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Silviu GUGA 

 

ŞTIINŢA DE A GĂSI TITLURI 

 

 Dacă n-ar fi trebuit să comemorăm 30 de ani de 
la plecarea dintre noi a lui Sorin Titel, el ar fi împlinit anul 
acesta 80 de ani. Ideea de a numi anul 2015 anul 
SORIN TITEL, venită de la gruparea “Reflex” din Reşiţa, 
mi-a adus un sentiment nostalgic pe care nu l-am mai 
simţit şi care-mi scormoneşte memoria atât de puternic 
încât multe întâmplări petrecute cu zeci de ani înainte mi 
se par trăite săptămâna trecută. E ca şi cum s-ar ridica o 
ceaţă ce persista peste anii care au trecut ca să lase 
imaginea lui să cucerească  retina memoriei.   
              Prima întâmplare în care apare imaginea lui 
Sorin Titel s-a petrecut în toamna anului 1964 la 
Timişoara. Veneam de la Universitate, împreună cu alţi 
colegi şi cu asistentul univ. Ion Popa, pe lângă lanurile 
de porumb şi la trecerea pe pasarela peste Bega, din 
dreptul străzii Michelangelo, asistentul nostru se opreşte 
să discute cu cineva ce purta câteva cărţi sub braţ; 
părea un student întârziat care caută şi el cantina din 
Piaţa Vasile Roaită (Astăzi Piaţa Sf. Gheorghe). După 
trecerea pasarelei ne-am oprit să-i aşteptăm, dar unii 
dintre colegi îşi pierduseră răbdarea şi au luat-o spre 
cantină. Am rămas cu Gheorghiţă Lupău (colegul care 
după 1990 a ajuns parlamentar) căruia îi spun că am de 
gând să vând cartela de masă presupusului student. Îmi 
atrage atenţia că s-ar putea să fie un nou asistent. Nu 
mică mi-a fost surpriza când Ion Popa vine cu „studentul 
întârziat”, din închipuirea mea, şi ne face cunoştinţă 
cu...Sorin Titel. Prea mult nu greşisem pentru că în drum 
spre cantina studenţească aflu că prozatorul, despre a 
cărui debut remarcabil auzisem, a terminat recent 
facultatea la fără frecvenţă. Asistentul nostru povestea 
despre întârzierea de la studii a prozatorului care îl 
aproba sfios din când în când. Eram curios să aflu 
aceste amănunte biografice, dar prozatorul, plictisit de 
laude, schimbă subiectul întrebând dacă noi scriem. 
Asistentul Popa scoate din mapă foile pe care i le 
dădusem cu o povestioară de-a mea, recomandându-
mă: „Şi ăsta-i prozator”. Sorin Titel ia  cu bucurie – şi s-a 
dovedit că nu era simulare sau improvizaţie – povestirea 
mea spunându-ne că, după ce luăm masa, ne invită la o 
cafea, dar să trecem pe la redacţia revistei „Orizont”, 
aflată în primul ei an de existenţă, fusese până atunci 
„Scrisul bănăţean”.  

            Mi-amintesc de graba cu care am mâncat la 
cantină toţi trei, asistentul Popa, colegul Lupău şi cu 
mine, ca să ajungem mai repede la cafeaua lui Sorin 
Titel. La redacţia de peste drum, Sorin Titel ne aştepta 
singur la masa din sala de şedinţe de la intrare. În faţă 
nu avea cafelele aburinde, ci foile cu povestioara 
primită, spre bucuria mea, dar spre tristeţea celor doi, 
pentru că întâlnirea la o cafea risca să devină o şedinţă 
de cenaclu.  
          De ce i-ai dat titlul „Dimineţile lui moş Luscanu?”, 
reţin şi acum întrebarea  lui Sorin Titel cu o vizibilă undă 
de reproş. Explicaţia mea că prezint ce spune şi titlul, 
primită cu aprobări - da,da,da - îl face să râdă şi de 
atunci nu pot să nu reţin râsul lui inconfundabil. Nu 
prezinţi decât o dimineaţă a personajului. Asistentul îmi 
vine în ajutor, ştia proza mea, şi-i atrage atenţia asupra 
finalului în care „precizam” că toate dimineţile 
personajului sunt la fel, ceea ce justifica, într-un fel titlul.
    
           Personajul meu, un ţăran care fusese obligat să 
se înscrie în GAP, cum se trezeşte merge la fântâna din 
curte şi scote apă să-şi adape vacile, deşi vacile lui erau 
duse la grajdul colectivului. Scotea apă în vălăul 
animalelor până apa se revărsa în toată curtea. 
Încheiam povestirea, într-adevăr, cu: „Luscanu în fiecare 
dimineaţa făcea la fel şi se uda la picioare”.   
           Are talent se ştie folosi de inspiraţie, dar nu ştie 
să dea titlul perfect, i se adresează asistentului meu şi 
apoi îmi propune mie: Revolta, ăsta e titlul potrivit. L-am 
privit uimit de admiraţie. Da, nu aveam ştiinţa ( observaţi, 
n-am pus ghilimele!) de a datitluri. 
Cafeaua am băut-o la o cofetărie din apropiere, unde 
asistentul Popa nu mai prididea cu laudele ştiinţei lui 
Sorin Titel de a găsi titluri. El citise volumul de debut al 
prozatorului, „Copacul”, şi era în cunoştinţă de cauză, eu 
subscriam la aceste laude având doar în vedere 
alegerea titlului prozei mele.     
            După câteva zile am primit de la el volumul, cu 
un autograf măgulitor pentru mine, dar în care 
contracara laudele pentru el, numindu-şi prozele „simple 
încercări”. Mă incita la critică şi afirma că prietenii lui 
exagerează cu aprecierile. Când mi-a apărut o cronică 
de cenaclu (mai păstrez şi acum pagina a doua a 
ziarului local, „Drapelul roşu” nr.6195/4 decembrie 1964)   
m-a apostrofat că de ce am scris că  sprijină cenaclul 
nostru studenţesc şi nu că este şi el „membru de rând”.   
Cele mai interesante discuţii cu Sorin Titel le aveam 
despre titluri. Am citit în manuscris primul său roman, 
„Reîntoarcerea posibilă” şi-mi cerea părerea. Nu am 
putut să nu fac referiri şi la ştiinţa de a-i găsi titlul potrivit.  
Despre titluri discutam şi la cursul de cultură 
cinematografică pe care l-a iniţiat şi despre care am 
menţionat într-o notă la rubrica „De la o zi la alta”, în 
„Drapelul roşu”, din 28 decembrie 1966. Când făcea 
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reproşuri alegerii unui titlu, avea argumente 
convingătoare, fie la proză fie la film.  
    
            Cândva i-am dat un ciclu de proze scurte ale 
căror titluri  începea cu „Şi-a amintit”... Şi-a amintit de 
cireşe, ...de râul prieten, ...de nor, ...de frunzele 
uscate,...de zăpadă. I-a plăcut în mod deosebit „Şi-a 
amintit de zăpadă”, dar îmi propune un târg: Să-i „vând” 
lui titlul ăsta că el îmi găseşte un alt titlu potrivit.  Mi-a şi 
găsit şi proza mea devine „Toporul neascuţit”, apoi am 
băut o votcă cu suc de roşii şi o cafea, „preţul” titlului 
„vândut” şi el şi-a intitulat o proză „Mi-am amintit de 
zăpadă”, ceea ce nu e tocmai titlul meu.Titlul volumului 
„Valsuri nobile şi sentimentale”, în care este şi „Mi-am 
amintit de zăpadă”, mi-a plăcut foarte mult, dar l-au 
bucurat pe Sorin Titel nu laudele, ci faptul că am scris în 
recenzia făcută:„umorul este însă destul de firav, 
aproape neconvingător, cu toate că e respins 
didacticismul” şi că cea mai bună schiţă din volum e 
„Faţa mirată a copilului” şi nu cea care dă titlul 
volumului. „Da,da,da”, era aprobarea lui. Se  poate uşor 
observa, pentru cei care l-au citit pe Sorin Titel,că avea 
ştiinţa de a da titluri cărţilor sale. Şi fiind vorba despre 
titluri, nu-mi pot uita gafa pe care am făcut-o când mi-a 
oferit romanul „Dejunul pe iarbă”. Eu îl citisem deja 
şi,după lectura lui,eram convins că Sorin (ajunsesem să 
ne tutuim) va ajunge un mare romancier, că prozele sale 
scurte nu au fost decât un exerciţiu pentru viitoarele lui 
romane, ca la Rebreanu şi la alţii. Ce m-a făcut atunci 
să-l întreb când scrie „Dejunul sub iarbă” nu pot să-mi 
dau seama. De fapt, numai când Şerban Foarţă şi Ion 
Jurăscu au început să chicotească şi cineva din anturaj 
a remarcat ironic că sunt în stare de glume macabre, mi-
am dat seama ce gafă am făcut.    
            Sorin Titel răspunde că un roman cu titlul 
„Dejunul sub iarbă” n-ar vrea să-l scrie aşa de 
repede,aşteaptă să mai treacă ceva timp. Eram încurcat 
rău de tot şi am vărsat paharul cu şpriţul făcut chiar de el 
peste cartea cu autograf care mi-o oferise. Nici nu 
apucasem să beau şi  mă comportam ca un beat spre 
hazul tuturor. Sorin Titel îmi simte stânjeneala şi spune 
în glumă să nu fiu invidios pe Manet care i-a dat şi el un 
titlu şi povesteşte tuturor că eu i-am oferit titlul ”Mi-am 
amintit de zăpadă”, ca să mă „reabiliteze” în faţa 
celorlalţi şi mai ales în faţa prietenei cu care venisem, 
poeta Ana Maria Potoceanu.  Era în ianuarie 1969. 
   
          Peste un an sau doi va pleca la Bucureşti. Ne 
întâlneam de fiecare dată când îmi vizitam fratele stabilit 
şi el acolo.  Nu mi-a amintit niciodată de gafa pe care 
am făcut-o la cheful din Timişoara, dar mereu mă 
întreba ce zic de titlurile alese romanelor pe care le 
scotea rând pe rând. La Bucureşti ajunsese mare 
romancier, aşa cum uşor se putea bănui, iar titlurile 

romanelor sale, „Lunga călătorie a prizonierului”, 
„Pasărea şi umbra”, „Clipa cea repede”, „Femeie, iată 
fiul tău”, erau găsite magistral. Mă sfătuia să nu renunţ 
la titlul „Ceva trebuie sacrificat” cu riscul de a nu publica 
volumul sau la „Lucid şi, pe nesimţite, spontan”, chiar 
dacă nu-i place lui Ion Arieşanu ( schiţă care, până la 
urmă, a fost publicată în revista „Orizont”, din august 
1980, cu titlul pe care l-am vrut, probabil după 
intervenţia lui).   
           Pentru gafa pe care am făcut-o şi pentru care nu 
i-am cerut scuze m-a pedepsit totuşi, a plecat prea 
devreme să scrie „Dejunul sub iarbă”, în 17 ianuarie 
1985, ca să nu mai aibă nici un sens sărbătorirea unei 
întâmplări din biografia mea.  Mă consolează faptul că 
2015 este anul SORIN TITEL, scriitorul care avea ştiinţa 
de a găsi titluri perfecte remarcabilelor cărţi pe care le-a 
scris şi care a fost un binefăcător al meu. 
 
 
 
 
      

   

  

 

 

De la stânga la dreapta: Horia Resiga, Sorin Titel, Silviu Guga, 
Crișu Dascălu 
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UNGUREANU 

 

 

Câteva note despre Anul  SORIN TITEL 

Octavian Doclin „şi ai săi”, care au  hotărât, în 
numele celor 80  de ani ai lui Sorin Titel, să numească 
anul 2015 “Anul Sorin Titel”, au decis ca sărbătorirea 
celui de la XV-lea Festival de literatură Reflex să aibă în 
centrul lui opera lui Sorin Titel.  Dacă au fost prezenţi la 
omagiul scriitorului şefi de reviste, de filiale ale Uniunii 
scriitorilor, istorici şi critici literari, am semnalat două 
absenţe importante: Ligia, sora scriitorului şi Ada 
D.Cruceanu, autoarea eseului Porunca fiului. Titlul cel 
mai frumos al cărţilor despre Sorin Titel mi s-a părut, 
scriam altădată,  Porunca fiului. Fiul, scriitorul, e cel 
care “porunceşte”. El face ordine în lume. El, 
povestitorul: 

 “Înţelegând prin Ţara îndepărtată punctul-
sinteză al prozei lui Sorin Titel, spre care şi dinspre care 
“curg” celelalte cărţi, detaşăm figurarea povestirii prin 
trei module.(...) Aşadar, prezenţa cea mai la îndemână 
va fi povestirea prin unde concentrice, după  cunoscutul 
principiu al „pietrei aruncate în apă”, emblemă a nivelului 
oralităţii, a “trăitului” pur şi simplu, implicit a contactului 
natural al autorului cu lumea “povestitoare” a ţinutului 
natal, faţă de care Sorin Titel va fi trăit reacţia de 
integrare şi cea de respingere (naraţiunile primei 
perioade) de integrare (partea din tetralogie). Ar fi foarte 
multe de spus şi despre perioada de respingere, cu 
epoca “noului roman”, a “onirismului” (şi cred că Ada 
D.Cruceanu va adăuga paginile necesare) şi despre 
perioada de “integrare” a scriitorului. Dar, mă întreb, a 
fost perioadă de respingere? Sau literatura la persoana 
întâi, din primele cărţi, se prelungeşte în tetralogia „ţării 
îndepărtate”? Revin asupra observaţiilor Monicăi 
Lovinescu asupra unei cărţi a „primei perioade”: "Dintr-o 
producţie epică ce ni s-a părut că oscilează de la 
începutul acestui an între mediocru şi onorabil, şi 
bineînţeles din cărţile ce ne-au sosit până aici, doar 
Lunga călătorie a prizonierului de Sorin Titel reţine 
mai serios atenţia. Nu e o surpriză, deoarece volumul de 

nuvele, Noaptea inocenţilor, ne arătase că autorul 
ajunsese la o necesitate a spusului care e cel mai sigur 
semn al maturităţii. Odată cu Lunga călătorie 
aprizonierului, Sorin Titel dovedeşte că într-o vreme 
atinsă de "parabolită" ştie să mânuiască parabola într-un 
stil care-i este propriu. Desigur, referirea la Beckett e 
obligatorie. Dar numai într-o cultură în care se scrie mai 
mult decât se citeşte – şi din păcate cam aşa se 
întâmplă cu tinerele talente din România – frica de 
"influenţe" poate fi atât de stăruitoare. O literatură nu 
este făcută doar din rupturişi a respira un aer 
contemporan nu este una cu epigonismul. Desigur, 
regăsim în Lunga călătorie a prizonierului relaţia 
beckettiană dintre călău şi victimă, uzându-se până 
trece la înfruntare şi complicitate. Dar această relaţie 
este numai beckettiană şi istoria contemporană nu a fost 
nefericit de darnică în exemple? În orice caz, originală 
nu este nici situaţia, nici deteriorarea acestei relaţii. Dar 
alegându-şi semnele din simbolistica creştină şi printre 
arhetipuri anterioare creştinismului, Sorin Titel 
proiectează o relaţie în propria ei preistorie.. Şi nu ne 
îndeamnă la o descifrare: Fecioara Maria, Caron 
etc…Dimpotrivă, dozând cu rigoare, autorul ne interzice 
orice clarificare. Suntem condamnaţi să umblăm alături 
de aceşti trei oameni – un prizonier şi cei doi paznici ai 
săi – întâi după un fel de stea nesigură – Regii Magi, de 
ce nu ? - apoi, după amintirea ei în sfârşit, după uitarea 
ei. Fraza ia într-atâta ritmul mersului încât, la limită, 
punctuaţia ar trebui să dispară pe lungi pasagii, punctul 
nemaiintervenind decât în rarele clipe în care cei trei se 
opresc pentru ca să înceapă  sadicul joc dintre paznici şi 
prizonier. 

Dacă această descifrare odată sugerată ne este 
imediat răpită de autor, cealaltă care ar tinde la asemuiri 
prea contemporane şi prea precise ispiteşte mai 
stăruitor. Dar e prea evidentă ca să ne oprim la ea."  

Lunga călătorie…e un roman teoretic în care  
un subtil cititor de proză poate studia rezistenţa textului 
în faţa diverselor  violenţe experimentale.  Categoriile  
negative ale liricii moderne (cele consemnate de Hugo 
Friederich în a sa Structură a liricii moderne), adică 
depersonalizarea, eul artificial, ilimitarea, idealitatea 
goală, transcedenţa vidă sunt ilustrate de un scriitor ce 
se detaşează suficient de  opera sa pentru a da libertate 
deplină autoironiei. 
 Scriam  că după fixarea sa în  Bucureşti Sorin 
Titel va încerca să-şi descopere ţinutul natal. Să dea, 
cu alte cuvinte, o semnificaţie non-locurilor, atât de 
vizibile în primele cărţi. Să încerce recuperarea acestor 
spaţii de tranziţie, de pasaj, aceste locuri ale 
provizoratului şi, într-un fel, ale exilului, prin topografii: 
prin cartografierea acelor locuri în care există "ţară 
natală", imperiu, ţinut, casă, familie. Fixarea în "ţara 
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îndepărtată" trebuie legată de amintirea unui imperiu 
care definea locul originar al personajelor. 

 Un imperiu…în care cei mai importanţi erau cei 
de jos. O Europă Centrală în care Împăratul ţine de 
carnavalul perpetuu, ca şi Şvejk: 

"Nu cred să se afle în toată literatura lumii un 
protestatar mai puţin arătos decât bravul soldat Svejk. 
Mic, rotofei, cu nişte ochi rotunzi şi candizi în care cei 
din preajma lui par a desluşi o imensă prostie, cu 
picioare groase şi butucănoase iradiind o indiscutabilă 
stare "cazonă", Svejk nu prea seamănă, într-adevăr, cu 
pateticii şi sublimii nonconformişti cu care ne-a obişnuit 
literatura de până la el… Arma folosită de el, o armă 
cumplită, este batjocura, aflată în spatele unei cuminţenii  
şi smerenii cât se poate de  ipocrite amândouă." 
 Cu Ţara îndepărtată (1974) Pasărea şi umbra 
(1977), Clipa cea repede (1979) Femeie, iată fiultău 
scriitorul recuperează temele (topografiile) sale 
anterioare (Valsuri nobile şi sentimentale, 1977, dar 
mai ales Dejunul pe iarbă, 1968) dizolvate în exerciţiile 
onirice.  
 În cea de a doua, cea a integrării, ar fi de 
semnalat câteva texte confesive, între care cel mai 
important este cel rostit la moartea lui George Suru. Îl 
transcriu din revista « Orizont », 7  iunie 1979 : 

« Cuvintele de despărţire pe care ţi le spun 
astăzi, George Suru, n-aş fi vrut niciodată să ţi le 
rostesc. Dar moartea e mai puternică decât noi şi mai 
necruţătoare, ea nu-i iartă nici pe poeţi. Aşa că, fără să 
ne strângem mâna, ne luăm rămas bun astăzi şi în faţa 
tăcerii tale, a oceanului de gheaţă care cu totul pe 
neaşteptate s-a aşezat între noi ce-ar mai putea să 
spună sărmanele noastre cuvinte ? » 

Urmează lecţia despre literatură pe care o 
trăieşte la moartea prietenului : 
“Cu altfel de vorbe am fost noi obişnuiţi, George Suru. 
Să ne amintim de prietenia noastră care durează de-o 
viaţă – acea singură viaţă care ne este dată tuturora – 
de tinereţea noastră, de anii încă adolescenţi visam la 
cărţile pe care am ajuns să le scriem mai târziu. Primele 
poezii mi le-ai citit mie, George Suru, iar eu ţi-am citit ţie 
primele mele povestiri....Ai fost unul dintre cei mai curaţi, 
mai oneşti, mai minunaţi oameni care mi-a fost dat să-i 
întâlnesc în viaţă. Un poet de aleasă şi profundă simţire, 
un om generos şi tandru”. 

Dacă urmărim scrisul lui Sorin Titel în cărţile ce 
urmează după 1979 vom vedea că necrologul rostit de 
Sorin Titel, intitulat “Cu altfel de vorbe” numeşte o 
continuitate: 

„Cu plecarea ta în împărăţia umbrelor în sufletul 
nostru va rămâne un gol pe care nimeni şi nimic nu-l vor 
putea umple vreodată”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
De la stânga la dreapta: Vasile Spiridon, Cornel Ungureanu, Mircea 
Martin, Ion Pop. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la stânga la dreapta: Silviu Guga, Vasile Tărățeanu, Cornel 
Ungureanu, Adrian Popescu 
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Horia BĂDESCU 

 

Dinaintea ta merge tăcerea 

( fragmente) 

 
* 

 
Plouă peste oraş, 
plouă peste acoperişuri cenuşii, 
peste stradele în lacrimi, 
peste inimi fără speranţă. 
Plouă peste bucuria copacilor, 
peste ierburi pârjolite de sete. 
Plouă, ei şi ? 
Ziua va trece ca oricare alta, 
fără întoarcere. 
O mierlă vorbeşte cu dumnezeu : 
atât de aproape de tine 
nu vei mai fi  
niciodată.  
 
* 
 
Întinzi mâna, 
nimic nu-i în jur. 
Bătrână agaţată de viaţă, 
obosita lumină. 
Intinzi mâna şi n-atingi 
decât faţa tăcerii. 
Intinzi mâna : 
căuşul palmei e gol 
şi viaţa s-a dus. 
 
* 
 
Burniţă. 
Pe străzile goale 
se grăbeşte tăcerea. 
Rătăcite secundele, 
ora absentă. 
Pe culme 
rugii se caţără pe-ntăriturile 
paradisului. 
Noctambul inutil 
sufletul tău: 
ceea ce-aşteaptă  
nu va veni niciodată. 
 

* 
 
Scrii aşa cum respiri, 
aşa cum ţi-e foame 
şi sete. 
Vorbeşti cu glasul sângelui  
fierbând de arşiţa coapselor 
femeilor 
niciodată-ntâlnite. 
Pe obrazul morţii 
cu degetul neantului scrii. 
Scrii…  
Viaţa începe doar după. 
 
