascult un CD cu păsări 
înregistrate 
și rezist eroic prafului 
civilizator. 
 
peste drum se ridică un sediu de bancă, 
va eclipsa ca o statuie ecvestră 
căsuțele cu încercați-de-tranziție. 
altminteri, vom avea la ce să ne uităm 
în afară de dealul cu aluzii la preistorie. 
 
lucrez la un text în siajul lui pedro j. de la peña. 

și ziceam: nu peste multă vreme 
voi redescoperi bucuria deșertului, 
uzul vopselei pe foi de papirus. 
despre călăreții pierduți în straturi de anonimat 
exegetul va perora cu ștaif 
și iarăși vom învăța și uita o limbă moartă 
de dragul unui corset, o slujbă derizorie. 
 
pentru novalis a fost destul ca să obțină 
absolutul magic în apropierea femeii, 
ne convinge că noaptea e un fel de păienjeniș,  
o altercație fugară a reveriei 
între oase și cioburi de amforă. 
 
și cu cât ne apropiem de neanderthal 
observăm rușinați cât seamănă cu Noi. 
însă tot ce provine din gropile arheologilor, 
craniile de cal grecesc, sistemele de operare, 
trebuie cercetate cu luare-aminte; 
ca să fim siguri că înăuntrul este irepetabil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEspa%25C3%25B1a&ei=_cByVYj8KsKtU7zigJgF&usg=AFQjCNHBTwueAosub0vTLc3Kh3-VH0dwpg&bvm=bv.95039771,d.d24
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Ioan VASIU 
 
 
 
 
 
   „Faţa ascunsă“ a poetului Mircea Florin Şandru 

 
 
      Născut în 1949, la Făgăraş, judeţul Braşov, Mircea Florin Şandru 
a absolvit în anul 1972 Facultatea de Electrotehnică de la 
Universitatea „Transilvania― din Braşov, după care a urmat, între anii 
1984-1986, cursuri postuniversitare la Facultatea de Ziaristică din 
Bucureşti. În perioada 1974-1977 a beneficiat de burse de studii în 
Statele Unite ale Americii. 
       Debutul său editorial s-a produs în 1974, când a publicat volumul 
de poezii, intitulat „Elegie pentru puterea oraşului―, la binecunoscuta şi 
prestigioasa Editură Eminescu, din Bucureşti. De atunci şi până 
astăzi, Mircea Florin Şandru a publicat mai multe volume, toate fiind 
bine primite de criticii literari, între care Nicolae Manolescu, Dorin 
Tudoran şi Doina Uricariu. 
       La începutul acestui an, am avut bucuria să primesc de la Mircea 
Florin Şandru, cu autograf, volumul de versuri, intitulat „Faţa 
ascunsă“, tipărit în anul 2010 de Editura Eminescu. O carte 
minunată, apărută în condiţii grafice deosebite, pe care am citit-o şi 
am recitit-o cu multă atenţie. Mi-am dat seama că Mircea Florin 
Şandru reuşeşte să ne arate, cu fiecare nou volum de versuri tipărit, o 
altă „faţă ascunsă― a universului său liric. Un univers care poartă, 
desigur, amprenta talentului său incontestabil şi care-l situează la loc 
de cinste printre cei mai buni poeţi ai literaturii noastre contemporane. 
Patetismul discursului liric şi prospeţimea retoricii sunt principalele 
caracteristici ale poeziei pe care acest poet ne-o oferă cu atâta 
generozitate, dispus să ne convingă că „marea se varsă în cer“ şi că 
vocea lui „ar fi şuierul mării“ (Singur în faţa mării - pag.27). 
       Considerat a fi pe bună dreptate un poet al oraşului, legat 
sufleteşte de bucuriile dar şi de necazurile celor care mişună în jurul 
său, Mircea Florin Şandru ne demonstrează că este ancorat cu toate 
simţurile sale în cotidian: „...te iert oraşule, toamna curge pe străzi, 
/ Se subţiază încet pielea şi sângele, simt fiecare atingere / Ca o 
fiară...“ (Strada Docenţilor - pag.69) sau: „...pe străzile oraşului 
atomic umbra mea nu mai aleargă / ... / Când bătrânul organist 
trimite spre vibraţii valuri de muzică.“ (Pe străzile oraşului atomic - 
pag.43). 
        Bun mânuitor al condeiului, stăpânind foarte bine regulile limbii 
române, Mircea Florin Şandru ne bucură adeseori cu o „ploaie― de 
metafore originale, care dau o frumuseţe aparte stării poetice. Pentru 
el stelele sunt „mici bestii fosforescente“, iar sufletul „e un copac 
mic, / e un bonsai pe care îl poţi aprinde cu bricheta.“ 
       Nu lipsesc din acest volum nici versurile dedicate femeii iubite, 
emoţionante şi suave, presărate cu memorabile declaraţii de 
dragoste: „I-am scris o mie de poeme, zece mii / De scrisori; i-am 
spus că e o fiară desăvârşită, / Cu părul ei auriu şi picioarele de 
doi metri lungime, / Am stat în genunchii în faţa ei, am pus-o să 
guste / Din inima mea tăiată în bucăţi...“ (O fiară desăvârşită - 
pag.16). 

       Îmi permit să citez doar o strofă dintr-un formidabil poem, intitulat 
„Mă voi însura cu o ardeleancă grasă şi blândă“, iscând 
curiozitatea iubitorilor de poezie adevărată: „Mă voi însura cu o 
ardeleancă grasă şi blândă, / Cu fesele ca dealurile subcarpatice, 
/ Cu umerii albi, ca pieliţele mieilor, / Şi sânii ca două lubeniţe 
lunatice“ (pag.115). 
       Chiar dacă preferă oraşul, care îl fascinează pur şi simplu cu 
forfota-i cotidiană, poetul evadează uneori în casa lui „de la ţară, pe 
colina împădurită, / Unde n-au pătruns calea ferată, şoseaua, iar 
oamenii sunt ciudaţi, / Unde radioul nu cântă fiindcă sunt paraziţi 
de la reşoul electric /... / Scriind cele mai stranii poeme, pentru că 
tot nu le citeşte nimeni, / Uitând 
viclenia oraşului...“ (Casa de pe 
colină - pag.32). 
         Într-un superb poem, acelaşi 
surprinzător poet declară „Voi înfiinţa 
o nouă asociaţie literară“. 
Enumerând nu mai puţin de 19 
importanţi scriitori români, purtând, 
toţi, prenumele Mircea, incluzându-se 
printre ei şi pe sine, Mircea Florin 
Şandru promite în final: „Vom ţine 
şedinţele o dată la trei sute de ani / 
Şi, ca să fim siguri că nu vor exista 
polemici, / Îl vom alege ca 
preşedinte de onoare pe marele poet / Mircea cel Bătrân.“ 
(pag.52). Genială poezie scrisă de un genial poet. 
        Mircea Florin Şandru este unul dintre puţinii poeţi, cu adevărat 
valoroşi, din actuala noastră literatură, care nu dă din coate pentru a-
şi face „un loc pe podium―, aşa cum procedează, din păcate, unii 
dintre poeţii generaţiei sale, sau din generaţiile mai tinere. Pe Mircea 
Florin Şandru, renumiţi şi respectaţi critici literari l-au „aşezat― deja în 
primul eşalon al poeţilor contemporani.   
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