 
 
 
* 
 
Mergem de-a pururi pe drumul 
cuvintelor : 
nimic mai adevărat decât 
un cuvânt nenăscut, 
nici mai viu decât cenuşile  
verbului 
sau osemintele unui vers 
de-a pururi pierdut. 
Ţărâna tăcerii păzeşte 
scrisele zeilor 
şi ceasornicul morţii : 
în câte dimensiuni 
vieţuieşte poemul? 
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Ioan Radu 

 VĂCĂRESCU 

 
 
marcel şi absenţa 
 
am cumpărat un pix cu doi lei de la femeia mută  
cu adevărat pe el scria gel scris subţire  
şi acum ca un zugrav de altădată îl încerc pe foaia asta  
de matematică spre sfârşitul celei de-a doua beri  
târziu la amiază cam pe la ora asta marcel era la a opta 
sau la a zecea  
la opt dimineaţa era prezent la masa lui la frieda de vreo 
şase luni  
după ce vreo şase ani a băut la haller cu ingo prietenul 
meu  
mort de inimă la patruzeci şi nouă de ani  
după ce s-a întors la sibiu din germania şi din africa de 
vest  
şi marcel bea în tăcere deplină până spre după amiază  
acum sorb o înghiţitură din paharul încărcat cu bere ciuc 
şi automat  
ochii-mi se întorc spre masa lui de la marginea terasei 
care e goală  
de şase zile abia o boare ca un abur cu iz de hamei 
pluteşte sub  
copertină e în spital şi absenţa lui e mai puternică decât 
prezenţele  
zilnice şapte zile din şapte uriaş cu părul de zăpadă cu 
braţe de  
halterofil cu ochii albaştri senini apoi din ce în ce mai 
înceţoşaţi  
ca şi când ar fi străbătut mia de kilometri cu o piatră 
mare  
în spate dintre dealurile domoale ale comunei cunţa 
judeţul alba  
şi dealurile povârnite ale unei basarabii de dinainte  
de războaiele napoleoniene 
 
 
vară indiană  
 
după trei luni de secetă şi trei zile de ploaie mocănească  
în sfârşit au apărut primele raze ale promisei veri indiene  
nu sunt la frieda beau bere la budibar în grădină  

în drumul de la şcoală acasă  
rău am ajuns m-am gândit de curând  
din cartierul hipodrom am plecat şi tot acolo am ajuns  
dar de fapt pare că nu am ajuns nicăieri  
la frieda am fost de dimineaţă şi era pustiu  
am băut două cafele cu alina şi am dat televizorul pe 
mtv  
acum beau bere ciucaş cu trei lei  
şi razele de soare ale unei promise dulci după amiezi  
s-au ascuns după nori întunecaţi  
vara indiană mai zăboveşte undeva spre sud-vest  
azi noapte am visat iarăşi  
cum fur ultimii trandafiri din parc  
la trei paşi de aici  
cu degetele sângerânde  
şi mergeam întins în strada moldovei  
de fapt aici am ajuns  
adevărul e această iubire incandescentă de altădată  
şi de acum 
ca razele verii indiene fulgerând  
dintr-o dată la capătul de miazăzi al parcului subarini 
 
 
elena din rezina  
 
îmbracă-te i-am zis  
e rece  
era cu spatele şi buricul gol  
la toneta de îngheţată  
nu mi-e rece eu vin de la frig  
elena e de la rezina din basarabia  
acolo n-am fost îi spun dar am fost anul ăsta la soroca  
a fost foarte frumos emoţionant chiar 
deşi e o zi rece de octombrie şi sunt singurul  
care stă aşezat la masă pe terasa de la casa frieda  
mai sunt destui care vin şi cumpără îngheţată  
elena e studentă la geografia  
turismului şi de un an şi ceva vinde îngheţată  
toată vara terasa e plină  
şi toţi o privesc pentru că  
e înaltă blondă melancolică şi subţire  
ca în filmele ruseşti de altădată  
şi celor de la mese li se citeşte în ochi  
că oricând ar putea declanşa chiar aici  
pe corso-ul sibian  
un nou şi foarte dur război troian 
 
 
Maria 
 
Sfântă, sfântă Mărie,  
Cu strai vânăt  
Ca boaba din vie,  
Sfântă, sfântă Maria,  
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Cu ochii căprui  
Ca iarna colilia,  
Sfântă, sfântă Mărie,  
Cu buzele supte  
Ca boaba stafidie,  
Sfântă, sfântă Maria,  
Cu obraji mătăsoşi  
Ca lumina-n septemvria,  
Sfântă, sfântă Mărie,  
Cu mâinile transparente  
Ca giulgiul de vecie,  
Sfântă, sfântă Maria,  
Cu lacrimi de mamă  
Înveşnicind pruncia. 
 
 
Într-o ceaţă primăvăratică 
 
Un alt anotimp 
ca şi când ar fi fost să fie  
o primăvară a cuvintelor  
un paradis în creştere  
undeva în oraşul vechi închipuit la ţămnul mării  
precum Sienna lui Lorenzaccio 
cu Piaţa Aurarilor şi cu Strada Viţeilor cu tot  
acolo iubita mea  
stă neclintită  
în valurile amare de aprilie  
cu părul ei lung şi negru  
vâlvătaie în sarea purpurie a vântului de vest 
 
O altă amintire  
rană ca o uriaşă iluzie  
primăvară de modă veche 
apă neagră ca un iad niciodată gustat  
undeva în inima oraşului vechi  
într-o lucarnă de cer 
într-o ceaţă primăvăratică  
şerpuind pe Strada Viţeilor  
către treptele Pasajului sclipind  
ca un zăcământ aurifer 
 
 
Cum 
 
Scăldată în amiaza lunară se strecoară  
printre frunzele uriaşe ale pădurii  
cu ploaie în păr  
cu tălpile goale  
prin iarba moale pielea ei freamătă  
pătrunsă de răcoarea prundului de stele  
cu sânii împietriţi de seva dorinţei  
cu buze arse  
aşteaptă  

năucită de vocile amestecate ale crângului  
rătăcită priveşte pentru prima oară  
firava lumină dulce din amurg  
întunericul urcă din străfundul apei vii 
vocile se nasc din coturile şi repezişurile râului  
ca o mireasmă densă şi ameţitoare de portocal  
în vigoarea lascivă a somnului  
ascultând chemarea din ce în ce mai sonoră  
cu pielea ce arde  
în aerul ce zvâcneşte  
carnea biruitoare  
cum oare-i posibil să păstreze cuvintele  
întreg parfumul acesta atunci când trupul meu 
săgetat va fi în lupta fără scăpare  
când sufletul meu va porni spre altundeva  
singur şi pustiu în noaptea cea mare 
 
 
Podiş transilvan 
 
Ierburi arse  
bălţi aproape secate şi pâraie venite de niciunde  
focuri galben portocalii fumegând până la orizont  
palme răzleţe de nori vineţii  
cu franjuri roşietice  
funingine vegetală  
pete negre pe coamele măcinate de copite  
tufe de măceş încărcate de globuri aprinse  
hăţişuri de porumbar agăţate de păvârnişuri scobite  
peri pădureţi cu trunchiuri înnodate de vânt  
lemn împietrit  
cenuşă de vetre preistorice  
 
zeii pun foc ierburilor care-au mai rămas  
în răstimpuri stau şi veghează 
cântă la fluiere cu ţeava lungă 
şuieră melodia în vântul stârnit cu miros de zăpadă  
 
oamenii visează o mare de demult  
unduind sărată  
sub vijelia de fulgi şi cenuşă care apoi se aşterne  
peste verdele albastru al grâului încolţit  
paza lui şi a turmelor ce rătăcesc spre orizontul 
întunecat 
au lăsat-o în seama melancoliei hristoșilor de tablă  
decoloraţi şi stingheri  
răstigniţi la răspântii de pustietăţi 
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Gheorghe 
MOCUȚA 
 

Olăneşti 
 
 
 
 
 

 
de câteva zile mă scol mai devreme ca de obicei 
şi alerg la izvoarele tămăduitoare ale staţiunii 
(odată l-am întâlnit la izvorul 7 pe Sandu Muşina!) 
 
la şapte şi zece aştept în balcon răsăritul soarelui 
peste culmea pietrei scrise 
în timp ce sorb din apa izvorului cinci 
din camera vecină răzbate o tuse seacă 
îmi aduce aminte de cuvintele lui cioran: 
renunţarea la fumat e tot atât de importantă 
ca naşterea şi moartea. 
 
puii de rândunică mă fixează din cazematele lor 
ca pe o legumă cosmică 
stoarsă de atâtea proceduri terapeutice 
de masaj şi băile galvanice 
trupul meu nu mai răspunde chemărilor de dincolo 
de când m-am lăsat de fumat şi de poezie. 
 
viaţa are un alt gust 
timpul o altă curgere 
vârtejul acesta eu nu-l pot opri 
nici cu toate cuvintele lumii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOAN BARB 

fratele Traian 
 
 
așa mic și nemișcat  
părea o păpușă de cârpe 
culcată  într-o cutie pentru pantofi 
l-au gătit cu pălăria și cravata neagră 
cadourile de la aniversarea nunții de aur 
he he pe atunci încă era verde 
și vedea încă fără ochelari  
acele ceasului de buzunar 
dar de atunci parcă cineva montase un radar 
în mintea sa și sărbătorile întârziau pe drum 
gândurile încolțeau mai rar  
și chiar ochii i se aprindeau tot mai încet 
într-o zi a rămas doar o fantă 
cât un oftat de bătrân 
 
mâine îl vor pune în pământul uscat 
n-a mai plouat de trei luni 
și-i totul fără vlagă  
va putea să doarmă până se va sătura de somn 
să tot doarmă așa cum doar un om trudit 
își  poate dori să doarmă 
nu se va trezi de trei ori pe noapte 
din cauza prostatei 
să-și târșească papucii spre baie 
 
întotdeauna a știut 
că cea mai mare parte din viață este doar o minciună 
și că va veni o clipă a adevărului 
când va recunoaște că nu este nici un om 
care să scape de singurătate 
în ceasul acela când trebuie 
 să te împarți cu tine însuți 
 
cineva  rămâne cineva pleacă 
 
aproape toți au plecat  
copiii nurorile cuscrii 
și chiar prietenii câți i-au mai rămas 
 
în capelă  e însă răcoare 
atâta răcoare n-a mai simțit decât în grădina sa  
în locul acela de-o palmă în care totuși lasă ceva 
-  tufa de rubarbă și mărul ponce 
i-a adus din satul său acum patruzeci de ani 
la căpătâiul său a rămas un nepot  
tastează pe telefon răspunde unui prieten  
dacă vor mai merge în această vară fierbinte la mare 
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Al. 

Săndulescu 

 

 

Fragmente biografice 
 
 Rue de la Rosière 
 
Internat în spital pentru investigații care nu mi se 

făcuseră la București, am fost instalat într-o cameră cu un 
pacient francez, ceva mai în vârstă decât mine, proprietarul 
unei mici librării, pe undeva prin provincie. Îl chema Pierre 
Bonfond, iar în familie i se spunea Tintin. Ne acomodarăm 
destul de repede unul cu altul, aveam ce discuta, cu atât mai 
mult că nu era „gauchist”. 

Am început analizele, printre care una numită 
angiocardiografie, care se efectua sub anestezie. În mod 
normal, nu trebuia să simt mai nimic și să rămân în stare de 
veghe. Dar, ca să vezi, am adormit și după câtva timp, m-am 
deșteptat într-o stare euforică. Am început să cânt, să recit 
versuri franțuzești și poezii de-ale noastre, memorate în cea 
mai fragedă copilărie. Tintin avea musafiri și cu toții au rămas 
uluiți și speriați, chemându-l pe doctor. Între timp, îmi mai 
revenisem și doctorul i-a asigurat că o să-mi treacă repede 
momentul euforic, ce le dăduse fiori la toți. Ce se întâmplase? 
Anestezistul depășise doza sedativului considerând că se au 
în vedere trei în loc de două poziții radiologice. Dar musafirii 
lui Tintin au rămas foarte impresionați. Nu mai știau ce să-mi 
facă să ies din această criză, cât o fi fost ea de euforică. Cei 
mai apropiați de mine s-au dovedit o verișoară a lui Tintin și 
soțul ei, care au trecut să mă viziteze și în zilele următoare. 
Aflând că sunt absolut singur la Paris și că locuiesc la hotel, 
mi-au propus ca după externare, să mă mut în blocul lor, de 
fapt „un petit pavillon”, unde se găsea o cameră liberă pentru 
multă vreme, locatarul fiind plecat să lucreze în Algeria. 
Aveam de plătit o sumă modică pentru utilități, chiria fiind 
achitată în avans de către titular. 

„Mugheții”, cum aveam să-i numim cu simpatie noi, 
românii, locuiau aproape de Tour Eiffel și de radiodifuziunea 
franceză (O.R.T.F), în cartierul Commerce, pe strada Rue de 
la Rosière, îmi deveniră în scurtă vreme foarte buni prieteni. 
El, Michel Muguet, era redactor artistic la Editura Gallimard, 
soția, Gisèlle, făcuse și ea studii de artă, însă mamă a doi 
copii, se dedicase lor, și rămase acasă. Foarte comunicativi, 
ca și mine, cu atâtea subiecte și preocupări comune, m-am 
simțit curând ca în familie. În timpul zilei mă duceam la 
bibliotecă sau la facultate, la prânz, mâncam la „restaurant 
universitaire”, iar seara, de obicei, eram invitat la ei, la un 

„choucroute” sau, uneori, la o cîrciumioară „Chez le Grec”, 
unde se dădeau în vînt după bucătăria orientală, stropită cu 
un Rosé de Provence. Apoi, vizite la muzee, plimbări cu 
mașina în feericul Paris „by Night”, dumineca, în Bois de 
Boulogne, dar cel mai adesea, la ei, la țară, la Ducy, aproape 
de Paris, unde aveau „une maison de campagne”, clădire 
străveche, recondiționată de ei, cu gustul și mâna lor 
îndemânatică de artiști, înconjurată de o grădină de legume și 
flori.Cam așa s-au scurs zilele până la operație. 

În fine, a venit marea încercare (11 mai 1967) și, în 
afară de soție, cei care mi-au fost aproape ca niște frați au 
fost Michel și Gisèlle, numită în familie Chouby. M-au vizitat 
foarte des, cum n-a făcut-o, cu excepția regretatului Radu 
Niculescu, mai nici un bursier cunoscut de mine, aflat atunci 
în capitala Franței. M-au copleșit, aducându-mi fructe, sucuri 
naturale, flori și mai ales încurajându-mă. După trei 
săptămâni, complexa și dificila operație fiind reușită 
(„réparation complète”, se menționa pe foaia de ieșire), am 
fost transferat într-un sanatoriu de recuperare din nordul 
Parisului, oarecum aproape de catedrala Chartres pe care, 
când m-am înzdrăvenit, am și vizitat-o. Cei doi Muguet, cu 
rude de-ale lor, nu și-au precupețit timpul să mă viziteze și 
acolo, cu toții bucuroși că după acea fantastică încercare 
(operația pe cord deschis, efectuată de marele profesor 
Charles Dubost, a durat aproape 10 ore) îi puteam însoți la 
mici plimbări, pe picioarele mele, pe drumeagurile ozonate ale 
dumbrăvilor normande. Și așa s-a încheiat marea mea 
aventură, care nu s-a consumat, hélas, nici în Place Pigalle, 
nici la Moulin Rouge. 

Anul următor, 1968, am revenit la control în timpul 
vizitei Generalului De Gaulle în România și a protestelor 
masive de stradă de la Paris, când s-au săvârșit înfiorătoare 
vandalisme, care s-au numit „la révolution de Mai”. Fiind 
străin, cu un pașaport dintr-o țară comunistă, susceptibil de a 
fi agitator, m-am refugiat cu familia Muguet la casa lor de la 
țară, unde ascultam la radio știrile neliniștitoare ce se 
transmiteau non-stop. Și cu toate astea eram bine dispuși, 
Michel fiind un „amuseur”. Glumind, i-am tradus, pe cât a fost 
posibil, vorba românească : „Râdem noi râdem, dar purceaua 
e moartă-n coșar”. Adusesem cu mine câteva sticle de țuică 
foarte apreciată de ei. Și pe fondul acesta, Michel umplea 
câteva păhărele, adresându-mi-se cu acelaș umor: Noroc (îl 
învățasem eu), Alexandre, le cochon est mort!  
 

Între veghe și somn 

 
Și toate zilele dinaintea operației au trecut calme și 

obișnuite, în aparență, fără evenimente. Mă supuneam docil 
stetoscoapelor și aparatelor de tensiune, primeam vizite, 
glumeam cu asistentele, îmi țineam la zi bogata 
corespondență, citeam. Îmi plăcea să mă cufund și acum în 
lumea cărții, vrând să uit, măcar pentru o clipă, că, în ajunul 
operației, viața și moartea reprezentau o chestiune de ore. 
Mă găseam ca într-o numărătoare inversă pe care aș fi dorit 
s-o ignor, s-o trișez, să-i bag bețe în roate. Parcurgeam 
paginile romanului într-o adevărată alertă, confundându-mă 
cu eroii și participând parcă la întâmplările lor, împărtășindu-
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le visurile și bucuria dragostei. O secundă părea că 
numărătoarea și-a suspendat cursul. Dar pe alte pagini, 
asupra mea exercitau o tiranică atracție cuvinte ca moarte, 
înmormântare, pompe funebre, cimitir, morgă, funerar. Oricât 
aș fi dorit să le citesc normal, ca pe oricare altele, cuvintele 
acestea păreau culese cu un caracter tipografic special, 
anume ales, spre a sări în ochi. Să fi fost o premoniție, un 
glas al destinului ce voia să se facă astfel auzit? 

Până la operație, mai exact ,până la montarea 
întregului meu organism într-o uriașă uzină, care avea să-mi 
țină loc de inimă, în timp ce pieptul îmi va fi deschis, mai erau 
12 ore, 10 ore... Nu puteam dormi. Și nu frica morții, a 
necunoscutului îmi provoca insomnie, deși îmi umbrea și ea 
sufletul, ci o dorință nestăvilită de a mă regăsi, de a-mi reface 
imaginea diferitelor vârste, adunată din adâncul 
subconștientului, de a chema acum, poate în clipa finală, 
ființele cele mai dragi sau care mă impresionaseră mai mult. 
Era în mine o învălmășeală de ape, care mă prindeau în 
vârtejuri de întuneric și apoi mă scoteau la lumină, o zbatere 
de de regrete și speranțe, o sfâșiere și o ușurare. Somniferul 
începu să-și facă efectul spre miezul nopții, când mă 
gândeam că mai sunt 9 ore, 8 ore... Dar somnul meu a fost 
un fel de toropeală, de somnolență, de semiconștiență, ceea 
ce m-a împins și mai mult spre acele zone atât de instabile, 
spre acele adâncuri greu de atins și de străbătut. 

Acum, nu mă mai aflam în spital, așteptând în 
fiecare dimineață să intre în salon Jacqueline, acea fată înaltă 
cu ochi verzi și cu profilul pur de statuie greacă. Și parcă-mi 
părea rău că plecasem așa, fără o vorbă de rămas bun, fără o 
floare pentru „cea mai frumoasă dintre toate fetele Franței”, 
cum îi spusesem odată și ea se făcuse roz de plăcere. Eram 
într-un parc bucureștean, dintre cele mai vechi (Parcul Carol), 
într-o zi de octombrie, cu soarele ca mustul de struguri albi și 
cu aleile căptușite cu mari frunze arămii de platani. Mă 
plimbam cu fiul meu (avea 4-5 ani), îmbătat de lumina aceea 
de toamnă târzie, când un fotograf m-a întrebat foarte serios: 
„Facem o fotgrafie cu frățiorul?” Acceptasem, dar în fond mă 
simțisem jignit în „demnitatea” și orgoliul meu patern. Ce va fi 
fâcând oare băiatul? Gândul că putea rămâne fără tată chiar 
peste câteva ore mă aducea din nou la realitatea spitalului. 
Acesta era, de fapt, momentul cel mai sfâșietor al așteptării. 
Aici, mai mult ca oriunde, se putea produce ireparabilul. 
Redactasem pentru el în acea după amiază o scrisoare ce 
urma a-i fi înmânată când băiatul va împlini 18 ani. Un fel de 
testament moral- și material, în măsura în care îi dădeam 
instrucțiuni în privința bibliotecii. Mă mirasem câtă liniște, câtă 
stăpânire de sine avusesem așternând acele rânduri, cu 
sentimentul foarte lucid că ar putea fi și ultimele. 

 ...Iarăși în București, într-o seară de sărbători, eu 
pregătind pomul și punându-mi barbă de Moș Crăciun, iar 
băiatul năvălind dintr-o cameră vecină și denunțându-l pe 
impostorul de tătic. Ne vom mai bate oare cu bulgări de 
zăpadă? Ce va zice când va afla că tatăl său a murit foarte 
tânăr? Ce lumi de basm se vor prăbuși în el? 

Și această mare tristețe a despărțirii ireversibile 
atrase după sine, deși mai recent și mai fugare, imagini rodite 
din același trunchi. Mă găseam acum în metroul pentru Place 
Balard. Mă așezasem pe banchetă și deschisesem Le 
Monde. În fața mea, o femeie încă tânără, foarte distinsă, fără 

nimic excentric, mă privea cu anume insistență. Eu mă 
făceam că nu-i dau atenție, dar țineam ziarul în așa fel, ca să-
i pot urmări jocul ochilor. Ea nu mai are nicio ezitare, nicio 
sfială, stă fix ațintită asupra figurii mele, parcă ar vrea să și-o 
întipărească pentru eternitate. Am renunțat și eu la trucul cu 
ziarul și am început s-o privesc de-a dreptul. Dar o lacrimă 
alunecă pe obrazul femeii și, stingherit, mi-am întors privirea 
în altă parte. Ea continuă să mă fixeze și să plângă până la 
stația de coborâre, care se apropia. M-am hotărât să o întreb 
ce s-a întâmplat și dacă-i pot fi cumva de ajutor. La Motte 
Piquet-Grenelle, multă lume. Până s-o ajung, femeia s-a 
strecurat spre ieșire, pierind cu enigma ei cu tot. Va fi 
recunoscut în mine o ființă cândva iubită? Unde e femeia 
aceea frumoasă și distinsă? Aș fi vrut s-o văd acum și să-i 
spun că n-am uitat-o, că am fost cel puțin câteva ore solidar 
cu durerea ei, rămasă pentru totdeauna necunoscută. Și 
plânsul ei chema alte ecouri, din alte vârste...Visul acesta 
ciudat mă purta mereu spre cei de acasă. Iată-mă înapoi la 
București, într-o zi de vară, în pădurea de la Pustnicul, ca un 
adolescent, împreună cu o fată superbă - avea ochii mari și 
părul negru, bătând în reflexe albăstrii - ținându-ne sfios de 
mână. Din flori sălbatice, îi împletisem brățară, ea rupsese 
frunze de stejar, mi le pusese pe umeri „înălțându-mă” la 
gradul de general. Se făcea că le mai simțeam conturul 
imprimat pe piele, ca un tatuaj pe care nu-l vedeam decât cu 
ochii nostalgici ai amintirii... Și așa, cu aceste nobile și 
simbolice însemne, mă pregăteam să intru în luptă, copleșit în 
așa-zisul meu somn de un întreg roi de imagini învălmășite, 
care parcă nu mai țineau seama de nicio cronologie. 
 

 

 

                 

 
                  Mihai Merticaru, Flacăra din piatră, 2015 
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Radu 

CIOBANU 

 

 

           Din  J u r n a l  1978 

I  u  n  i  e  
 

20. Între timp: 

Drumul la Bucureşti. Am predat cartea şi am perfectat 
reeditarea Treptelor… În tren, citit Trei camarazi, în care nu l-am 
mai regăsit pe Remarque, cel din Arcul de triumf şi celelalte. N-am 
terminat lectura pe drum, dar revenit acasă, n-am simţit nevoia s-o 
termin. Asta spune destul. Eventual o voi încheia în alt voiaj. 

Vreme de unsprezece zile am revăzut Treptele… în 
perspectiva reeditării.  

Nelinişte: Bogdan îmi comunică telefonic că Heralzii se află 
acum în lectura lui R. Dacă nu-i place, dacă ţine să facă şi el 
„sugestii”? Şi aşa suntem întârziaţi, iar intrarea în tipografie a 
devenit problematică din cauza manualelor.  

Şedinţe zadarnice şi plicticoase. 

Sănătatea foarte relativă. M-am hotărât, în sfârşit, să consult 
un doctor şi mi-am scos bon la policlinica cu plată. Încercarea a 
eşuat à la roumaine: doctorul n-a venit, casiera mi-a restituit banii. 

Banchetul absolvenţilor N-ei. Atrocitate fonică. O noapte 
epuizantă. 

Lizuca mai încheie un an. Tot campioană. De faţă la 
festivitatea de premiere. Aceeaşi anuală agravare a sentimentului 
trecerii. 

Lecturi sporadice, lipsite de continuitate şi mai fără sistem ca 
niciodată. Mă aflu de pe acum în criză de timp cu Preţul speranţei. 

Obsesia complexantă şi demobilizatoare a unor cărţi 
fundamentale pe care încă nu le-am citit şi pentru lectura cărora nu 
văd nicio perspectivă.  

N-am mai avut de mult nicio idee. Sunt, în schimb, foarte 
bogat în mici şi proliferante preocupări cotidian-gospodăreşti. Să 
cumpăr sare, să fierb laptele (fără să-l uit pe foc), să-mi scot pantofii 
de la reparat. Nico, total acaparată de robia şcolară. Va trebui să 
vopsesc lemnăria ferestrelor. Să chem un om să repare rezervorul 
din baie, care şuieră de mai bine de un an. 

Citesc cu mari întreruperi „romanul epistolar” Stanca-
Negoiţescu cu sentimentul că străbat sălile unui muzeu pe care nu-l 

mai vizitează nimeni. De vină nu sunt însă aceste epistole, ci starea 
mea deplorabilă. 

Sunt obosit. Tracasat. Impacientat de nu ştiu ce. Nu vreau 
decât să pot lucra, cu alte cuvinte nu-mi doresc decât linişte. 
Descopăr că încep să am oroare de drumuri, de orice ieşire. Mă 
tem că am îmbătrânit mai mult decât e firesc. 

                                                        * 

Dau în Iorga – Românii în străinătate de-a lungul timpurilor – 
de o idee interesantă care apare ca unul dintre temeiurile rezistenţei 
noastre în timp. Spre deosebire de sârbi, bulgari, noi n-am aspirat 
să întemeiem împărăţii care, chiar dacă n-ar presupune anexări 
teritoriale, au darul de a stârni neliniştea împărăţiilor mai tari şi 
sfârşesc prin a fi dezmembrate şi supuse. Noi n-am aspirat la asta, 
zice Iorga, pentru că „noi am avut Împăraţi în esenţa noastră 
sufletească însăşi, de unde apoi caracterul Domnilor noştri, care 
este imperial.” Căci dominus nu înseamnă prinţ, ci împărat. De aici 
concluzia care rămâne de valorificat în Preţul speranţei : „Prin 
urmare la noi Împărăţia nu era o ţintă, ci o moştenire, o tradiţie şi 
astfel noi găseam satisfacţie şi pentru cele mai îndrăzneţe aspiraţii 
în marginile acestui pământ al nostru.” 

Pentru raporturile noastre cu ungurii, semnificativă 
observaţia lui Iorga că niciunul dintre domnii noştri pribegi în Ardeal 
n-a cerut adăpost de la unguri, ci numai de la saşi. Excepţie face 
oarecum Rareş, care a fost ajutat de secui. De secui, dar nu de 
unguri, căci, mai târziu, la Ciceu, Zápolya îl sechestrează. 

                                                        * 

Niciodată n-am putut să-i aşez pe acelaşi plan, ca percepție 
afectivă și însemnătate istorică, pe Ştefan cel Mare şi pe Mihai 
Viteazul. Mi-am găsit confirmată rezerva în Blaga (Spaţiul mioritic, 
cap. Evoluţie şi involuţie) pentru care faptele lui Ştefan sunt istorice, 
ale lui Mihai epice, iar Ştefan o sinteză „de zmeu şi arhanghel”, pe 
când Mihai doar „haiduc şi cruciat într-o singură persoană.” Găsesc 
o nouă confirmare acum în Iorga, pentru care Mihai e un răsculat, 
ceea ce face el fiind o răscoală, ca şi Aron Vodă sau Ion Vodă cel 
Cumplit. 

Se vede că acesta e, în cele din urmă, adevărul şi e bine să 
ţinem seamă de el nu numai în demersurile noastre de propagandă 
curentă, ci şi în interpretările artistice ale istoriei. Idealizările – 
aflate, de altfel, întotdeauna la hotarul bine mascat al ridicolului – nu 
ne pot aduce decât prejudicii. 

În acest spirit îmi revine obligaţia să revăd şi personalitatea 
lui Rareş, de vreme ce, în Preţul speranţei, va rămâne să poarte 
singur întregul sistem al cărţii. Ceea ce, în Nemuritorul… era 
sugerat cu privire la el, aici va ieşi în prim-plan. Importantă de 
aceea, adevărat punct de plecare, mi se pare disocierea pe care o 
face Iorga între Ştefan, „un om profund onest, care nu şi-ar fi călcat 
cuvântul pentru nimic, nu ar fi urmărit ce aparţinea altuia, nu s-ar fi 
lăudat chiar cu lucruri pe care le-ar fi făcut în adevăr” – şi Rareş, 
autentică personalitate renascentistă, „lăudăros, cu gura mare, om 
căruia îi place să iasă în fereastră, care caută să se vorbească de 
dânsul cât se poate mai mult [şi] apoi îşi înlătură adversarii prin 
mijloacele pe care le are la îndemână.” Cu precizarea că a ţine 
seama de toate astea nu înseamnă a-i răpi lui Rareş dreptul la 
măreţia lui, la simpatia şi afecţiunea posterităţii. 

                                                       * 

                                         jurnal 
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Românii în străinătate de-a lungul timpului, un ciclu de lecţii 
ţinute de Iorga prin '34 la Şcoala Superioară de Război, îmi dă 
ideea unei cărţi despre pribegii de odinioară. O odisee a pribegiei, 
însă cu bătaie lungă, până la pribegii noştri de azi. Peregrinările, 
cerşetoritul disimulat sub aparenţe de demnitate, umilinţele, sărăcia 
progresivă, naşterea unei „psihologii” a toleratului, nostalgia ţării, 
spaimele, regretele. Dar fără didacticism, fără morală. O carte pe 
care o simt plină de culoare şi tristeţe. 

                                                       * 

În două zile consecutive le vorbesc secretarilor cu 
propaganda şi apoi preşedinţilor de comitete şi case de cultură din 
judeţ despre concepţia şi metodologia unei „reviste vorbite”, id est 
„Amfiteatrul artelor”. Am senzaţia că vorbesc cu capul vârât într-un 
sac cu vată. Îndeosebi secretarii aceştia cu propaganda, care, 
conform recentelor „indicaţii”, musai să provină din muncitori, sunt 
de o desăvârşită placiditate bovină: nicio reacţie, nicio tresărire, 
nicio curiozitate, nicio nedumerire… 

                                                      * 

Ieri (29), „Amfiteatrul…”, ediţia a XI-a. În ciuda ploii 
torenţiale, cu frig şi vânt, sala a fost plină. Deşi parţial improvizată, 
am izbutit una din cele mai reuşite ediţii. Au colaborat, în afară de 
cei „ai casei”, Nicolae Adam şi Liviu Oros care împlinea 30 de ani 
de activitate artistică. A citit poezie (bună) Naidin, care s-a luat în 
serios, a fost corect, sobru şi – culmea! – emoţionat. Fapt este că 
„Amfiteatrul…” acesta a mers crescând şi şi-a creat un prestigiu. Nu 
ştiu însă dacă nu e la mijloc şi un mic fenomen de sugestie generat 
de atmosfera pe care am răspândit-o în jurul său şi nu ştiu de 
asemenea dacă nu e vorba şi de oleacă de snobism. 

I  u  l  i  e  
 

Decojind cu atenţie umanismul de toate învelişurile sale, 
vom afla că miezul său, în toate timpurile, este, într-un fel sau altul, 
proclamarea demnităţii umane, aspiraţia înspre instaurarea şi 
respectarea unui cult al ei. E una dintre ultimele mele fixaţii. M-ar 
ispiti un eseu despre Demnitate: evoluţia conceptului, epocile de 
glorie şi de asfixie a demnităţii, expresii ale demnităţii în viaţa 
socială şi politică, în viaţa internaţională, expresia demnităţii în artă, 
artişti ai demnităţii – ar fi câteva capitole posibile. O carte – ca şi 
aceea despre Mediterana – la care-mi place să visez, dar pe care n-
am s-o scriu niciodată. 

                                                       * 

Părerea pe care o avea Dürer despre italieni e foarte 
actuală, iar ceea ce notam aici cu câtva timp în urmă în această 
chestiune se dovedeşte în consens cu ea. Dürer îi scrie prietenului 
Pirckheimer: „Pe aici se află mulţi oameni cumsecade, artişti 
adevăraţi., înţelepţi, cântăreţi buni din lăută şi fluier, pricepuţi la 
pictură, mulţi au firi nobile, sunt bogaţi în virtuţi şi arată multă 
cinstire şi prietenie. Tot aici se mai găsesc însă şi cei mai 
necredincioşi răufăcători, mincinoşi şi hoţi, cum cred că niciunde nu 
se mai află pe acest pământ. Cine nu-i ştie ar putea să creadă că 
sunt oamenii cei mai cuminţi din lume. Îmi vine de multe ori să râd 
de ei, când vorbesc cu mine. Ei ştiu că răutatea lor e cunoscută, dar 
nu le pasă deloc…” 

                                                       * 

Terminat Pe urmele lui Dürer de Adina Nanu. Fără veleităţi 
artistice şi fără pretenţii de exegeză, e o scriere simplă, limpede, 

corectă, în care descriptivismul e evitat prin comentariu şi uneori 
chiar prin tentative de interpretare proprie. Am reuşit în sfârşit să 
regăsesc – abia acum! – atmosfera aceea fabuloasă a Renaşterii în 
care m-am simţit atât de bine în vremea documentării pentru 
Nemuritorul…, pe când citeam, de pildă, Istoria artelor, a 
admirabilului nostru profesor Virgil Vătăşianu. Resuscitată acum 
mai vechea intenţie de aprofundare a liniei Grünewald-Dürer-
Altdorfer, aceşti nemţi atât de mult şi totuşi atât de puţin nemţi – 
cum vine asta? Ei delimitează una dintre puţinele zone în care pot 
să ader fără rezerve la spiritul german. De ce?  Ar fi de văzut. 

Tot din lectura asta, ideea unui eseu comparatist, pornind de 
la Pascal – „omul, trestie gânditoare” – şi având ca repere 
Gânditorul de la Hamangia, Melancolia lui Dürer, Il pensieroso  al lui 
Michelangelo, Gânditorul lui Rodin, poate Masa tăcerii. Câteva 
schiţe, de probă, aş putea experimenta la „Amfiteatrul artelor”. 

                                                       * 

Giulio Carlo Argan, istoric de artă şi primar al Romei, în 
sfârşit, un om de bun-simţ şi de bună-credinţă, care nu se jenează 
să-şi exprime public rezervele pe care le are cu privire la arta naivă: 
„Dintr-o cercetare riguroasă asupra artei rurale, aş exclude în 
acelaşi fel şi factorii artei aşa-zis naive, pe care eu o consider un 
aspect interesant când este la nivel Rousseau-Vameşul, însă 
degenerat când nu sunt  decât o mascare în artă rurală a ceea ce 
este, de fapt, artă citadină.” 

Şi, în altă ordine de idei : 

„Fără schimb de idei nu se poate. Ideile au nevoie de 
comunicare. Ideile nu-şi pierd niciodată capacitatea de a fi 
stimulatoare de noi idei. Căci ideile care vor rămâne pure, virgine, 
fără contact cu un alt şir de idei, ei bine, acele idei sucombă. 
Glumind puţin, aş putea încerca să emit o maximă: ideile celibatare 
mor!” 

                                                        * 

Heralzii a început să aibă dificultăţi. După ce a trecut cu bine 
şi prin lectura „consilierului ştiinţific”, stă acum de aproape o lună la 
R., care vrea şi el s-o citească. Apariţia în jurul lui 1 Decembrie e 
pusă serios sub semnul întrebării. Intrarea la tipar e din ce în ce mai 
problematică: suntem în plin sezon al manualelor. Deşi, zice 
Bogdan B., dacă R. vrea, se poate orice. Întrebarea e dacă R. vrea. 
Căci tot Bogdan B. zice „să sperăm că n-o face intenţionat.” S-ar 
putea să fie şi o rea intenţie la mijloc, cu toate că nu-i văd raţiunea: 
cartea e comandată de editură şi apariţia ei e în interesul editurii. În 
definitiv, pe mine nu mă interesează atât că apare în decembrie sau 
în februarie, cât mă interesează să primesc banii la timp. 

                                                       * 

Întâlnire cu Graham Greene. Zice el: „Coala albă mă 
îngrozeşte şi amân cât pot mai mult cumplita clipă în care trebuie să 
încep. A scrie e ca şi a pilota un avion care decolează. După 
încălzirea motoarelor şi pornirea lor cu toate frânele strânse, vine în 
sfârşit saltul înainte. Îmi este din ce în ce mai greu să decolez.” 
(Rom. lit., 28/78). Ca să nu mai vorbim de posibilitatea întotdeauna 
actuală ca pista de rulare să se termine iar avionul să nu se fi putut 
desprinde de sol. Nu mi s-a întâmplat niciodată, dar senzaţia 
iminenţei acestei situaţii am avut-o de câteva ori. Conştiinţa că 
oricând se poate întâmpla. 

                                                        * 
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A mai trecut o săptămână, nicio veste de la Bucureşti. 
Heralzii a eşuat în biroul lui R. Mă întreb totuşi ce gânduri o fi având 
acest om. Din nou criză financiară la orizont. 

                                                        * 

Nu-mi plac scriitorii care povestesc vise, nici chiar în jurnale. 
Întotdeauna am sărit peste paginile care povesteau vise. Totuşi 
trebuie să-mi însemn aici un coşmar pentru că revine deseori, 
neschimbat, şi – fără a deplasa chestiunea în planul paranormalului 
– mă întreb ce-l determină, de unde vine? E noapte, sunt undeva 
într-un apartament oarecare şi am senzaţia că înăuntru mai e 
cineva sau, mai exact spus, ceva ce corespunde în imaginaţie unei 
pete negre ce ar aduce oarecum a siluetă. Dau să aprind luminile, 
pe rând, dar ele nu se aprind. Se aude ţăcănitul întrerupătoarelor, 
dar lumina nu se aprinde şi prezenţa aceea devine tot mai terifiantă. 
Asta e tot, în acest punct mă trezesc întotdeauna. 

Şi celălalt vis, cel plăcut, care revine cu aceeaşi frecvenţă. 
Zbor. E destul să vâslesc o dată cu braţele desfăcute ca să mă 
înalţ. Scap astfel de orice urmăritor, cum a fost cazul de câteva ori, 
şi singura grijă până iau înălţime este să nu mă ating de firele 
electrice. Sus e sublim: sentimentul largului, al purităţii, al 
văzduhului, al libertăţii. Ceva asemănător oarecum cu senzaţiile pe 
care mi le dădeau baia în mare, dimineaţa, înainte de nouă, când 
aproape nimeni nu se aventura încă în apă iar vântul mirosea a 
depărtări şi a sare. 

                                                       * 

Procurorul Pop mă ţine aproape un ceas de vorbă în stradă 
ca să mă convingă să preiau un fel de foileton în ziar, un foileton 
poliţist, cu material furnizat de el, din cazurile lui. Nu prea înţeleg 
bine dacă vrea să semneze şi el, în calitate de coautor. Ideea mă 
ispiteşte într-o oarecare măsură, bineînţeles dacă aş semna singur, 
pentru că Consemnările au început să mă plictisească şi îmi vine 
din ce în ce mai greu să găsesc subiecte. Ca să mă convingă, îmi 
povesteşte câteva cazuri într-adevăr interesante, în care el însuşi 
apare în ipostază de Maigret autohton. S-ar putea alege chiar un 
bun roman din ceea ce îmi povesteşte el, dar de unde timp pentru 
divertismente poliţiste? Iese la iveală şi un conflict actual la noi, în 
conjunctura de azi, între procuratură şi miliţie: miliţia e aspru certată 
şi sancţionată pentru fiecare crimă pe care nu reuşeşte s-o prevină 
(ceea ce e absurd: cum s-o prevină?) şi de aceea exercită presiuni 
din diverse direcţii şi de la diferite niveluri asupra procuraturii pentru 
a muşamaliza. Crima, adică, să nu rămână crimă, ci să devină 
sinucidere, omor prin imprudenţă, accident, orice, numai miliţia să 
iasă bine la defilare. Ceea ce implică absolvirea criminalului, lucru 
cu care, fireşte, procurorul nu poate fi de acord. De aici tensiune şi 
conflicte latente ce răbufnesc în orice clipă în relaţiile de colaborare, 
care ar trebui să fie perfecte. Interesant. Chiar dramatic. Mă bate 
gândul să-l însoţesc pe Maigret al meu într-o anchetă. 

                                                         * 

Iată cum gândeşte un critic onest. Americanul Robert Kirsch, 
care ne vizitează, într-un interviu din „România literară” (27/78): „În 
meseria sa, criticul trebuie să pornească de la respectul faţă de 
autor şi faţă de opera scrisă. La un curs pe care l-am ţinut la 
U.C.L.A., le-am spus studenţilor mei care se pregăteau pentru 
această carieră: înainte de a vă apuca de critică literară, încercaţi 
să scrieţi un roman, oricât de prost va fi (nu vă obligă nimeni să-l şi 
publicaţi.) Numai aşa veţi putea înţelege ceva din chinurile 
procesului de creaţie.” 

                                                        * 

S-a scris enorm despre martirii creştini. Nu ştiu să se fi scris, 
în schimb, despre martirii păgâni, victime ale fanatismului primilor 
creştini. O carte despre această Hypatia, trăitoare în Alexandria 
elenistică, fiică a unui ilustru matematician, frumoasă, filozoafă ea 
însăşi, ajunsă la notorietate, stimată şi consultată de toţi intelectualii 
şi oamenii de seamă. Se pare că de sfârşitul ei atroce nu e străin 
episcopul Cyril, gelos de audienţa şi notorietatea fetei şi alarmat de 
raţionalismul gândirii ei. Smulsă din trăsură de o gloată fanatizată 
de creştini, a fost dezbrăcată şi ucisă „cu lovituri de hârburi”. Având 
ca mediu lumea Mediteranei şi ca idee eternul conflict dintre 
frumuseţea gândirii libere şi stupiditatea sinistră a dogmatismului 
fanatizat – ce carte superbă ar putea ieşi de aici! 

                                                       * 

Care o fi secretul acestor americani? Mă gândesc la 
Saroyan când mă întreb asta, cu a sa O zi din după-amiaza lumii, 
pe care tocmai am terminat-o. Un şir de întâmplări cotidiene, 
oarecari, ai zice, o suită de banalităţi. Şi e totuşi foarte modern, 
deşi, sunt convins, nu şi-a pus nicio clipă în gând să fie. El a vrut, în 
schimb, să fie adevărat – nu veridic, nu credibil, adică, ci adevărat – 
şi a intuit sau a ştiut din experienţă că la adevăr nu poţi ajunge 
decât prin simplitate. Ei bine, care e secretul acestei simplităţi? Asta 
voia să însemne de fapt întrebarea de la început. Pe ce cale a ajuns 
el aici? 

Nu există nicio descripţie în cartea asta. Totul e dialog şi 
comportamentism pur. Două zile din viaţa unui scriitor necăjit, care-
şi simte cei 47 de ani. Două zile oarecari în care bea, mănâncă, 
doarme, se plimbă, povesteşte cu copiii lui, îşi scoate o măsea, i se 
refuză o carte, i se refuză o piesă. Cine e acest om? „Ştiu că sunt 
un obsedat, ştiu că moartea s-a cuibărit în mine şi aşteaptă, dar nu-
mi pasă. Am ce face în fiecare zi, puţin îmi pasă însă şi de asta. 
Dacă toate s-ar fi petrecut aşa cum am crezut atâţia ani de zile că 
ar trebui, poate că lucrurile ar fi fost mai bune, dar cine ştie? Asta-i 
întorsătura pe care au luat-o sau, în orice caz, pe care o iau şi nu 
mă pot pune împotrivă.” O suită de scene, fapte, dialoguri, 
întâmplări oarecari, dar ceea ce e miraculos aici, ceea ce e cu 
adevărat artă, este că ele sunt doar în aparenţă oarecari, în realitate 
nimic nefiind de prisos, nimic nefiind lipsit de semnificaţie, unele cu 
semnificaţii explicite, altele inefabile şi cu atât mai tulburătoare, ca 
musca de care Yep îşi aminteşte în final că bâzâia pe obrazul lui 
Van şi care îşi are şi ea sensul vag neliniştitor. Nu un roman 
psihologic, nu roman eseu, nu roman parabolic, cu atât mai puţin 
„roman total”, cum ambiţionează vedetele noastre de ultimă oră, ci 
pur şi simplu o carte despre un om care are „lucruri de făcut, locuri 
de văzut, oameni de vizitat, vorbe de rostit şi un om el însuşi 
neîmplinit şi care nu se poate împlini nici chiar prin moarte, nici 
chiar prin naştere, un călător al zilelor şi nopţilor până ce, pe 
neaşteptate, are patruzeci şi şapte de ani.” 

În fond, Saroyan nu vrea să spună decât că „Nimic nu 
aşteaptă pe nimeni. Totul se mişcă şi autobuzul veşnic pleacă. Toţi 
îl văd plecând. Toţi sunt îndureraţi că-l văd plecând şi beau un 
pahar ori fac o glumă, rostesc o rugă, plâng, sărută ori blestemă.” 
Culmea e că Saroyan reuşeşte nu numai să spună asta, ci să 
construiască o carte care se configurează până la urmă ca o 
meditaţie asupra condiţiei omului acestui veac, cu un mesaj nici 
abscons, nici ambiguu, ci limpede şi în spiritul celei mai pure tradiţii 
umaniste. Cel care a scris în prezentarea de pe copertă că e o carte 
„concisă, sobră, plină de tandreţe şi stoicism” e un om sincer şi 
inteligent. 

                                                        * 
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19. N a plecat azi la Timişoara, la examen. Mâine plec şi eu 
la Făgăraş după Li. Sunt singur, apăsat de tăcerea casei şi mi-e 
teribil de urât. Mă gândesc la N, a avut dificultăţi cu obţinerea 
camerei, se teme de examen, simte şi ea singurătatea într-un oraş 
care îi e străin. Încerc să scriu o „consemnare”, dar nu pot. Încerc 
să citesc, nu merge. E furtună, în casă s-a întunecat de tot, ar trebui 
să aprind lumina. Poşta întârzie, m-ar mai distrage. Aştept filmul la 
televizor şi seara, în sfârşit, va trece. 

 

A  u  g  u  s  t  
 

Suntem de mai bine de o săptămână la Vad. Dulce lenevie. 
Un drum la pădure după ciuperci. Zile de desfătare, cu plajă şi baie, 
la vale. Loc al deplinei libertăţi pe care nu l-aş schimba cu zgomotul 
şi viermuiala „însoritului litoral”. O linişte mare, doar glasul păsărilor, 
soare, nisip şi murmurul etern al apei care-şi arată prundişul până în 
adâncuri. Ce ţi-ai mai putea dori? 

Câteva zile de ploaie în care am citit la întâmplare ce am 
găsit pe aici. N-am însă, aici, aplecare pentru lucrul sistematic. Nici 
nu mai pot lucra decât la masa mea. Găsesc printre achiziţiile 
recente ale lui Bunu cartea şefului rabin dr. Moses Rosen, Învăţături 
biblice, editată în acest an, în condiţii grafice de invidiat, de 
Fundaţia Comunităţilor Evreieşti din R.S.R. La început o răsfoiesc 
din curiozitate, dar descopăr o scriere extrem de interesantă care 
sfârşeşte prin a mă captiva.  

                                                      * 

Stomacul se comportă excelent, e drept că în condiţii de 
regim şi medicaţie consecvente. N-am de ce să mă plâng şi mă 
ajută mult Van Gogh: „N-am venit pe lume ca să trăiesc mai bine 
decât semenul nostru.” Atâta vreme cât mă pot mişca, atâta vreme 
cât mă pot îmbăia şi însori şi mai ales atâta vreme cât pot lucra, 
trebuie să mă consider fericit. 

                                                     * 

Recunosc că aveam nevoie de măcar două săptămâni de 
relaxare, dar răsfăţul acesta ameninţă să devină tembelizant: de 
când mi-am luat vacanţă, nu prea mai am idei. Singurul lucru la care 
m-am gândit cu oarecare insistenţă de când suntem aici e o posibilă 
carte, o cronică de familie plasată însă în anii aceştia, cu situaţiile, 
conflictele, dramele şi satisfacţiile, câte sunt, ale anilor aceştia, cu 
personaje reprezentând „structuri” specifice acestei epoci. Mi-e dor 
parcă să mă abandonez iar unei scrieri cu curgere lentă. În acelaşi 
timp însă, începe să mă îngrijoreze Preţul speranţei (totuşi nu-mi 
place acest titlu): m-am rupt de cartea asta, nu m-am mai gândit la 
ea, n-o mai simt.  

 

S e p t e m b r i e 
 

Am aşteptat cu nerăbdare emisiunea Mai aveţi o întrebare?, 
unde se anunţase că va fi vorba despre Materie şi spirit, subiect 
seducător şi mişunând de contradicţii. Speram să aflu şi care e 
nivelul actual al cercetărilor din lume în chestiunea respectivă. 
Poate şi câte ceva despre parapsihologie, domeniu de care se 
ocupă chiar şi ruşii. Şi ce mi-a fost dat să văd şi să aud? Doi 
universitari, o profesoară drăguţică şi speriată foc să nu zică ceva 
peste, şi un „filozof” bine coafat şi nesărat, care ne-au adus la 
cunoştinţă epocala noutate precum că „psihicul e un produs al 

materiei superior organizate” şi ne-au explicat cum devine cazul cu 
subiectivitatea, ce înseamnă adică subiectivitatea. Aşadar, acesta e 
nivelul cercetărilor şi aceasta e posibilitatea dezbaterii unul subiect 
dificil… la noi. Și una dintre exprimările „filozofului”: „a aproxima mai 
mult sau mai puțin exact”... 

                                                       * 

15. O zi superbă, întru deplina aşezare şi glorie a toamnei. 
Pentru noi, zi de An Nou. Îl încep mai optimist decât în alţi ani, cu o 
mare dorinţă şi bucurie de a lucra. Cu Lizuca mutată la Liceul 
Pedagogic, îmi rămân dimineţile întregi. O însoţesc la deschiderea 
anului şi toate, şcoala, profesorii, până şi clasa, mi se par altfel 
decât la „generală”.  

                                                      * 

O nouă cuvântare interminabilă şi agramată rostită la Cluj, 
cu prilejul deschiderii anului şcolar. Un nou atac brutal împotriva 
artei profesioniste: s-au ridicat – zice – mii de creatori din rândul 
maselor şi aceştia creează bine şi frumos pentru că muncesc şi 
cunosc viaţa din muncă etc. Nu ca noi, ăştia, care huzurim şi, la 
urma urmelor, nu creăm mai bine şi mai frumos decât amatorii. E 
limpede că nu suntem decât nişte toleraţi, cărora nu îndrăzneşte să 
le dea lovitura de graţie pentru că, ştiindu-i solidari, se teme totuşi 
de ei, recunoaşte tacit în ei o forţă de care se vede nevoit să ţină 
seama. Mă întreb totuşi până când se va abţine. Destinele unei 
întregi culturi aduse la nivelul de intelectualitate al unui şustăr. 

                                                        * 

Ideea unui basm, nu neapărat pentru copii, care s-ar putea 
chema Ţara (sau tărâmul) fără umbre. Un loc unde nici un corp nu 
are umbră, unde nu se cunosc contrastele, nu există raporturi de 
antinomie şi nici sistemul de referinţe ce decurge din aceste 
raporturi, un loc care se dovedeşte a fi în cele din urmă un infern. 
Istoria ar putea fi eventual înfăţişată şi în maniera unei nuvele 
fantastice. Un ins, dezamăgit şi scârbit de viaţă, descoperă (sau îi 
este revelată de către o fiinţă stranie) existenţa tărâmului fără 
umbre. Ajuns acolo, are iniţial iluzia fericirii, a eliberării, dar curând 
descoperă absenţa umbrelor şi, treptat, a tot ceea ce decurge de 
aici. Urmează deconcertarea, deruta, groaza şi, într-un fel care 
rămâne de văzut, sfârşitul. Dar poate sfârşitul nici n-ar fi necesar. 

                                                        * 

Mircea Dinescu îşi lansează o carte aici şi vine împreună cu 
Lucian Raicu. Mi-a fost însă imposibil să schimb cu acesta mai mult 
de câteva cuvinte de complezenţă. M-a consternat contrastul dintre 
scrisul său inteligent, subtil, profund și aparența  de ins oarecare, 
pleşuv şi congestionat, bătrânicios, inhibat, timorat şi taciturn, care 
apare în faţa publicului cu trenciul pe el şi cu ţigara între degete. 
Dinescu încearcă să-l scuze că e timid şi se află întâia oară în faţa 
unui auditoriu. Tot poetul îi pune în mână cartea sa şi îi indică 
pagina, îndemnându-l să-şi citească propria prefață la ea. Scena 
stă la hotarul dintre penibil şi ridicol. Criticul însă nu pare în stare 
nici să-şi citească propriile rânduri şi atunci, cu un glas pierit, care e 
greu de presupus că a trecut dincolo de primii spectatori, a bâiguit 
două, trei propoziţii de o desăvârşită platitudine, grăbindu-se apoi 
să se piardă în mulţime cu ţigara lui.  
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Leo 
BUTNARU 
 
 
 
 
 

Din poezia avangardei ruse 

 

Boris LAPIN  (1905 – 1941) 

 
        E un nume ce ţine de istoria expresionismului rus, fiind 
fondatorul Asociaţiei „Parnasul moscovit” (1922)  ce a joncţionat cu 
grupul lui Ippollit Sokolov, afin ca poziţionare în contextul 
„dezordonat” al avangardismului, ce s-a manifestat în perioada 
anilor 1919-1922, când, în tragice rocade de răzmeriţe şi războaie, 
se prăbuşea ordinea socială obişnuită, se depreciau brusc valorile 
tradiţionale şi se stingeau fulguraţiile iluziilor pozitiviste. Astfel că şi 
versurile lui B. Lapin învederează tocmai trăsăturile specifice 
expresionismului: descătuşarea conştiinţei individuale, 
antiestetismul, impulsiunile instinctuale, patosul utopic şi grotescul, 
interesul faţă de formele primare ale artei, fiziologismul, erotismul 
ş.a. 
        Până a fonda „Parnasul moscovit”, în 1920 Boris Lapin aderă 
la grupul expresionist al lui Ippollit Sokolov, alături de Boris Zemkov, 
Serghei Spasski şi Evgheni Gabrilovici. Exaltatul I. Sokolov declara: 
„Expresionismul, mama dracului, prin importanţa lui istorică va 
însemna deloc mai puţin, decât simbolismul sau futurismul”. Însă 
împreună cu Spasski şi Gabrilovici, în cadrul respectivei mişcări 
Lapin reprezenta ca şi cum „dominanta centrifugistă”, în tandem cu 
Sokolov antologând volumul cel mai interesant, „Expresioniştii” 
(1921). La acea vreme, B. Lapin nu avea decât 15 ani, versurile 
sale remarcându-se printr-o bogată cromatică intonaţională şi 
energie de, să zicem, clavir bine temperat.  
        Între timp, poetul devine student la Cursurile superioare de 
literatură „V. Briusov”, iar în 1921 – membru al Asociaţiei 
„Centrifuga tinerilor”, curând organizându-şi – precum menţionam – 
propriul grup „Parnasul moscovit” cu editura omonimă la care, peste 
un an, apare volumul său şi al lui Gabrilovici „Fulgerătorul” 
(Molnianin). În prefaţă, Lapin scria: „Vocea liricii se revarsă doar de 
pe acele culmi, pe care strălucesc cuceritoarele şi netrecătoarele 
nume ale uncheşilor noştri: Aseev, Aksionov, Bocher, Bobrov, 
Ehrenstein, Pasternak şi Hlebnikov, cu care astăzi aproape se şi 
epuizează luminosul expresionism universal”. A se reţine că Becher 
şi Ehrenstein sunt reprezentanţi ai expresionismului german, 
venerat şi de Sokolov. Concomitent, Lapin traduce din versurile 
„marelui poet al expresionismului timpuriu” Alfred Lihtenstein, din 
cele ale lui Georg Heim şi Jan van Goddis. 
        A intrat în polemici acute cu cei care vroiau să transforme 
futurismul într-un fel de fracţiune a partidului bolşevic, într-un 
„comunismo-futurism”. 
         A mai publicat „A 1922-a carte de versuri” (1923), fiind 
considerat autorul care a încheiat mişcarea interioară a 
expresionismului rus (poate că doar a celui moscovit), chiar dacă 

prietenul său I. Sokolov susţinea că expresionismul e pretutindeni: 
„...în gândire, artă, tehnică, existenţa cotidiană, alură, în maniera de 
a vorbi, în modul de a-ţi tăia unghiile”. În 1923, falanga 
expresionistă se dispersează. 
 
 
 
PALMIRA 
 
Vânt. Aerul miroase a măline. 
În lăzi sunt potrivite funduri grosolane, 
Fiece snop peste argila uscată 
Îşi ascunde buzele în rozele palme. 
Fiece snop e alb drăcuşor de tapete, 
Vorbirea lui – săracă, peste grumaz aruncată 
Şi-un stilet scurt ce trage, suge arama  
Din cartuşiera timid desenată. 
Secara-aromată, boboasă, ca praful de tun 
Cu greblă putredă de pe acoperişuri n-o vor da jos 
Santinelele lipăind prin noroi ca-n sirop 
În jurul tupilatului turn de pază, nervos. 
Liza, cosiţele tale, Liza, dimineaţă a le vedea, 
La-ntâmpinare toamnei şi florilor de nu-mă-uita, 
Toamna ce pâlpâie-n rug-de-zmeură 
Ca un foc pe butoaie şi pe un fel de ciubere, ceva. 
Doamne al turturelelor ce gurluie în rămuriş, 
Doamne al iepurilor ronţăitori de varză, 
Ieşi din căsoaiele de prost gust, 
Vino sus şi din soare nu ne înţepa cu raza piezişă. 
Curând vine moartea. În ceaţa-n vrejuri de hamei 
Ea va detuna, ca şampania din sticle destupate. 
Aici heleşteiele cu ştimele lor durdulii 
Se întorc cu ceafa, cu vineţiile spate. 
 
 1920 
 
Cu răul tău, puhavă iarnă, 
Curând o să mă scoţi din minţi, 
Zilele-nfloresc cu, iată, 
Pasiunea-buze-mari 
A palmei, vai! cam degerate. 
Şi ce-ar fi de făcut cu ele, 
Zilele-ţi prea înrăite? – 
Să le sfâşiem-cordele, 
Cu botul cald să le-apăsăm? 
 
Stele-n geamul C.P.M.*, 
Noapte, o răceală tandră; 
Mâna oarecui, jilavă, 
Subarboretul bate arşice. 
Noapte. Răvăşiţi nămeţi. 
 
Deşteaptă, plată, fruntea moartă 
De sub sticlă se hlizea 
La bocitorii păguboşi. 
Muză, grabnic te ascunde! 
Ca între degetele-n tremur 
Pana – tu să zbori în lume; 
Ca pana în acces dement, 
Versule, te rotunjeşte 
Caşcavalului asemeni. 
 
Catrafusele îţi ia, 
Scumpul meu idol geros. 
______   

                                     traduceri 
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*C.P.M. (în original: M.P.K.) – probabil: Comitetul de Partid din 
Moscova. 
 
 
GENIUL SECOLELOR  
 
Sărutând gâtul podişului, 
El vomita cu mândrie sângele-val, 
Ca un cartuş sărit din încărcător 
Şi citind din Barry Cornavall. 
O, şi atunci, a stafide şi chec, 
Se copsese geniul în praful gustos 
Şi, imitator, căzând brusc 
În braţele mele de părinte gelos. 
 
 
LUI V. V. HLEBNIKOV 
 
Ieri, cotul lui azuriu 
Atins-a clape plate de clavir  
Şi răsună un paşnic croncănit, 
Al matinalei stelei respir, 
Pe când căruţaşa cu mutra sătulă 
Sfătuia: „Vorbeşte, arzi, dă-i zor”, 
Fără să atingă hexacordul 
Deplinei genialităţi a zărilor. 
Iată-l aplecat peste strunele lirei – 
Pieptul, gâtul de cal înhămat, 
Şi s-au topit porţile zilei, 
Şi stelele fructele exotice şi le-au scuturat. 
 
 
FUM 
 
 Lui I. A. Aksionov 
 
Acolo unduieşte un fum mângâios 
Mai minunat decât raiul sadea 
Şi tihnit se-aude Be-Zet* aiurind – 
Moartea mea, viaţa mea! 
Ce sălbatic pluteam, simţind 
Al neeuclidienei zile plan-canava, 
Pe care sufletul din paradis 
Precum cărbunele-n sobă va intra. 
Şi-nainte de lovitura-n eternitate 
Sufletul meu se va retrage resemnat, 
Urmărind, cum rotindu-se, grenada 
Îşi termină zborul arcat, 
Ca o albastra apă pe aţă 
Atârnă, spre-a cădea pe vecii, 
Picăturile dese de aburi ce sunt 
Chiar pleoapele bolţii cereşti, vineţii. 
______   
*Be-Zet – probabil, este vorba de ziarul berlinez, celebru în epocă. 
 
 
DUPĂ LUPTĂ 
 
Morţii sunt îngropaţi, 
Pământul e arat; 
Ogorul gras 
Cu ierbi s-a-nveşmântat. 
 
Ici-colo, pajiştea 
Cu hârleţul fu râmată 

Şi, scofâlcite, sinistru 
Boturi de cizme se arată. 
 
(1925) 
 
 
SOARTA EROULUI 
 
John Gilpin was a citizen 
Of credit and renown. 
     W. Cower,  
The diverting history of J. G. 
 
Oamenii înnebuniţi 
Nu ştiau nimic 
Şi, drept a vântului minunată jertfă, 
L-au crescut voinic. 
El se familiariza cu tainele, 
Se chinuia, clocotea, 
Şi pentru periferiile terestre 
Menita soarta şi-o abandona. 
Iar înainte de moarte 
Spuse înnegurat: 
„În oglindă, în chip de hermină 
M-am văzut, m-am visat”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      Teodor Dume, Moartea unui fluture alb, poeme,  Ed. Cim, 2015 
 
 
 
 
 
 

                             apariție editorială 
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Felix Nicolau 
 

Poetica 

întrepătrunderii 

 
         Lia Faur a înspăimântat ceva feţe cuvioase de burghezi 
provinciali cu jeep, cu volumele ei anterioare ce frizau 
senzualitatea despletită. Noul volum, Poeme pentru fluturi 
bolnavi, Editura Brumar, cum se vede şi din titlu, e mai lilial, 
aproape simbolist. În fapt, poeta îşi găseşte un ton elegant, 
aluziv şi melancolic, care ar trebui să calmeze şi să 
intereseze orice critic avizat, ori doar universitar. 
Senzualitatea persistă, dar aproape complet dezbrăcată de 
sexualitate. Rezultă o lirică feminină ondulatorie şi 
seducătoare, nu agresivă. 
        Tonul elegant este susţinut de o regresie înspre lilialul 
din poezia feminină şaizecistă: mici comparaţii, discrete 
metafore şi o recuzită bogată de făpturi, lucruri şi fenomene. 
Poemul devine o pastă cu gogoloaie vizibile, ca un profiterol 
ori o mămăligă neamestecată până la completa omogenizare: 
„adormim în fiecare zi/ unul cu capul la picioarele celuilalt/ 
picioarele mele se întind până spre gâtul tău/ îţi intră prin 
omoplaţi şi se topesc/ încet ca o felie de unt/ îţi pleci capul 
peste genunchii mei înfloriţi de cicatrici/ pe care le numeri şi le 
cureţi/ de pământ şi de frunze” (La capătul zilei).  
         În centrul lumii lirice se află o femeie coaptă – dar nu 
răscoaptă – cu dorinţe palpabile, rafinate şi visări cu elan: 
„circulă o poveste despre o femeie/ se spune că femeia 
aceasta e nebună şi strigă/ la colţuri de stradă prin biblioteci 
în birturi şi cafenele/ oamenii se opresc să privească 
fenomenul” (Simplu poem). Mare parte dintre texte alunecă 
într-un fel de caleidoscop oniric, numai fragmente din ele fiind 
străbătute de nerv. Dar acesta este ritmul trăirilor imaginare: 
energic, însă etalat fără mare acceleraţie. Femeia de pe 
scenă nu mai este cea din celelalte volume decât în mică 
parte. Sfidarea şi nebuniile din alte anotimpuri sunt acum 
înlocuite de conştiinţa agresiunii: lumea înconjurătoare 
judecă, condamnă şi nu suportă nonconformismele. De aici şi 
un Sentiment de izaură: „aseară un fluture s-a ascuns într-
un pantof străin/ nici măcar nu era pantoful meu/ revin nopţile 
de iarnă în care nu se întâmplă nimic/ doar ninge şi oamenii 
privesc pe geam/ mai des ca de obicei/ în vecini în fiecare 
noapte e muzică/ pe mine nu m-a învăţat nimeni să cânt”. 
Femeia-altfel nu protestează, nu se înveninează, ci se 
protejează prin retragere într-o lume delicată, profund 
feminină. 
       Ar fi exagerat să se înţeleagă că proiecţiile intimiste 
creează un spaţiu compensatoriu etanş la agresiunile 
exterioare. Intimismul nu este decât o crispare speriată în faţa 
realităţii contondente. Regressus ad uterum are substanţă 
cărtăresciană: protejarea fragilităţii prin accentuarea 
fragilităţii: „închid ochii să mă pot afunda/ repede în noapte/ 

mă aşteaptă seară de seară/ ca o aventură până la răsărit/ 
mă aşez cuminte sub plapumă şi aştept/ cu ochii închişi/ nu 
mă visez niciodată pe mine/ lipsesc mereu din cadru” 
(Amnezia zilei de azi). 
        Ar rezulta, astfel, o poezie moale, dacă nu ar interveni 
inserţiile lucide, autoscopice, nemiloase chiar, însă nu ironice 
ca la Elena Vlădăreanu. Mai curând o vulnerabilitate 
asemănătoare cu cea din unele poeme ale Domnicăi Drumea. 
Mă gândesc la câte semnificaţii are V, titlul romanului lui 
Thomas Pynchon. Cu polisemia lucrează priceput şi poeta, 
dar mai ales cu veşnicele (şi enervantele) simboluri ale 
scrisului, cu care izbuteşte să construiască imagini inedite şi 
cu impact: „aş putea ţese un covor zburător/ din resturi de 
fraze/ din puncte/ din virgule şi semne de întrebare/ în urma 
lor eu nu mai sunt aceeaşi/ trupul mi se goleşte/ ca un balon 
dezumflat/ pielea uscată de prinţesă contemporană/ ânmtr-un 
sarcofag modern” (Cuvintele ce s-au spus). 
         Cu cât citeşti, cu atât realizezi că volumul are un miez 
trist, bandajat în metamorfoze spectaculoase. Contrastul 
dintre vitalitatea imaginilor şi apăsarea singurătăţii produce 
efecte remarcabile: nici plictiseală, nici teribilism. Este lovită 
exact nota potrivită: „înghesuiţi printre stâncile de astă-vară/ 
amnezici şi lipicioşi ca melcii/ încleiaţi printre cioburile tăioase/ 
ca stâncile de pe fundul mărilor” (V de la viu).  
Confesiunea din poeme este placată cu frize ce conţin 
reprezentări barochiste, cam cum se întâmpla în Cântecele 
lui Maldoror. Dincolo de imaginile alambicate, există şi 
puncte nodale ale unor mici efecte perfect cizelate: fluturii 
într-un Poem pentru peşti („fluturii de noapte se scurg/ fără 
niciun farmec de fluture nicio graţie de aripi”), transgenderizări 
culturale („Acoperit cu plante verzi şi ramuri/ Ofelia nu a fost 
niciodată bărbat/ până la tine” - Delir), ori dragostea livrescă, 
dar neafectată gestic („în aşteptarea ta cineva rosteşte încet/ 
un poem nordic de dragoste”). 
        Probabil că acest volum este cel mai bun din panoplia 
autoarei. Acest lucru se datoreşte bunei dozări a 
sentimentelor şi efectelor stilistice, precum şi datorită unui 
imaginar compozit, dar perfect închegat în imagini pregnante.  
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O sumă de singurătăţi – Nora Iuga: Harald şi luna verde 
 
 Scriitoare de primă linie valorică a literaturii române 
actuale, prin romanul Harald şi luna verde – Editura Polirom, Iaşi, 
2014 –, Nora Iuga demonstrează, încă o dată, o extraordinară forţă 
narativă, tradusă în avalanşa de personaje, de nuclee epice (de 
consistenţă şi de calibre diferite), de informaţii pe care le aşază în 
preajma fiecăruia, alcătuind un univers uman a cărui verosimilitate 
incontestabilă dă, adeseori, iluzia decupării de tranşe din realitatea 
imediată pe care naratorul auctorial –  împletindu-şi vocea cu a 
celorlalţi naratori, prin trecerea frecventă de la persoana a III-a la 
persoana I a pronumelui şi a verbului, cu competenţe doar aparent 
diferite, şi beneficiind de o capacitate senzorială aparte – pare a nu 
face altceva decât să le expună cititorului.  
 Scriere complexă, cu elemente de metaliteratură, 
memorialistică, bildungsroman, cronică de familie, care îmbină 
tehnici ale romanului obiectiv şi ale celui subiectiv, prin trecerea de 
la perspectiva unică la pluriperspectivism, cartea Norei Iuga este, în 
acelaşi timp, un dosar de existenţe, prin intermediul căruia se 
realizează o panoramă a lumii româneşti, în primul rând, începând 
din epoca interbelică şi până în zilele noastre (una dintre datele 
înregistrate de narator fiind 18 iunie 2014). Această perioadă amplă, 
urmărind, mai ales, personaje din generaţii diferite ale aceleiaşi 
familii, adună o umanitate formată din exemplare de toate felurile, 
oameni obişnuiţi, dar şi cazuri patologice, de etnii diferite, 
conştientizate sau nu şi, fireşte, cu preocupări şi cu pasiuni proprii, 
nu de puţine ori neaşteptate. 
 Sub aspect compoziţional, această veritabilă cronică de 
familiei a Norei Iuga aduce în incipit, fără inhibiţii de vreun fel – 
gestul smulgerii cămăşii de noapte, chiar în propoziţia cu care se 
deschide cartea fiind sugestiv în acest sens – un personaj, pe 
Stana, surprinsă în intimitatea dormitorului ei, unde ca un caşalot, 
se lasă în voia simţurilor şi a gândurilor, invadată de amintiri care se 
derulează asemena unor secvenţe cinematografice sau unor 
fragmente dintr-o carte, unde eroii sunt fiinţe care au făcut parte din 
viaţa ei, iar amănunte de tot felul se i actualizează în minte, ţinând 
locul lui Sam, soţul care nu mai este, dar a cărui pernă continuă să 
fie pusă lângă a ei, un fel de interlocutor, dar şi martor tăcut, a cărui 
prezenţă e firească.  
 Amănunte de viaţă trăită, dar, mai ales, colportate se 
înlănţuie, astfel, fără pauză în gândurile Stanei, personaj-reflector, 
dar şi alter-ego al scriitoarei, unde îşi fac loc şi inşi pe care i-a 
cunoscut, dar şi alţii, despre a căror existenţă ştie doar din mărturiile 
altora (de pildă, pe Erinia n-am apucat-o în viaţă, nici pe Dumitro, 
rudele lui Sam), creând o imagine panoranică a unei lumi, cu 
straturile arheologiei ei sociale şi sentimentale, păstrate în 
configuraţia clădirilor, a străzilor, dar, mai ales, în amintiri, cum, spre 
exemplu, în colţ, pe Cameliei, în casa roz cu balcon, în timpul 
războiului, intrau mereu soldaţi nemţi. După război, intrau soldaţi 
ruşi, iar Onkel Dumitro zicea: Aici e un comandament militar! 
 Un întreg arbore genealogic îşi desface ramurile în 
monologul interior al Stanei, în care personaje emblematice sunt 
Levy şi Erinia, apoi Leon şi, ulterior, Sam, alături de care îşi fac 
apariţia neamuri colaterale, din cele trei etnii din care fac parte 
aceştia, evreiască, greacă şi germană.  
În melanjul amintirilor personajului sunt, pe lângă întâmplări 
particulare, cu un grad mai mare sau mai mic de banalitate, văzute 
din afară, păstrate doar în memoria ei sau a unora implicaţi în ele, şi 
altele, legate de evenimente consemnate de istorie, precum 

căderea Stalingradului, Pactul Ribbentrop-Molotov, momentul 
Gorbaciov, dărâmarea Zidului Berlinului, tulburările din ţară dintre 
cele două războaie mondiale, începutul regimului comunist, căderea 
acestuia în decembrie 1989, revenirea la capitalism etc.  
Lumea apropiată, care populează gândurile Stanei, începe cu 
bunicii lui Sam, Erinia şi Papa Levy Schallmon, cu suişurile şi 
coborâşurile sociale şi economice specifice lor, aşa cum, 
testamentar, i-ar fi spus demult bunicul (el însuşi unul dintre evreii 
care au cunoscut înălţarea şi decăderea, prin prosperitatea şi 
influenţa pe care le-a avut, urmate de spoliere la care a fost supus, 
pentru a ajunge, la un moment dat, din bancher – al doilea bancher 
al nababilor bucureşteni după Marmoroch –, angajat la Creditul 
Minier ca portar, prin intervenţia unui broker pe care-l scosese 
basma curată dintr-o afacere oneroasă) nepotului: Ştiu că tot ce-ţi 
spun acum ţi se pare un basm. Dar să ţii minte, starea asta de 
înapoi şi înainte e singura realitate specifică neamului nostru, 
fiindcă ascendenţa ebraică a tatălui  este unul dintre aspectele care 
dau culoarea distinctă a perimetrului spiritual pe care-l trasează 
romanul Norei Iuga.  
Mai mult, privind în ansamblu vieţile personajelor  din roman, se 
observă că valurile, într-un sens cât se poate de apropiat de cel 
propriu al cuvântului, constituie un atribut al acestora, fiindcă toate 
cunosc, la scară diferită, desigur, măreţia şi dezastrul, însă învaţă 
să se resemneze, să se adapteze, până la urmă, aceptând destinul 
(crezând că nu poţi exista fără să ai un rol), cu ororile care le sunt 
date.  
 Trei personaje, cu singurătăţile lor, se detaşeză, aşadar, 
de-a lungul romanului de celelalte, deşi vieţile lor sunt întreţesute cu 
ale tuturor: Erinia, Leo şi Sam, adică mama, fiul şi nepotul, inşi de 
stirpe amestecate, victime, în cea mai mare parte a vieţii lor ori a 
atribuirii, de către alţii, a unor origini diferite de cele reale. Sunt 
români cu sânge grecesc, nemţesc, evreiesc, în combinaţie sau în 
coliziune cu alte amestecuri sangvine, în acest Est al Europei, la 
porţile Orientului, unde totul este luat cu uşurinţă, cum observa 
Mateiu I. Caragiale. 
 Dintre eroii romanului, cel care focalizează, în primul rând, 
atenţia celorlalţi este Leon Schallmon, a cărui devenire şi decădere 
sunt urmărite, analizate, comentate, văzute din toate unghiurile, în 
„oglinzi paralele”, încât se creează o imagine copleşitoare prin suma 
de calităţi şi prin cruzimea cu care a fost lovit de destin: fiu al unui 
inginer german care l-a abandonat, punând mai presus de 
dragostea faţă de copil pe cea faţă de kaiser, a crescut în sine cu o 
voinţă de fier de a deveni balerin, deşi problemele pe care le avea 
(o malformaţie la nivelul genunchilor) nu-l recomandau să meargă 
pe acest drum, încât, la 17 ani, Leon a dat concurs de angajare la 
baletul operei române şi a reuşit primul. 
Ştiindu-se fiu al unui evreu foarte bogat, Halevy Shallmon, patronul 
uneia dintre marile bănci ale Bucureştiului interbelic, dar având, 
totodată, stigmatul acestui neam, Leon este mereu determinat să 
lupte, pe diverse căi, să scape de această povară, începând cu 
schimbarea numelui, în momentul când pleacă pe drumul gloriei ca 
balerin, devenind Leo Schall, căruia marele public german, parizian 
– european, în general – îi stă la picioare.  
Fiind, oficial, evreu, personajul ajunge, aproape inevitabil, într-un 
lagăr nazist şi instinctul îl învaţă că trebuie să accepte absolut orice 
ca să trăiască. Şi face lucruri inimaginabile, aşa cum e executarea 
ordinului de a profana cadavrul unei fete, din acelaşi neam, 
evreiesc, imagine care îl urmăreşte, apoi, până la sfârşitul zilelor. 
Traseul lui însă evoluează surprinzător chiar şi pentru omul care 
mereu şi-a spus: Trebuie să trăieşti!, astfel că, după ieşirea din 
lagăr, după toate atrocităţile pe care le-a văzut, le-a simţit sau la 
care a luat parte, nu mai poate să înnoade firul unde a fost rupt, 
înainte de detenţie, de vreme ce i se refuză chiar şi angajarea în 
insituţiile prin care încearcă să meargă mai departe, încât cel care, 
în chip de condor spărgea luna verde în extazul publicului, se 
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închide în sine şi se lasă invadat de mizerie sub toate formele. 
Refuză aproape orice contact cu lumea şi moare lent, la şaizeci de 
ani, ca şi Erinia, mama lui şi ca şi, ulterior, Sam, fiul pe care l-a 
părăsit, chiar când s-a născut, simţindu-se chemat de pasiunea 
devastatoare pentru balet (plecând, în Germania, atras orbeşte, ca 
un somnambul, de luna aia verde care a fost gloria şi pierzania lui), 
dar luând cu sine un copil străin, un dezmoştenit al vieţii şi acesta, 
de care va fi nedespărţit aproape până la final, inclusiv în lagăr, şi 
care îl divinizează pentru tot ce a făcut pentru el, Lonko Zander.  
În ce-l priveşte, la maturitate, Lonko, reflectând asupra destinului 
ocrotitorului său, ajunge la concluzia că Leo a fost victima absolută. 
El a trăit toate aventurile, până la aceea de cadavru viu. Târziu, 
după moartea lui Leon, Lonko se întreabă de ce acesta îl numise 
Harald, iar, cu privire la luna verde, încearcă să-şi explice sensul 
acesteia în viaţa marelui balerin şi asociază numele Harald cu 
smaraldul, conchizând: smaraldul e simbolul captivităţii şi al 
eliberării. 
 Totuşi, din observaţiile celorlalţi referitoare la el, reiese că 
Leo e şi victima propriului fel de a fi. Un argument relevant e un 
episod din copilărie, când Erinia îl surprinde pângând, din pricina 
nehotărârii care-l caracterizează, de a alege între cruzime, pentru 
supravieţuire, şi rămânerea în hotarele propriei sensibilităţi: citise 
despre expediţiile de cucerire a Antarcticii şi ajunsese la o concluzie 
zdrobitoare, dar emblematică pentru viaţa lui, pe care, cu durere, 
mama şi-o va reaminti mereu: ...am vrut să fiu Amundsen, dar l-am 
iubit pe Scott, eu ce fac cu viaţa mea?! 
 Erinia, la rândul său, este un personaj excepţional, care 
primeşte şi răspândeşte iubire, pretutindeni în jurul ei. Colosală însă 
este, în ce o priveşte, întâi de toate, dragostea necondiţionată 
pentru Leo, căruia îi dedică cea mai mare parte din viaţa ei: îi oferă, 
prin Levy, tatăl adoptiv, o existenţă fără griji, dar, mai ales, îi 
satisface dorinţa de a-l ajuta să devină balerin, cu sprijinul 
doctorului Artur Sterian.   
În a treia generaţie, Sam este celălalt personaj care captează 
atenţia, în roman, caracterizat, ca şi cei doi amintiţi, prin trăsturi 
antinomice: fragilitate (şi, derivând din ea, vulnerabilitate) şi forţă 
luntrică, neaşteptată în ce-l priveşte, care nu-l poate împiedica, 
totuşi, în destule situaţii să cedeze, să se lase învins. Pentru că, de 
fapt, toţi trei sunt, în cele din urmă, nişte învinşi. 
 Sam, fiul pe care Leo îl abandonează încă de la naştere, trăieşte 
uneori cu voluptate frustrarea aceasta, accentuată de faptul că 
părintele său a ales să se ocupe cu o dragoste nefirească, din 
perspectiva celor mai mulţi, de un copil străin. 
 Fatalitatea face ca fiul lui Leo, profesor de istorie la „Şincai”, să-l 
aibă coleg de cancelarie pe versatilul şi odiosul Otto Schalke 
(torţionalul de la Sachsenhausen, devenit apoi informator asiduu al 
Securităţii, cel care e unul dintre marile blesteme ale vieţii lui Leo, 
atât în lagăr, cât şi după această perioadă infernală din viaţa 
personajului, când o obligă pe o balerină să declare că a violat-o, şi 
îl acuză, de asemenea, de spionaj şi de homosexualitate), care 
pune consistent umărul ca să sprijine pensionarea înainte de 
termen a lui Sam, cu toate consecinţele care derivă din situaţia 
aceasta pentru cel care, ca şi ceilalţi din familia lui, se manifesta 
adesea ca introvertit, construindu-şi o lume în sine, pe care Stana, 
de pildă, nu mai căuta să o înţeleagă, lăsându-l să se „joace”, 
punând steguleţe în hărţi imense care se întindeau de la Atlantic la 
Pacific, într-un război ale cărui legi numai el le ştia (ceea ce o face 
pe Stana să reflecteze: Ce sete de răzbunare poate să inoculeze în 
creierul unui copil dispariţia minuţios regizată a lumii printr-un război 
gândit în cele mai mici detalii de un strateg genial), sau să se 
plimbe cu bicicleta şi să stea îndelung de vorbă cu o fată, Andra, 
fostă sportivă, devenită infirmă.  
Această saga pe care o păstrează ultima rudă prin alianţă a unui 
neam complicat îşi dă la iveală mereu alte şi alte secrete, iar Erinia, 
grecoaica purtând un nume predestinat pentru cineva care, 

asemenea personajelor mitologice, malefice şi răzbunătoare, cum 
spune doctorul Artur Sterian (amantul ei târziu, somitatea, după 
cum îl ironizează Levy), este cea prin care totul capătă noimă, 
luminând o parte a conurilor de umbră din existenţa apropiaţilor, dar 
aducând, totodată, mai multă tensiune în viaţa lor. De pildă, luându-
şi-l pe doctor drept confident, femeia aceasta încă fermecătoare, 
după ce îl fascinează prin bogăţia de cunoştinţe de filozofie, 
literatură, politică, deşi mărturiseşte cu francheţe că nu are studii, că 
e autodidactă, dar că a învăţat multe, cu toate că a reuşit în viaţă 
prin protecţie înaltă, îi vorbeşte deschis despre sine, despre 
momentul când, deşi era fiica lui Iannis Daniol, negustor de măsline, 
gras şi cu chelie din Salonic, îşi lua viaţa în propriile mâini, plecând, 
la 17 ani, cu un ofiţer de marină, care o ajută să cânte pe un vas de 
croazieră, pentru vreo două luni, după care, la Brăila, este selectată 
de Leonard, Prinţul Operetei, într-un rol modest, al poştăriţei 
Cristinel. Urmează o carieră de circa zece ani la Piteşti, unde îl 
cunoaşte pe foarte bogatul inginer german Heinrich Schmidt, venit 
să construiască Palatul Telefoanelor. Acesta îi cere să renunţe la 
scenă, pentru a rămâne împreună, dar, după doi ani, chiar când se 
naşte Leon, o părăseşte, întorcându-se în Germania, să-şi dea 
sângele pentru kaiser şi Vaterland. Doctorul află, în felul acesta, că, 
exceptându-i pe Levy şi pe fratele ei, Dumitro, nimeni altcineva nu 
ştie secretul originii lui Leon, căruia tatăl adoptiv i-a resimţit mereu 
ostilitatea, cu toate că fiul nu ştie adevărul propriei naşteri: l-am luat 
în braţe ca pe băiatul meu, da’ scopria aia mică chit că ştia că-i fiul 
bancherului Schallmon avea sângele neamţului, că acesta-l mânase 
orbeşte spre blestemata aia de lună verde ca să ajungă direct în 
anticamera morţii de la Sachsenhausen trebuia să-mi fi dat seama 
că sângele apă nu se face şi el a vrut mereu să-şi înfigă colţii în 
mâna care voia să-l mângâie, dar el se apăra fugind de mine (...).  
 Nefiind o creaţie care se dezvoltă după normele 
consacrate, tradiţionale, ale romanului, cartea Norei Iuga îi impune 
o atenţie deosebită lectorului, câtă vreme trecerea de la o informaţie 
la alta, de la un personaj la altul, de la un narator la altul se face 
foarte rapid şi pe nesimţite, încât datele din care se compune 
problematica romanului se suprapun şi, uneori, se contopesc.  
Personajelor care constituie scheletul romanului, li se alătură, 
treptat, altele, la început părând simple apariţii, episodice, pentru ca 
relatările care se adună în cascadă să le reliefeze rolul crucial 
pentru evoluţia unuia sau altuia dintre cele din prim-plan, măcar la 
un moment dat al existenţei lor, aşa cum e, de pildă, enigmaticul 
Lonko Zander sau Otto Schalke, nazistul metamorfozat în orice, 
după vremuri, ulterior, nu doar spre a supravieţui, ci şi – sau 
îndeosebi! – spre a fi unul dintre învingători, în oricare circumstanţă, 
consecvent în cruzime, mergând până la sadism, comportament 
care face din el un caz patologic, al cărui dosar e deosebit de 
consistent, naratorii aducând un număr mare de mărturii, prin care îi 
demonstrează bestialitatea inimaginabilă, manifestată în forme 
diverse, de la uciderea, de exemplu, în lagăr, chiar în momentul 
când erau eliberaţi cei scăpaţi de gazare, a fetei scheletice care se 
îndrepta spre Leon şi Lonko la programarea a tot felul de nenorociri 
a căror victimă este, aşa cum am arătat, mai întâi Leo Schallmon, 
apoi Sam. Acestor nenorociri li se adaugă plăcerea de a le viola pe 
cât mai multe dintre femeile care i se par a fi evreice, una dintre 
victimele lui fiind, la terminarea liceului o colegă, pentru că era cea 
mai bună la învăţătură, cea mai cuminte şi calităţile ei îl umileau. 
Sunt simptomatice, pe de altă parte, şi o seamă de gesturi care în 
alte contexte ar putea fi trecute cu vederea, dar care, fiind vorba de 
el, sunt elocvente dovedind un psihic bolnav. Spre exemplu, acasă, 
în Banat, la Tomnatic, mergând prin pădure, din loc în loc dă peste 
muşuroaie de furnici şi îi place să le scormonească cu bastonul, 
observând că, pierzându-şi locul şi drumul, nenorocitele se-
nghesuie unele peste altele orbeşte, ca grămezile la rugby, peste 
care cade imperturbabil bocancul de iuft al lui Dumnezeu sau îşi dă 
jos puşca cu alice de pe umăr şi ocheşte veveriţa, ca s-o înveţe 
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minte, pentru că-i aminteşte de profesoara lui de franceză care i se 
părea că-l umilea. Şi, totuşi, în pofida nenumăratelor crime şi a urii 
uriaşe pe care o declanşează, Otto Schalke rămâne pe cai mari, de-
a lungul unei vieţi îndelungate. 
  Romanul Norei Iuga aduce, prin urmare, o lume plină de 
mistere, de ascunzişuri, deliberate sau întâmplătoare, de 
paradoxuri, aşa cum e creşterea lui Leo, fiul natural al lui Heinrich 
Schmidt, de către Levy Schallmon, ceea ce face ca progenitura unui 
neamţ nazist să treacă drept evreu sefard, cu toate consecinţele 
care derivă de aici în frământata epocă a instaurării puterii fasciste 
în Europa, fascinantă şi tulburătoare, în care drumurile vieţilor îi 
îndepărtează pe unii de alţii, în momente de multe ori decisive, 
pentru a li se intersecta, din nou,  în clipe de graţie.  
 De remarcat este şi un laitmotiv al cărţii, cel al centurilor 
de castitate, metaforă-simbol a restricţiilor de tot felul care le sunt 
impuse comunităţilor şi indivizilor constant, sub diferite forme şi din 
varii motive, însă e posibil ca sensul să fie decodat şi altfel: Orice 
proprietate e o încercuire, o centură de castitate. Iar „proprietate” 
pot fi considerate şi experienţele prin care ai trecut, aşa cum i se 
întâmplă lui Leo care e convertit, în funcţie de interesul 
interlocutorului oficial, de fiecare dată, într-o victimă căreia i se 
impută ceva, mai mult imaginar, interzicându-i-se, drept urmare, 
altceva, aşa cum reiese, spre exemplu, din dialogul pe care-l are cu 
un „tovarăş” când vrea să se angajeze la Ansamblul Armatei: 
„Înţeleg că aţi locuit multă vreme în Germania: Chiar în timpul 
războiului, sub Hitler. Ca baletist, v-aţi bucurat de unele avantaje în 
Reich. Aici s-ar putea să aveţi probleme. Noroc că sunteţi fesard”. 
„Sefard”. „Cu ce v-aţi ocupat în ultimii zece ani, în care n-aţi 
dansat?” „Între 1937 şi 1945 am fost în lagărul de la 
Sachsenhausen”. „În calitate de...?” „Candidat la gazare”. „Ah, adică 
erou”. „Dacă prindeam ultimul transport la Auschwitz s-ar fi putut 
spune şi aşa”... 
În altă ordine de idei, din perspectiva unei vârste venerabile, la care 
face destule referiri – nu aluzii! – pe parcursul romanului, când 
personalitatea ei, cu datele biografice cunoscute, îi este 
împrumutată Stanei Schallmon – scriitoarea afirmă, într-un interviu: 
eu îmi joc personajul în modul cel mai natural –, personajul care e 
unul dintre factorii esenţiali, în plan narativ, ai unităţii întregului, 
Nora Iuga scrie, deci, o carte puternică, dură, în care sensibilitatea 
intrinsecă a femeii, cu toate că se simte pretutindeni, nu se 
instalează niciodată în postura de lider al actelor ei existenţiale, nici 
măcar când rămâne singură, după moartea lui Sam, soţul ei. De 
pildă, trecând în revistă atitudinea celor mai mulţi faţă de bătrâni, 
dar şi laşitatea în multe momente, referindu-se la şederea la un 
banal rând, la un ghişeu, la poştă, pentru a trimite un colet la 
Auchan, notează: „După 23 de ani, credeam că am scăpat de cozi”, 
spun cu glas tare. Nu-mi răspunde nimeni. Exact ca atunci. Nu de 
frica Securităţii... dar de ce să-ţi pui mintea cu o baborniţă care 
vorbeşte singură şi are o  gură boţită şi roşie ca un cur de maimuţă?  
Este, de asemenea, o carte-călătorie în memorie, mai ales că atunci 
când ai 80 de ani călătoreşti mereu. 
 Atentă observatoare a vieţii, scriitoarea trece în revistă, 
totodată, şi aspecte din culisele lumii literare şi universitare 
bucureştene, în principal, dar şi politice, ai căror eroi sunt nume mai 
mult sau mai puţin răsunătoare ale perioadei interbelice şi din anii 
care au urmat, până azi: Elvira Tohăneanu, Valentin Lipatti, Catinca 
Ralea, Ion Coteanu, Dan Deşliu, Nae Prelipceanu etc. 
 Influenţa factorului politic asupra vieţii personajelor, măcar 
în anumite etape, este, de asemenea, vizibilă, scriitoarea 
demonstrând abilitatea cu care unii trec de la svastică la secere şi 
ciocan – fiindcă, aşa cum spune un personaj, ce mi-e zvastca, ce 
mi-e steaua roşie? –, fiind la fel de virulenţi şi într-o postură şi în 
alta, ca garanţie a rămânerii lor în postura de învingători în orice 
situaţie, în timp ce alţii, cei mai mulţi, incapabili, măcar până la un 
punct, de reconversie sunt sortiţi să-şi plătească greu 

inadaptabilitatea. Este şi cazul personajelor care, vrând-nevrând, 
fac parte din familia Schallmon. 
 Scriitoarea se exprimă fără inhibiţii, fără pudibonderii care, 
în situaţiile pe care i le repune sub lupă memoria afectivă, nu şi-ar 
avea locul, cu atât mai mult cu cât actul scrisului pare a avea pentru 
ea nu doar rol terapeutic, ci şi profilactic, de prevenire a reapariţiei 
şi răspândirii unor asemenea flageluri, cum sunt cele la care au fost 
supuse personajele cărţii, ca exponente ale unei omeniri constrânse 
să participe la ele şi să fie, în parte, exterminată. De aceea, în 
manieră poate accidental postmodernistă, scriitoarea îl introduce pe 
cititor şi în culisele procesului de creaţie: Ce m-o fi apucat iar s-o fac 
pe deşteapta, să scriu toate aceste închipuiri aiuristice, vrând să-mi 
explic mie, de fapt, nu vouă, de ce înclin tot mai mult să cred că 
realitatea e un cuvânt lipsit de conţinut? Sau: Nu ştiu ce să mai 
scriu. De asemenea: Adevărul e că nu ştiu ce să mai scriu. Mi s-a 
terminat cheful şi mi-e somn. De ce? Fiindcă acum cei doi 
protagonişti, pe care trebuie să-i aduc la rampă, sunt Otto Schalke 
şi Lonko Zander. 
 Totodată, în paginile romanului, scriitoarea inserează 
amărăciuni ale sale, necosmetizate, determinate de receptarea 
defavorabilă a propriei opere de către unii dintre criticii literari 
români, subliniind faptul că scrisul ei se bucură de incomparabil mai 
multă preţuire din partea străinilor. În acest scop, introduce în carte 
fragmente relevante, semnate de un Dan Sociu (pentru care e o 
mediocră, o impostoare), de Al. Cistelecan (care vorbeşte de lectură 
de divertisment, bună de consumat  în tren când pleci în vacanţă), 
dar şi de alţii, pe de o parte, şi, pe de altă parte, de Ron Winkler, 
care consideră că Nora Iuga scrie literatură de înaltă clasă, 
literatură la superlativ, de Harald Hartung, Christian Schȕler, 
Michael Braun. La o concluzie rezonabilă şi, oarecum, vindicativă, 
cu privire la aceeaşi carte la care se referea Cistelecan, Lebăda cu 
două intrări, ajunge însă Daniel Cristea-Enache: Cui îi plac poeziile 
cu funduliţe nu va înţelege nimic din această carte absolut 
remarcabilă şi poate nici n-ar merita să înţeleagă ceva. 
 Meditativ-eseistic, deseori, textul având ca punct de 
plecare şi, deci, ca suport, destinele care se intersectează în carte, 
cuprinde consideraţii care traduc preocupări, frământări ale 
scriitoarei, împrumutate personajului în conştiinţa căruia se 
decantează experienţe de viaţă, al căror ecou persistă aici şi după 
decenii.  De pildă, observă că tot ce putem crede e real şi tot ce ne 
putem imagina e autobiografic. Iar după alte consideraţii, conchide: 
Aşadar, existăm pe din două: pe faţă şi pe dos. Ne speriem când ne 
auzim pentru prima dată vocea înregistrată. O percepem străină. De 
ce ne este interzis accesul la imaginea noastră din ochii celorlalţi? 
Este această interdicţie o pedeapsă sau o graţiere? 
 Concluzia poate fi în desprinsă din cuvintele Stanei, cu al 
cărei glas şi destin, cum am arătat, se împletesc ale scriitoarei: 
Timpul e cel mai calificat gunoier, nici nu-ţi dai seama cum te scapă 
încet, încet de toate vechiturile, ca, în cele din urmă, să constaţi că 
ai uitat tot, fiindcă nimic nu mai e important. Nici măcar continuarea 
acestui story, fiindcă totul e amestecat, contururile se suprapun, 
încât, osmotic, nici eu nu pot jura cu mâna pe inimă că aş fi 
româncă, nemţoaică, unguroaică, grecoaică, sârboaică sau ţigancă, 
cum nu pot spune cu certitudine că sunt poet sau prozator sau 
textier sau foiletonist sau traducător... de asta n-am chef să mă 
documentez, că oricum n-ar duce la nimic, nici la Premiul Naţional 
de Poezie, nici la Opera Omnia, în paranteză fie spus... 
 Dincolo de toate însă, cartea Norei Iuga este un document 
existenţial, dar şi o demonstraţie a  afirmaţiilor scriitoarei dintr-un 
interviu, cu privire la finalitatea cathartică a scrisului propriu: Nu mă 
interesează nici actualitatea, nici posteritatea, actualitatea pentru că 
o cunosc până la saturație, posteritatea pentru că n-am s-o cunosc 
niciodată. Mă interesează numai bucuria actului. Singurul care mi-a 
rămas e scrisul. Pe urmă vine moartea și netezește asfaltul. Viața e 
o efemeridă. Nu mai iubesc decât mecanismul respirației. 
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Progresia subteranelor 

 
     Lirica lui Aurel Pantea s-a singularizat 
încă de la prima carte, majoritatea 
comentatorilor au remarcat obstinația de a-și personaliza sintaxa, 
de a frisona acalmia unei  convenții socotite ca inadecvată căutărilor 
sale. Un eminent critic a subliniat acest demers într-o cronică 
dedicată volumului de debut (Casa cu retori, Ed. Albatros, 1980), 
precum și calitățile combinatorii de regizor al textului, efortul 
programatic al tânărului poet de atunci: „...o îmbinare adesea 
insolită a abstractei propoziții programatice cu versul cel mai 
încărcat de materialitate.”, (Ion Pop – Pagini transparente, p.235). 
Relativ recentul volum (Nimicitorul, Ed. Limes, Cluj, 2012) este girat 
pe coperta a patra de către criticul Al. Cistelecan, de unde și 
desprindem o frântură dintr-un diagnostic valid: „Aurel Pantea scrie 
chiar dinlăuntrul senzației de neantificare și face filmul acut, clinic al 
acesteia. Rapoartele sale nici nu mai sunt rapoarte de angoasă, ci 
transmisiuni în direct ale descompunerii, ale putrezirii ființei, ale 
degenerescenței lente și implacabile.”. 
         Desprins de facilitatea redării imediatuluipe viuspecifică unor 
confrați ai valului optzecist, Aurel Pantea recurge la volbura 
semnificanților, simboluri descensionale și forță motricăprin care se 
delimitează indubitabil de contingent.Mai toate poemele cărții de 
față reactualizează codurile volumelor anterioare: căderea, groapa, 
îngropat, nimicul, praful, prăbușirea, subterana, surparea, memoria, 
moartea, negrul pe negru,tunelul (e vorba de imersiunea însăși a 
limbajului într-un maelström unificator de percepții), alături de 
referințe la actul interpretării critice: limbajul, pronumele personal, 
persoana, propoziția,subiectivitatea etc. Cel care tulbură apele este 
la rândul său agresat de „veacul mediocrității”, de nonșalanța 
semenilor incapabili ca să discearnă profunzimile, de inconștiența 
participării la marele miraj al vieții, mecanica trăirii lor absente 
producând o mortificare lentă a subiectului-observator. Retragerea 
sinelui (cu sfâșierile ei subînțelese) reprezintă materia primă a 
viziunii, o frondă surdinizată și în consonanță cu lehamitea încercării 
de a resuscita plutonul de zombies: „oameni pe stradă, cum îi 
simți, ca o pastă,/ secretați de un puls fără nivel, depărtați și teribil 
de inumani,/ cu glasurile răzbind dintr-o deplorabilă stare/ a 
imaginației, ei sînt sfîrșitul, ziua moartă, realitatea fără apeluri,/ 
făcută din lucruri de peafară”, (***, p. 7).  
       Teama de alienare, fuga de resorturile angoasanteale relațiilor 
cu lumea și textul este o obsesie majoră a poeziei,a scrie înseamnă 
a te împotrivichiar scrisului, dar mai ales morții prin oglindirea în 
semn, a coborî în labirintul textual o față a lui Ianus, prima ieșire 
extramundană a ființei având loc cu ajutorul limbajului, prin 
proiectarea elanului vital într-o ființă aurorală similară ființei Poeziei, 
spectru invocat și generator de interogații și dialoguri îndurerate, 
chiar și cu primul Exponent al creației. Subțiindu-se într-un aici, 
ființa se reîntregește într-un acolo, suspendată deasupra lucrurilor, 
ceea ce oferă o perspectivă panoramică și o detașare ascetică, nu 
lipsită de autoironie: „Biografii ejaculate,/ voci ieșite dintr-o gură 
prăbușită, stau în propria-mi vârstă/ca într-un ștreang, ștreanguri 
sînt venele mele și propozițiile,// zemuiește un soare în sfârșiturile 
limbajului.// Fumegă instinctele, coruri de femei,/ trece moartea și 
uită de sine./ A privi în inima răului, acolo nu există inimă, e doar o 
seninătate sulfurică,/ ea îmi mănâncă poemul”, (*** p. 10). 
Conștientizarea lunecării treptei ține ființa în continuă alertă, 
intelectualizarea senzațiilor este practica unui continuu sabotaj al 

ființei,adeverind-o prin tranferul acesteia în text, și anulând-o prin 
vidarea de elan vital: „Se instalează în mine un om bătrân, ocupă 
treptat toate cotloanele,/ deocamdată conviețuim, avem aceleași 
vicii, ne plac aceleași femei,/ dar el crește din lucrurile la care 
renunț, în anumite momente,/ când limbajul însușiare umbră, aud 
răsuflări obosite”, (***21). Omul este identificat drept o „cifră 
bătrână” și lesne înlocuibilă, eliminatădin ecuația existențială înainte 
de termen, rezultatul fiind întoarcerea cuvântuluirostit în matca sa 
originară, adică în dicționar. Centru al percepției rămâne groapa, ca 
un stoic veritabil poetul schițează atmosfera crepusculară însoțindu-
și  meditația cu o grimasă, vorbind la persoana a treia ca despre un 
altul: „Unul își duce groapa cu sine, surâde,/ senzațiile se desfac 
primitoare, apocalipse de vară,/ comercianți ai artei 
distrugerii,emasculați hăcuie/ ceva interminabil, subiectul liric și 
subiectul existențial vorbesc măscări/ în piața identității, surpă-te 
acum,/ se șterge în om o cifră bătrână, nu mai putem fi 
recunoscuți”, (*** p. 11). 
        Formula oboselii se reproduce cu variații care mută accentul 
de pe oximoronica naștere prin moarte a ființei în dreptul textului, 
sortit și acesta unei descompuneri: „Mai jos nu cobor nu cobor, 
acolo nu mai poate fi vorba de poezie,/ acolo, amintirilesînt atît de 
vechi, că atârnă în capete plecate,/ te văd umblînd prin camere, 
fîșia de lumină care te urmează/ e a altui timp, ce face eforturi să 
mai privească,/ înainte de a se instaura subteranele”, (p. 52). 
Această poezie nu întrutotul deschisă privirii profane are un farmec 
aparte, putem face o comparație a viziunilor ei cu motivul șarpelui 
Uroboros, sau cu imaginea unei flori carnivore, înghițind emițătorul 
și receptoruldeopotrivă. Dacă mesajul ei se centrează pe iradianta 
temă a extincției,oboseala de a fieste marcată la toate nivelurile, 
lucru mirabil, căci autorul poate obține și efectul contrar, de dovadă 
și plenaritate a forței emitente în ciuda ceremonialului decadenței.  
Descinderile în aria mituluiaduc în discuție vitalitatea precară, se 
simte nevoia încărcării bateriilor, mitul redevine depozitarul acestei 
sincope viitoare numită ființă, extraordinară iradiere a concretului cu 
nemurire. Asemenea lui Mircea Ivănescu scriind poemul despre 
moarte ca revedere, Panteatatonează proximitatea limitei, oferă 
imaginea denudată a celor mai umane aspirații, în fapt, un joc 
serios ce inversează raporturile, subiectul pare să nu mai caute 
nimic dacă face deja parte din literatură și mit, dacă literatura îi 
oferă totul, chiar și situarea într-o viziune cu specific domestic: 
„Euridice e aici, se încruntă, îmi spală hainele, mi-a făcut copii,/ e 
concretă, doar uneori o senzație de ceață o ascunde,/ dar asta e 
doar o părere,/ se mută în senzațiile mele, într-un fel de suc al 
zilelor/ trecute, se ascunde acolo și cred că stă de vorbă, stă și iar 
stă de vorbă,/ asta mă face teribil de gelos”, (p. 80). 
         Având afinități cu bacovianismul, lapidaritatea unui Gottfried 
Benn și Ezra Pound, cu acesta din urmă disponibilitatea pentru 
aserțiuni într-o limbă moartă (recte latina, deoarece Nimicitorul are 
asigurată de Marcela Ciortea o versiune măiastră în limba lui Ovidiu 
Publius Naso), adnotându-și cu vehemență viziunile care l-au 
consacrat în rezistența contra „instaurării subteranelor”, Aurel 
Pantea ne convinge încă o dată de autenticitatea lor în pofida 
etalării unui exercițiu al scăderii resurselor vitale. Încheiem aici, nu 
fără a cita integral acest superb poem care încheie ciclul 
Nimicitorului: „Și timpul nu va mai fi, nu mai fi, va rămîne/ doar 
această propoziție și un cîmp mare, vorbire ultimă/ pe un mare 
cîmp, vorbirea ultimă, străduindu-se,/ vom lucra, vom povesti 
despre ce a fost, ne vom odihni/ vom lucra, spune Katia, precum 
Sonia din limbajul ultim/ vom lucra, ne vom odihni”, (p. 74). Într-
adevăr, poezia rămâne și caratele ei continuă să ne stârnească 
interesul estetic. 
 
 
 
 

                                        cronică 
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IOAN BARB - MEDITÂND ÎNCHIS ÎN OCHIUL 

CICLOPULUI 

 
      Ioan Barb este sau ar trebui să fie, alături de Silviu 
Dachin, unul dintre poeții de referință în mediul literar 
evanghelic. Când, acum mai bine de un an, comentam 
una dintre cărțile lui (sabatul interior, ed. Limes, 2011),  
atrăgeam atenția că poezia religioasă este, prin conținut 
și finalitate, extrem de riscantă. Creatorul unei astfel de 
poezii se lasă mai tot timpul sedus de marile adevăruri, 
de adevărurile de credință, și ajunge să scrie pe 
marginea lor. Altfel spus, creația poetică devine o anexă 
a marilor adevăruri, a marilor întâmplări sau personaje 
biblice. Pe când, poate nu vă vine să credeți, ar trebui să 
fie taman invers. Fiindcă, spuneam, exercițiul poetic este 
o apologie a subiectivității, nu a obiectivității. Noi îl 
lăudăm în versurile noastre pe Dumnezeu, lăudăm 
planurile Lui, îl punem în centrul textului și facem, astfel, 
o teologie cantabilă, aparent poetică. De fapt, poezia, 
spuneam în același comentariu, „este produsul muzical 
al neputinței”, nicidecum rezultatul vreunei împliniri 
spirituale sau al vreunei înțelegeri teologale. Poezia, 
cred eu, nu este închinare, ci agonizare, nu este plin, ci 
gol, nu este răspuns, ci întrebare, nu este afirmație, ci 
negație. Poezie faci atunci când ești marginal, când te 
afli la periferie și cauți centrul. Poezie nu este când 
umbli pe apă, ci când, după ce ai făcut câțiva pași pe 
luciul apei, începi să te scufunzi din pricina îndoielilor. 
Abia această imagine, în care neputința, îndoiala, 
agonizarea, scufundarea sunt intens exprimate, abia 
această imagine poate fi integrată într-un discurs poetic 
sau liric autentic. Poezia, să ne înțelegem, este intens, 
profund, chiar visceral umană.  
     Ioan Barb, o spun răspicat, este autor de poezie. De 
poezie religioasă. A publicat până în prezent șase 
volume, la care s-au adăugat o antologie și o carte de 
proză. Merită reținut faptul că a primit premiul uniunii 
scriitorilor, filiala Sibiu, pentru două volume de poezie 
religioasă (sabatul interior, ed. Limes, Cluj, 2011 și 
babilon, ed. Brumar, Timișoara, 2011). Iată dovada că, 
dacă ai o conștiință poetică, dacă muncești, dacă ai 
talent și tehnică, poți fi recunoscut ca poet valoros în 

mediul secular cu produse literare creștine. Volumul 
„meditând închis în ochiul ciclopului”, a apărut în 2013 la 
editura Brumar în colecția ”poeți români contemporani”. 
Dacă la Silviu Dachin am putut degusta o substanță 
textuală codificată, aromatizată intens prin jocul 
deconcertant dar fertil hermeneutic al imaginilor de tip 
puzzle, la Ioan Barb găsim un discurs sobru, matur, 
puternic. E ca și cum am compara două vinuri de 
calitate, dintre care primul este zglobiu, relativ tânăr, în 
timp ce al doilea este intens și vechi. Avem, așadar, un 
poet pesimist, aproape deprimat și deprimant. Pentru 
Barb realitatea nu este decât degradare inutilă, praf, 
cenușă, făină, ceară topită. Ingredientul care încheagă 
versificația constă în ceea ce Eliade numea „nostalgia 
originilor”, dorul de casă (cu majusculă), dorul după 
veșnicie. Tema aleasă de Barb este timpul, înțeles drept 
curgere, degradare, entropie. Acestea sunt elementele 
pe care construiește poetul hunedorean, și o face, 
deopotrivă, plastic și tragic.  
      Din punct de vedere tehnic, față de celelalte volume, 
nu am putut observa vreo schimbare importantă. Este și 
motivul pentru care Al. Cistelecan, pe coperta ultimă, 
lasă de înțeles că repetitivitatea ar putea fi reproșul 
principal ce s-ar putea aduce volumului. Însă Barb se 
repetă doar tehnic. În fond, povestea din celelalte 
volume este în acesta continuată. 
      Cel puțin în prima parte foarte multe poeme tratează 
într-un fel sau altul nevoia autorului de a se fixa în 
atemporal, deodată cu respingerea viitorului și a 
trecutului. Dacă trecutul este agonizant, fiind asociat 
fenomenului de ardere sau degradare materială, 
originea  prafului, a cenușii ș.a.m.d., viitorul nu este 
incert decât factual, consecințele lui fiind aceleași cu ale 
trecutului. ”când privesc în urmă/la zilele în care/îmi 
topesc viitorul/văd ce mult seamănă cu 
amintirile/destinului meu trăit în oglindă (moaște).  
      Trecerea este deci echivalată cu ceea ce vine, 
soluția pentru ieșirea din această suferință ciclică fiind, 
cum spuneam, fixarea în veșnicie. Firește că această 
fixare este, aici, pe pământ, imposibilă.Barb este, 
așadar, împotriva timpului, căci timpul nu poate fi decât 
ardere, cu consecințele aferente. Timpul reprezintă o 
serie de învieri și răstigniri succesive, de neoprit: ”umbra 
se balansa/un ac de ceasornic ruginit/pe 
orizont/simțeam cum mi se scutură privirile/de scrum și 
începeam să întineresc/în oasele mele încolțea un alt 
bărbat/îmi lua locul dimineaţa/în urmă erau mulți/răsăriţi 
ca firele de grâu/pe aceeași brazdă (fereastră în 
anotimp). Nici măcar dragostea sau creația literară nu 
sunt fenomene salutare în această privință. Iată un 
excelent poem în care ne sunt împărtășite strădaniile 
poeților de a scrie despre lucruri neștiute: ”poeții își 
încep ziua/cu un pahar de tărie/alungă din așternuturi/ 
umbrele pe care s-au/încolăcit sub pomul cunoașterii/își 
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descos amintirile din perne/și se bucură/împărtășindu-și 
profeții/despre împărăția de o mie de ani/prin priviri se 
întorc în larg corăbiile/în locul catargelor/flutură aburii 
inimilor topite de singurătate/când mor un demon le 
sapă în palme/câte o flacără. (moartea începe cu o 
femeie săpată în palme)”.  
      Doar credința, pare să spună autorul implicit, este 
cea care te salvează, credința că, dincolo de această 
realitate există o alta, neafectată de trecere, străină 
agoniei. Moartea, spune el, „este doar un ogor/ din când 
în când semănăm câte-un trup/ pentru lumea de dincolo 
unde viața va încolți” (răsăritul unei păsări). 
Bătrânețea, zice poetul, „este o iluzie a ochiului”. Ea 
există, așadar, în măsura în care materia îi dovedește 
existența. De aceea, în afara acestui trup, în realitatea 
veșnică, viața, bătută în cuie ca un afiș, ar putea fi o 
invitație la uitare. Praful, cenușa, făina, ceara topită sau 
răsuflarea în oglindă sunt elemente care denotă 
degradarea materiei, iar folosirea lor recurentă are rolul 
de a sublima moartea, ca stare contiguă și perpetuă. 
Este, cu alte cuvinte, formula poetică adecvată pentru a 
prezenta frumos o realitate sinistră. Nu am să citez 
fiindcă sunt foarte multe versuri care conțin aceste 
elemente. De remarcat e faptul că mai toate textele au 
forma unor meditații asupra acestei stări de fapt, nu de 
fond. Ciclopul este, într-un fel, asociat divinității. 
Mitologic vorbind, el este un consumator de oameni. 
Ochiul lui penetrant pare a fi ochiul lui Dumnezeu din 
care, însă, cel consumat privește la rândul lui. Titlul 
volumului face referire deci la această condiție a omului, 
de gânditor, de văzător al perspectivei divine asupra 
realității create. În acest ochi se întâlnesc cele două 
perspective, cea umană și cea divină, intrând în conflict 
din pricina curgerii, a mișcării. Iată câteva versuri menite 
să ne susțină ipoteza: ”viața prețuia cât un steag tricolor 
decupat la mijloc/prin care dănțuia cerul/în locul 
stemei/ochiul lui Dumnezeu clipea uimit. (viața este 
doar un steag cu stema decupată). Dănțuirea cerului 
și clipirea ochiului uimit sunt consecințe ale 
dinamismului temporal. Nu sângele este dovada vieții, 
pare să spună autorul, ci timpul. „Timpul curgea prin 
venele unui sugar” spune el într-un poem. Pentru ca într-
un altul, să amplifice imaginea: ”simt încă în inimă 
schijele/timpul eliberat cu bistruriul din venele/deschise 
ale veșniciei/de un chirurg/la nașterea mea(efect 
tardiv)”. Nașterea este, așadar, o formă de eliberare a 
timpului, iar viața nu este decât o ardere, o depunere a 
morții pe suflet, o degradare a veșniciei. 
       Există două poeme mai lungi care fac trimitere 
exact la această amalgamare a celor două substanțe 
aparent eterogene: umanul și divinul. Drumul 
Damascului și Golgota fără anotimpuri sunt texte în care 
poetul re-scenarizează episoade biblice, pendulând între 
un protagonist celest și unul pământesc, ambii în 

persoana tatălui său. E ca și cum ar folosi cuvântul tată 
pentru a exprima asemănarea (dusă uneori până la 
identificare) între cel care i-a dat naștere și cel care l-a 
creat. Spre sfârșitul volumului, poetul pare să emită o 
concluzie, anume că viața este o luptă spre desăvârșire, 
o purificare continuă realizată atât benevol, cât și forțat. 
În primul caz, poetul spune: ”sunt un călător cu un singur 
rând de încălţări/şi o singură haină/în fiecare dimineaţă o 
spăl/învelind acest trup supus dorinţelor/noaptea un 
înger îmi rostogoleşte piatra/de la gura peşterii pe unde 
cobor în mine/ să mă reculeg când adorm îmi înalţi 
sufletul/până la al şaptelea cer într-o grădină/ce 
seamănă cu Ghetsimani şi îl speli/în lacrimile culese în 
zori de îngeri/de pe fruntea Ta/cum aduna Moise mana 
în pustie (călătorul). Iar în al doilea, poetul spune: 
„mâna Ta îmi vindecă rana/aşa cum închizi o 
fereastră/îmi strecori sufletul/amestecat cu pulbere 
printr-o sită şi-i asculţi din nor/sunetul lin când se 
depune în cuvinte/ (metanoia). 
       Iată, deci, un volum sobru, închis la culoare, aș zice 
că monocrom, ce amintește de cărțile profetice din 
biblie, un volum menit să te pună pe gânduri, scris 
deopotrivă cu talent și cu o pasiune de-a dreptul 
risipitoare. Ioan Barb, o repet apăsat, este un poet de 
primă mână, și fiecare dintre cărțile lui duce între 
coperte, închisă într-o sensibilitate poetică de primă 
mână, o poveste personală de primă mână.  
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NICOLAE SZEKELY SAU ÎN CĂUTAREA SINELUI ASCUNS 

 

     Un poet remarcabil, consecvent cu sine, pe cât de 
înzestrat, pe atât de discret, este Nicolae Szekely. 
Poemele sale din Semnele astrelor interioare (2000), 
Stările imnice (2001), Sine pieziş (2005), Buletin de ştiri 
(2006) sau, mai recent, volumul Un pas alb (2015) 
reprezintă tot atâtea exemple de aprofundare a 
semnificaţiei, inedit al metaforei şi acurateţe a rostirii. 
Aparţinând categoriei creatorilor rafinaţi, frumuseţea şi 
valoarea liricii sale constau nu atât în impact, ci mai 
degrabă în metafizica subtilă a trăirii poetice, în 
relevanţa perspectivei existenţiale. 
       „Totul este fals în aceste timpuri, începând cu 
politica şi terminând cu aproapele”, mărturisea poetul în 
introducerea la Alchimia divinului, lucrare publicată în 
1999, cu un an înaintea debutului său editorial ca poet, 
continuând: „Prietenia este foarte rară. Interesele 
primează. Numele, imaginea au importanţă mai mare 
decât viaţa în sine. Trăim aşadar falsul. Însă lucrurile 
esenţiale nu pot fi falsificate. În adâncul nostru există 
ceva care îşi păstrează adevărata valoare. Că e din ce 
în ce mai şters, mai transparent, este numai din vina 
noastră.” În aceste condiţii, creaţia devine o încercare 
înaltă de relevare a acestui esenţial – ireal şi inefabil –, 
„în care poţi fi cu adevărat ceva”, o tentativă dureroasă 
de redescoperire (şi protejare) a sinelui ascuns. 
       Cu o formaţie intelectuală de invidiat, poetul 
excelează în întrepătrunderea subtilă, neostentativă a 
artelor (poezie/ muzică/ pictură), imprimând poemelor 
sale o nobleţe aparte, lucru izbutit de prea puţini; sufletul 
poeziei sale este perfect rotund, împlinit, scriitorul 
neîncercând nicio clipă să-l ascundă, să-l falsifice ori să-
l încarce artizanal, în poem neexistând tentative de 
deturnare a semnificaţiei de dragul expresiei. Astfel, 
poezia lui Nicolae Szekely este viaţa trăită în deplina 
conştiinţă a (pe)trecerii ei, asumată, tălmăcită, poetul 
alternând cu naturaleţe nedumeriri şi resemnări, cu 
accente din Bacovia, Hölderlin şi Kafka, obsesia 
tablourilor lui Van Gogh ori acordurile eterne ale lui 
Mozart, cu o slăbiciune aparte pentru fantaziile şi 
pavanele lui Luis Milan. Dincolo de prozaic (de ceea ce 

el numeşte „carnea vie a ridicolului”), poetul va căuta 
revelaţia misterului prin intermediul metaforei, poezia 
devenind comprehensiune şi mirare deopotrivă, 
reculegere şi tălmăcire de sine, în cele din urmă. 
Într-o schiţă de autoportret, intitulată Nicolae cel discret, 
cel care, iniţial, îşi proclama nebănuitele „puteri” („în 
palmele mele totul devine piersică// o vioară cu aripi/ 
vibrând sub arcuşul de aer”) se va situa în cele din urmă 
în tabăra celor care şi-au depus armele („lupta nu se dă 
aici/ mai devreme sau mai târziu/ ne vom cunoaşte 
altfel// acum puteţi în linişte contempla/ tăiat/ gâtul viorii 
din venele mele”). Într-un poem din volumul său de 
debut, se considera, lucid, un poet „al tainei” lumii şi al 
cuvintelor deopotrivă, aflat în slujba semenilor săi („poet, 
eu însumi nu mai sunt al meu”) şi închinându-se 
veşniciei (în paralel realizând că ceea ce ne 
îndepărtează, inevitabil, de propria noastră alcătuire, 
este timpul suveran). 
      Pretutindeni în poeme, desluşim această alternare 
între ce am fost şi ce am devenit, între ce suntem şi ce 
ar trebui să fim, modelul său existenţial înscriindu-se sub 
semnul imperativ al nevoii de reconfirmare 
(permanentizată) a sinelui esenţial, autentic. Omul lui 
Szekely nu este un Odiseu, peregrin şi înstrăinat de 
locul său (cum se întâmplă în cazul altor poeţi 
hunedoreni ca Aurelian Sârbu sau Ion Scorobete), nici 
asemenea omului dezarticulat/ clonat (din poemele lui 
Ioan Barb) sau paralizat de frig şi durere (ca în cazul lui 
Nicolae Crepcia); el are toate atuurile pentru a ni-l putea 
imagina fericit (precum pe eroul lui Camus, din Mitul lui 
Sisif), deruta sa fiind mai degrabă de natură metafizică. 
Contrastul dintre trupul de carne (prin definiţie imperfect) 
şi un spirit arzând, fascinat de mistere (ameninţat însă în 
permanenţă de falsul din jur), va genera acel sentiment 
de disconfort existenţial, de „sine pieziş”, de singurătate 
şi nelinişte, constituind nucleul semnificativ al poemelor. 
Astfel, creaţia devine o cale de a releva şi salva ceea ce 
poetul consideră esenţial în viaţa sa („Căci vorbele sunt 
încă hrana mea/ Cu care pot neliniştea învinge”), 
relevarea propriei identităţi implicând, obligatoriu, şi 
încercarea de a recupera inocenţa copilăriei („Lăsaţi-mă 
copil din nou să fiu/ Lăsaţi-mă să cred ca înainte”). 
„Când eşti în derivă – notase poetul în Alchimia divinului 
– când eşti abătut sau când toate îţi par zadarnice, când 
ai face orice să recâştigi sentimentul, unic, al copilăriei – 
ocrotirea – singurul refugiu rămâne poezia.” Şi tot el 
spune undeva, în aceeaşi lucrare, că „poezia 
îndrăzneşte orice, chiar sinuciderea.” 
       Omul lui Szekely nu este un învins. În primul rând, 
pentru că e perfect conştient de statutul său, de 
putinţele/ neputinţele sale, chiar dacă, uneori, îşi 
acceptă (aproape resemnat) „rolul” jucat în faţa unui 
„rege mut”, el însuşi „fantomatic, nevăzut”: „Joc teatru-n 
faţa mea, prins în ispită,/ Sunt un actor perfect, o biată 
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glumă,/ O replică ce-ntârzie, postumă,/ Pe-o scenă 
goală mult bătătorită.” Opţiunea pentru artă devine, 
aşadar, o cale de izbăvire, chiar dacă este doar o altă 
formă de sinucidere, o cale a sângerării lăuntrice: „E 
masa mea de scris din ascunzişuri/ O clipă de nelinişte, 
de vis,/ O rană ce mă ţine-ntredeschis/ În lumea cu 
poetice tăişuri”.  
        Deturnat de la „lucrurile esenţiale” ce-l definesc, 
poetul va avea în permanenţă acest sentiment al „sinelui 
pieziş”, de înstrăinare de ceea ce el denumeşte viaţa în 
sine. Poemele sale îţi creează senzaţia acestui vid 
existenţial, sfârşind cu revelaţia subită a absenţei iubirii 
şi de instaurare a solitudinii, a abandonului („niciodată 
nu m-am simţit mai abandonat şi mai singur/ ca în 
dimineaţa aceea întunecată când puteam să întind 
mâna/ să ating norii coborâţi până în câmpie”). Într-un 
poem intitulat Blues-ul tinereţii mele, divorţul dintre cele 
două ipostaze (ce suntem şi ce ar trebui să fim) se va 
răsfrânge inclusiv asupra cuplului, căci (mărturiseşte 
poetul), dacă „în alte vremi/ primăvara o traversam prin 
locuri nemarcate/ nu eram de acord nici măcar cu doza 
minimă/ de nepăsare”, prezentul a devenit străin, 
nesigur, comunicarea dintre El şi Ea nemaifiind posibilă: 
„acum/ ca două mlaştini ne unim în puncte diferite/ mâna 
ta pe nisipul meu mişcător/ mâna mea pe corsetul tău de 
amazoană”.  
       Finalul e o încercare de recuperare a sublimului 
iniţial prin renunţarea la „învelişul” nou, fals (în 
încăpăţânarea de a ne păstra, nealterată, fiinţa): „am 
scos la uscat hainele pe sârmă/ stau acolo de câteva 
zile nu-mi vine să le strâng/ aştept să apară cineva cu 
aceleaşi măsuri/ să le îmbrace”. Dincolo însă de aceste 
„dizarmonii”, poetul se simte, definitiv, „condamnat” la 
iubire: „Când se dezbracă o femeie/ e lună plină”, 
notează în Scrisoare de intenţie, în Colierul cu mătănii 
clipele de dragoste echivalând cu amăgirea infinitului: 
„gâtul suplu al piciorului tău dezvelit/ alunecă de-a lungul 
degetelor mele// căuşul palmei îţi întâlneşte genunchiul/ 
de nenumărate ori// învăţ să număr încet şi sacadat/ 
trecând prin acelaşi loc: /amăgesc infinitul...”  
      Nicolae Szekely nutreşte o adevărată fascinaţie 
pentru instrumentele muzicale, pe de o parte relevându-
le misterul ori transformându-le în metafore ale 
elementelor (benefice/ malefice) ale universului (exterior 
ori lăuntric): „în pântecul violoncelului/ e o lumină strictă/ 
care iradiază// vibraţia caldă a zilei de vară/ în lemnul 
matern” (Cronologie); după trecerea „verii”, trupul gol al 
femeii îşi relevă „formele decupate de viorile iernii” 
(Ascultând Mozart...); plânsetele „harfelor dispărute” 
răzbat „ca nişte semne morbide ale modernismului” 
(Seminţe de lumină). Poetul este atras de Luis Milan, de 
celebrele-i pavane, ca o încercare de recuperare (prin 
intermediul armoniei şi al simplităţii) a echilibrului său 
lăuntric, existenţial. Aflat într-o permanentă căutare, el 

descoperă această nevoie de frumuseţe nesofisticată, 
necesară pentru a reaşeza piesele rătăcite ale propriei 
sale alcătuiri. Deoarece doar redescoperindu-te, 
recreându-te, vei putea accepta, în cele din urmă, 
moartea. În tot acest timp vor există şi câteva lucruri 
nenegociabile (cum declară poetul în Bătrâneţea ca un 
platan de veghe): „n-am să renunţ niciodată la poezie, 
filosofie sau muzică”. 
       Rafinat stilist, lirica poetului este o tălmăcire fină a 
spiritului, în poemele sale abundând imaginile pe care 
simţi nevoia să le păstrezi înlăuntrul tău: „religia e ca 
jazz-ul”, ne spune el, „nemurirea e o uşă-ntredeschisă 
aidoma/ femeii care-aşteaptă sămânţa pentru a 
procrea”, „un miel e ca un copil/ copilul meu e ca un 
miel” deduce poetul, în cele din urmă oferindu-ne şi o 
metaforă (definitorie) a sinelui: „sunt un greiere de 
turbă”. Mereu surprinzător, poemul lui Nicolae Szekely, 
întreprins cu o har şi migală, este contemplare şi 
autocontemplare perpetuă, creându-ţi strania senzaţie 
că, în relaţia cu propria noastră esenţă, am putea fi 
mereu cu un pas în urmă („absent/ între dimineaţa înaltă 
şi amurgul ca o buturugă milenară/ nu mă percep decât 
o secundă mai târziu”). 
       În pofida agresivităţii, falsităţii şi vulgarităţii din jurul 
nostru, lumea în care trăim nu duce lipsă de poeţi, iar 
frumuseţea ei se relevă, în deplinătate, şi prin 
frumuseţea poeziei pe care aceştia ne-o oferă. Pe de 
altă parte, lumea poeţilor e o lume fascinantă, aleasă. 
Înlăuntrul lor se ascunde un univers care redă (într-un alt 
limbaj şi la un alt nivel de înţelegere) universul infinit şi, 
cum nu există lucruri simple în univers (Borges a spus-
o), universul surprins în poemele lui Nicolae Szekely 
este unul complex, semnificativ şi singular, fiecare volum 
al domniei sale reprezentând doar o nouă etapă a 
devenirii sinelui său pieziş; o nouă „tălmăcire” a 
aceleiaşi aventuri în fascinanta succesiune a 
anotimpurilor existenţiale. 
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Apocalypsis cum figuris 
    
„Vorbea azi-noapte-ncet ca gândul 
Și vorba lor nu-nțelegeam…” (cântec religios vechi) 
 
Din lucarna mea agățată 
de nasturii bolții 
urmăresc disputa pe care norii 
o au de-o vreme încoace cu vântul 
(convorbesc se pare despre Apocalipsă) 
… Cu coatele pe pervazele cerului, martor 
 la mișcarea norilor pe ecranul de  dor 
 
Din lucarna mea agățată 
de streșinile povârnite-ale cerului 
(suburbii siderale) privesc 
prin ochiul acesta de lume 
prin ochiul acesta de cer 
ca printr-un ochean magic 
înspre zariștea Sfârșitului Lumii, 
(scotocind de zor 
prin buzunarele sale bogate 
în fapte escatologice) 
 
iar evenimentul acesta inestimabil 
e doar un galop 
ultimul galop  
al celor Patru Cai 
 
 
 
BAIA SINGURĂTĂȚII 
(scurtissime instrucțiuni pentru omul singur) 
   lui Ion Oprișor 
 
„cu câtă ușurință singurătatea” 
îmi năpădește grădinile mă îneacă 
în propria sevă – 
mă seacă de seva speranței... cu câtă 
ușurință se poate pierde un suflet 
în neantul acela al nesimțirii 
care se compară doar  

cu stele erante  - astru rătăcitor 
e omul singur 
în noaptea neagră a intermundiilor 
necurmat 
călător 
 
 
 
 
 
 
PISICA MELANCOLIEI 
sau Seniorul Amărăciune 
 
Tolănită alene în iarbă 
- iarba de pe acoperișuri – toarce 
pisica melancoliei 
 
„O viață fără zăpadă” 
se tânguia Emil Cioran - și norii 
plutind ca o arcă 
fără catarg 
 
În aer plutea așa ca o vâslă 
cu două capete 
Moartea se transformă subit 
sub ochii lui  în pisică 
Fiara Melancoliei 
și toarce  toarce mocnit 
 
(iar când deschizi ochii larg 
și vezi deasupra de tine 
catedrala de stele   te simți 
oaspete de onoare în curtea miracolelor 
copleșit 
de nesfârșirea Desăvârșirii (oooooooo 
sintagma asta 
cântărește mai mult mult mai mult 
decât niscaiva amănunte biografice 
într-un poem minimalist! 
 
… și strigi cu putere EXIST!) 
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Gabriela APOSTOL 

 
 
 
TACERI DE DRAGOSTE 
 
identitate 
 
 
cerul se așterne în fiecare vineri 
în braţele tale și 
mă îmbie cu rotunjimi opace 
ca ochiul de sticlă al vânzătorului  
de suveniruri 
 
acolo, în spaţiul acela finit 
dintre umerii tăi 
nu mă mai (re)cunosc 
uit cu desăvârșire că odată vroiam  
să posed timpul 
să sorb secundele una câte una 
și să-înfig până la prăsele îndoiala 
în zâmbetul șubred  
cotidian 
 
vezi tu 
azi tăcerea mea e contrafăcută 
vârtoasă ca un cozonac nereușit 
și – chiar dacă tu mă vezi  
neschimbată – ea 
de cerul gurii mi se lipește, 
de toate cerurile. 
 

confesiune  

 

ușile bisericilor mele s-au ferecat 
strângând între dinţi un trecut imperfect 
îl întind la soare cu orgoliul păcătosului 
care are ceva numai bun de iertat 
- privilegiul câtorva, dacă stai să te gândești - 
de altfel a devenit o plăcere 
să-ţi ungi păcatele pe obraji 
să le lași să se usuce 
sub privirea celorlalţi 
 
cu impecabila mea mască de magdalenă 
mă plimb de la un zâmbet la altul 
căci nimic nu e mai hrănitor decât iertarea 
și nici tenebre mai profunde 
ca abisul braţelor tale. 
 

 

 

tu vei veni mereu 
 
 
tu vei veni mereu dinspre partea 
de unde răsare soarele 
chiar și când dezorientate 
punctele cardinale se vor amesteca 
eu tot într-acolo voi privi 
căci, spunea Fellini, 
non si interrompe mai un’emozione 
iar eu știu că avea dreptate 
 
nu mai rătăci, așadar 
prin tăcerea mea 
lăbărţată ca un pull-over vechi 
mai degrabă bucură-te acolo unde ești 
de ceea ce știi și 
de ceea ce nu știi despre mine 
de vântul care încă îmi biciuie obrajii 
de sânul ce ţi-l imaginezi 
(aș putea să jur) căzut 
ca un înger în dizgraţie 
 
eu negreșit către orient voi privi 
în fiecare dimineaţă 
și-n aceeași emoţie  
voi continua să mă trezesc 
căci tu vei veni mereu dinspre partea 
de unde răsare soarele. 
 

echilibru căutat 

 
am un înger pe umărul drept 
moartea pe celălalt 
și nu întotdeauna ascult de cine trebuie 
când privirea pipăie 
năluca nopţilor cu tine 
 
vise pe neașteptate sfâșiate 
se așează alături de niște cuvinte 
ce de mult nu ne mai vin 
ca niște bărci vechi de pescari 
reliefuri pe o vedere oarecare 
rânduri ale unei oarecare povești 
nu a noastră 
nu mai e a noastră 
 
însă am învăţat cu timpul 
să nu mai dau din umeri 
știi, nu e ușor 
să ţii în echilibru 
lumina și noaptea 
furia și sfârșitul 
pe tine și moartea... 
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Ioan BARB 
 
 

Suflete fără umbră 

 
        Nici războiul și nici trecerea vremii nu a lăsat urme prea 
adânci pe chipul său luminos, cu trăsături de copil. A slugărit 
pe rând la mai mulți stăpâni, până când a ajuns la Romulus 
Groza, după părerea mea cel mai înstărit om din sat. Cu 
ajutorul rudelor sale sus puse, schimbarea regimului nu l-a 
sărăcit chiar de tot. Nimeni nu-și mai amintea de unde a venit 
acest om pe care toți îl strigau Matei. Parcă aparținea 
dintotdeauna acestor locuri. Romulus Groza avea o 
gospodărie mare în mijlocul satului și mai avea încă o livadă 
chiar peste drum, pe partea dreaptă, cum mergi spre pădurile 
Gridului. Gardul din fund al acestei livezi dădea chiar în 
spatele morii ale cărei roți masive erau îngropate aproape pe 
un sfert în pământ. Până toamna târziu Matei își făcea veacul 
în această livadă, îngrijind o iapă bătrână și oarbă și o vacă 
mică, bălțată, cu un uger mare cât un butoiaș din lemn de 
salcâm. Groza spunea că se pricopsise cu aceste  animale 
fără voia sa. Deoarece erau bătrâne și bolnave nu fuseseră 
primite la colectiv. Tot în livadă ne făceam și noi veacul, 
stricând gardul și fructele pomilor cu mult înainte de a se 
coace. În mijlocul livezii era un păr care făcea pere cu miezul 
roșu. Însă niciodată fructele nu ajungeau vremea culesului din 
cauza noastră. Stăteam cocoțați pe gardul din scândură ore 
în șir și ne hârjoneam aruncând unii în alții cu fructe verzi și 
necăjindu-l pe Matei, căruia îi strigam:  
       -  Matei, ce-or mai face ai noști de-acasă? Și el ne privea 
îngăduitor și își răspundea parcă doar lui însuși: ”Ce-or mai 
face ai noști de-acasă?”. Dacă repetam întrebarea el ne 
răspundea de fiecare dată cu glasul senin. După o vreme își 
ieșea din calmul său patriarhal însuși bătrânul Romulus 
Groza care ne mustra din curtea casei sale, dar cu o voce 
părintească:  
       - Măi copii! Iară rupeți gardu! Ia mai dați-vă jos de pe 
gard și plecați la casele voastre!...  
         Ne dădeam jos de pe spetezele vechi și înnegrite din 
care era făcut gardul.  Mai mult de rușinea lui coboram și ne 
făceam că ne îndepărtăm pe Dealul Morii și când eram siguri 
că a intrat în casă  ne întorceam iarăși în livadă și până la 
asfințitul soarelui nu-l mai slăbeam pe bietul Matei, care intra 
în jocul nostru, însă mult mai serios. Pronunța cu un ușor 
accent cuvintele și părea bucuros că cineva îi dădea și lui 
atenție și i se adresa. Totuși, ne privea de sus, ca un copil 
mai mare și fața sa prelungă era scăldată în permanență de 
un zâmbet. Trăgea cu patimă din chiștocul țigării fără filtru din 
colțul gurii și ne alinta din priviri ca pe niște frați mai mici. De 
cum soarele cobora spre asfințit vaca se posta în fața portiței 
grădinii așteptând să fie dusă în grajd. În spatele ei se oprea 
răbdătoare iapa chioară. Matei le deschidea cu bunăvoință 
portița și le îndemna răgușit: 
      -  Nea vacă, nea! Di iapă, di la grajd, di la grajd. 

    În curtea casei de peste drum îi întâmpina Romulus Groza, 
care se ținea încă bine la vârsta sa, chiar dacă era puțin adus 
de spate. Noi  îi petreceam pe toți cu privirea și ne amuzam. 
Pe atunci nu înțelegeam nimic din tristețea momentului și nici 
amărăciunea din sufletul bătrânului. Din cireada de altădată 
nu-i mai rămăsese decât o vacă ciută și o iapă bătrână și 
oarbă. Și pe deasupra acest veteran al armatei germane, 
amnezic și șchiop.  
      - Tusea cu junghiul, tusea cu junghiul! îngânam noi de pe 
gard. 
      -  Măi copii mă, mergeți acasă! Măi copii! Măi copii! 
Mergeți la casele voastre. Măi copii... 
       Ne răspundea atunci glasul plângăcios al lui Romulus 
Groza. Și omul îndrepta neputincios bâta în direcția noastră. 
Dar noi știam că nu este în stare să ne facă vreun rău. Îl 
lăsam în pace și ne pregăteam să ne jucăm de-a sălbaticii, un 
joc inventat de noi, după modelul lui Robinson Crusoe, iar 
insula în care trăiam cuprindea întreaga livadă. Ne puneam 
pe joacă, uitând de Matei și de toate amenințările. Seara se 
strecura cu pași mărunți pe sub pruni și la un semn nevăzut 
cutia misterelor ieșea din trunchiul nucului cu fructe uriașe de 
lângă gard, iar pe Dealu Morii coborau, din adăpătoarea lunii, 
vârcolacii. Atunci ne mutam locul de joacă pe ulița principală, 
deoarece ne era frică să stăm în apropierea morii vechi, din 
cauza poveștilor care umblau prin sat. Se spunea că la miezul 
nopții roțile morii ies din pământul în care stăteau împlântate 
de atâția ani și moara pornește și macină suflete pentru 
împărăția spiritelor necurate. De aceea când se apropia seara 
o tuleam de pe deal. 
          Iazul Morii era un afluent al Streiului, construit nu se 
mai știe când de săteni. Cei mai bătrâni așa au pomenit iazul.  
Nu se putea închipui satul fără acest pârâu și nici fără moară. 
Totuși, una din mori s-a oprit și în scurt timp a intrat în 
paragină. Dar satul fără iaz ar fi fost ca o ființă fără cap sau 
fără mâini. În vremea aceea nimeni nu și-ar fi imaginat că într-
o zi albia iazului va seca definitiv și roțile morii vor înceta să 
mai macine și vor înțepenii în pământ pentru totdeauna. Dar 
încă de la început iazul a fost săpat ca să pună în mișcare 
cele două mori de apă: moara lui Groza, așezată în Suseni și 
moara lui Olaru, care măcina în apropierea primăriei 
comunale, în Joseni . Firul de apă pornea de pe loc șes, de la 
vreo cinci sute de metri în amonte de sat, ramificându-se 
dintr-o barâce căreia i se zicea Valea Luncanilor, dar care la 
vărsarea în Strei se numea simplu: Barâce. Pentru că primii 
coloniști ai orașului care se construia la marginea satului au 
dat o denumire proprie micului râu, căruia nu-i știuseră 
numele adevărat. Astfel că, asemeni unui celebru fluviu, râul 
avea două nume: Valea Luncanilor de la izvoare și până la 
granițele micii noastre localități și Barâcea, de la aceste 
granițe și până la vărsarea în apele repezi ale Streiului. Părea 
însă ciudat acest râu care înainte de vărsare se ramifică în 
două fire de apă, ca la sfârșit apele să se întâlnească în 
același loc. Ca și destinului omului: firul vieții care dă naștere 
altui fir de viață iar la sosire curgerea lor se îngemănează în 
același râu al veșniciei.  
        Cu toate că Iazul Morii se desprindea din râul mamă la o 
mică distanță de vărsarea în Strei, avea o curgere scurtă și 
intensă: aluneca de-a lungul șesului ocolind ograda popii si 
pătrundea prin grădina lui Lazăr Bau în sat, tăind grădinile și 

                                   proză scurtă 
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împărțind în două curțile oamenilor. Pe atunci apele încă mai 
aveau pești, iar în mica albie se scăldau ciopoare de gâște și 
de rațe. La desprindere din Barâce apele erau forțate de un 
baraj din nuiele zidite cu piatră să curgă prin albia strâmtă. Nu 
departe de acest loc, de-a lungul albiei, se montase un 
stăvilar lateral din lemn. Când ridicai stăvilarul apa cobora în 
celălalt râu iar Iazul Morii seca. De obicei morarii secau iazul 
în fiecare sâmbătă dimineața pentru unele reparații curente. 
Așa îmi povesteau cei mai bătrâni din sat. Personal n-am mai 
prins în funcțiune decât moara din Joseni care fusese 
naționalizată și trecută la industria de morărit și panificație.  
        Uneori, în zilele de sărbătoare în care moara nu măcina, 
ceream chiar noi voie morarului Romoluț să ne lase să secăm 
iazul ca să prindem pește. Când ridicam  stăvilarul cu ajutorul 
unei răngi din fier pe care o ținea ascunsă într-o scorbură de 
salcie, apa curgea în Barâce și în albia iazului rămâneau doar 
mici băltoace pline cu pește: cleni, mrene, porcușori. Îi 
prindeam cu mâna. Mi se spunea că sunt cel mai priceput la 
prins peștele cu mâna. Dar nu era adevărat. Mili era cea mai 
pricepută, cea mai mare maestră din întregul sat. Ea era cea 
mai mare, cea mai tare și cea mai deșteaptă ființă pe care o 
pomenisem vreodată. Nu pot să spun ce mă atrăgea cel mai 
tare la ea. Să fi fost cu vreo cinci ani mai mare decât mine. 
Cred că eram tovarășul ei preferat de pescuit. O ascultam 
așa cum ascultă un mus ordinele căpitanului său și le 
executam întocmai. Tot ea m-a învățat cum să prind cu 
mâinile mele primul pește și m-a încurajat pe când nu aveam 
suficientă încredere că voi reuși. Dar  mi-a descoperit această 
arhaică îndeletnicire ca pe o artă. La prima lecție a trebuit să 
mă deprind să observ peștele pe fundul apei și să învăț cum 
să stau nemișcat minute în șir și cum, cu o foarte mare 
atenție să îmi apropii mâinile cu palmele orientate în jos, de o 
parte și de alta a peștelui. Practic, o sublimă învăluire. Există 
un moment suprem, un moment în care palma ta se apropie 
ușor și pe furiș până când ți se pare că atingi solzii peștelui. 
Urmează o zvâcnire și mica vietate alunecoasă se zbate în 
palmele tale. În acel moment unic simți o altă viață dominată 
de palmele tale, o viață străină dar în același timp identică cu 
viața care curge și în vinele tale și te copleșește pentru că îi 
aparții. Aștepți cu răsuflarea oprită zvâcnetul peștelui: o luptă 
scurtă și intensă și ai vrea să îți lungești cu câteva clipe 
plăcerea de a simți peștele captiv în palma ta. La început 
pare doar o împotrivire nervoasă, care îi străbate tot corpul 
alunecos. Dar la final simți acel trup firav cum cedează și 
lupta se transformă într-o dăruire deplină și discretă. Când îl 
scoți din apă toată acțiunea ta devine inegală, lipsită de sens 
și de echilibru. Pentru că una dintre părți și-a părăsit fără voie 
lumea sa și s-a lăsat sedusă, pășind tot fără voie în lumea 
celui mai tare, o lume  total diferită de a sa, și apropierea pare 
total injustă. O poartă pentru revenirea în neființă. Se 
aseamănă cumva cu nașterea mea, îmi spuneam ades. Nu 
știu de unde vin dar percep semnalele străine și nefirești ale 
acestei existențe. 
 
          Cu Mili nu te plictiseai niciodată. Ea inventa 
întotdeauna ceva nou. Și căutarea aceasta era molipsitoare. 
Ne uimea cu abilitatea ei, când  se lua la bătaie chiar cu băieți 
de aceeași vârstă. Cu mine se purta ca o soră mai mare. 
Această purtare nu mă flata. Din contră, mă indispunea deși 

nu o arătam pe față. Dar ea era cea care făcea întotdeauna 
jocul, cea care dicta. 
           Odată, drept răsplată pentru fidelitatea mea, m-a luat 
cu ea să pescuim pe iazul lui Loi. Iazul aceasta era un frate 
mai mic al Iazului Morii. Mai mic pentru că se afla în satul 
vecin și pentru că deservea o singură moară. Dar ce moară! 
Loi era un morar vestit. Și la moara lui se măcina cea mai 
bună făină. Clădirea morii era mult mai impozantă decât 
morile de la noi din sat. Era construită pe un soclu din piatră 
masivă și stăvilarul era atât de înalt încât apa cădea de la 
câțiva metri. Asta făcea ca lângă roțile morii să fie foarte 
adâncă. Atunci l-am văzut pentru prima dată pe Loi stând pe 
puntea de lângă stăvilar. Regla cu o cheie imensă 
angrenajele roților mari din lemn, părând un ceasornicar din 
altă lume. Mi s-a părut că nu se deosebesc de rotițele de la 
ceasornic, doar că sunt uriașe și desigur, toate se învârtesc în 
același sens numai că roțile morii se lasă antrenate de 
puterea apei pe când rotițele ceasului antrenate de un arc 
măiestru împing din urmă timpul: tic-tac, tic-tac.  
             Loi era un haiduc de om, chiar dacă se purta ca un 
călugăr: inalt, osos și deșirat. Pe umeri i se odihneau pletele 
albe. Mili îl privea și ea fascinată. Parcă ieșisem din lume de 
multă vreme și mai existam amândoi doar într-o poveste. Este 
uimitor cât de des poveștile oamenilor se suprapun. De aceea 
poate au încolțit în mintea mea unele prejudecăți; au crescut 
și au devenit asemeni unor plante stufoase suficient de 
viguroase încât să ademenească și să întunece imaginația 
unui copil. Există o vreme, o oră, care  coincide cu un loc din 
lumea aceasta în care dacă pătrunzi nu mai ești capabil să-ți 
dai seama care este povestea ta. În acel loc lumea își 
descoperă poate neasemuita bogăție a irealității sale. De 
aceea am avut impresia că pe Loi l-am mai întâlnit cândva și 
de aceea mi s-a părut că este foarte bătrân.  
             Moara era oprită și iazul secat. Morarul ne-a lăsat să 
prindem pește din băltoacele risipite în albie. Și ce pești am 
prins! Ce pești! Mili îmi povestise că pe acest iaz sunt pești 
mari. Dar de această dată povestea ei a fost depășită de 
realitate. Am umplut câteva cârlige cu pești mari. O mreană 
era însă atât de mare încât a trebuit să o atârnăm singură în 
cârlig, deoarece avea vreo două kilograme. Cîrligele erau 
confecționate ad-hoc din creangi de salcie. Treceam cârligul 
din lemn prin branhia peștelui și îl scoteam pe gură. Atârnați 
pe lemn peștii străluceau în soare ca niște mici săbii de 
argint. Când i-am mulțumit morarului și când ne-am despărțit 
nu bănuiam că era singura noastră întâlnire. Ulterior am aflat 
că într-o noapte a căzut beat de pe stăvilar și s-a înecat lângă 
roata morii. Acolo apa era atât de adâncă încât nu i-a dat 
nimeni niciodată de fund și de aceea peștii din acel loc 
deveniseră uriași. După moartea lui Loi pământul și-a absorbit 
apele cu pești cu tot, și a închis fundul apei ca pe o rană, iar 
roțile din lemn au încremenit în pământ. Și întro- zi, chiar 
moara s-a prăvălit și peste ruine au crescut tufe de soc și 
sălcii plângătoare... 
          Când am plecat Mili mi-a făcut cu ochiul prietenește. 
Când te privea parcă te sfredelea până în adânc. Avea niște 
ochi de-a dreptul ciudați. Uneori erau de culoarea verde 
intens, amintind de nuanța salcâmului primăvara, alteori 
aveau reflexe albastre, un albastru curs în pupilele sale din 
adâncurile unei lagune. Când era neliniștită ochii ei se 
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aprindeau ca două flăcări de o ireală intensitate și chiar aveai 
impresia că te pândesc ochii unei feline. Însă numai în 
momentele de intensă încordare. De multe ori dimineața erau 
galbeni, galbeni ca floarea soarelui. În acele momente știam 
că este liniștită și când era liniștită ea era cea mai prietenoasă 
ființă de pe pământ;  se așeza  alături și siguranța ei mă 
învăluia protector.  
         Romulus Groza avea un grajd mare unde putea 
adăposti peste douăzeci de capete de vită. A dus la CAP pe 
rând vitele și apoi caii. Așteptase un semn de la stăpânire: să 
le ducă sau să nu le ducă?! Semnul a venit de la București, 
direct de la copiii doctorului Petru Groza, cu care era rudă. N-
a fost loc de tocmeală și a dus personal carele și căruțele, 
plugurile și hamurile cailor, semănătorile și grapele. Le-a 
abandonat în curtea largă și a plecat fără să mai privească 
înapoi. Era mândru de atitudinea sa și întotdeauna îl 
dezaprobase pe Ironim Turtariu, al doilea om ca stare din sat, 
care din dragoste pentru animalele la care a fost forțat să 
renunțe s-a angajat îngrijitor la colectiv și în fiecare zi se 
ducea cu drag la grajduri doar pentru a fi aproape de ele. 
Deși nu-l aproba pe Ieronim nu-și manifestase niciodată pe 
față dezaprobarea. Mai ales că se știa un om de onoare și era 
și diac iar duminica cânta cu preotul în strana  Bisericii. Ba 
chiar îndemnase de fiecare dată oamenii să nu se revolte și 
să rabde noile domnii și stăpâniri. Dar erau lucruri la care cu 
greu putea renunța. Acestora le spunea slăbiciunile sale. 
Avea un hinteu care de-a lungul anilor îi fusese de mare folos 
și cu care alerga de la o holdă la alta în vremea secerișului, 
iar peste an mergea la târgul de la Deva. Este adevărat că-l 
folosiseră două generații înaintea sa. Primul proprietar din 
neamul său a fost bunicul. Fusese notar la primărie și se 
mândrea cu hinteul despre care afirma că îl primise în dar 
chiar de la contele Varany. Se mândrea mai ales cu banchete 
dotate cu brațe din fier forjat întruchipând gheare de ghepard. 
Groza a stat o vreme în cumpănă: să-l ducă, să nu-l ducă? 
Până la urmă nu l-a dus, însă i s-a trecut cu vederea. Așa că 
i-a demontat roțile și l-a urcat în șură, chiar pe podul pentru 
otavă. Multă vreme m-a nedumerit acea trăsură care semăna 
cu o caleașcă din poveștile pe care mi le spunea tata și care 
era urcată în podul șurii.  Dar și mai mult mă miram că acea 
trăsură fără roți, vopsită în roșu și negru, strălucea 
întotdeauna de curățenie, de parcă ar fi fost chiar atunci 
scoasă din cutie.  
         Dar aveam să dezleg acest mister întro-zi în care 
spionam pe la poartă și am văzut prin gard hinteul coborând 
din pod cu ajutorul unor scripeți, ca și cum ar fi coborât dintr-o 
poveste. A fost așezat pe roțile sale. Groza îi mângâia 
părintește ghearele de ghepard și fața sa radia de plăcere. 
Îmbrăcase peste haine un șort din piele, probabil să nu se 
murdărească și cu gesturi tandre,  ajutat de o pensulă retușa 
vopseaua galbenă a atelajului. Într-un târziu hinteul a fost 
ridicat în pod, la fel cum a fost coborât. M-am îndepărtat de 
gard cu pași ușori, nevrând să-i tulbur aceste clipe de 
intimitate. Un vecin mi-a confirmat că această scenă se 
repetă în fiecare an, ca un ritual. 
       Într-o primăvară Groza a închis ochii, sătul de zile. S-a 
întins pe pat. Răsufla greu și privea fix în tavanul casei. ”Mor.” 
Într-un târziu a întors capul și s-a uitat insistent la ușa dinspre 
tindă,  de parcă acolo îl aștepta cineva. ”Vin...”, a șoptit și 

apucând lumânarea a strâns-o cu o ultimă sforțare, apoi s-a 
înfiorat din tot trupul eliberându-și sufletul. Flacăra lumânării a 
pâlpâit ca și când o pasăre de noapte și-ar fi luat zborul chiar 
de lângă tocul ușii. Și asta a fost tot.  
         Pentru Matei însă vremurile s-au schimbat. Nu s-a găsit 
nimeni să aibă grijă de el decât Boban, cărăușul satului. 
Boban acesta era un fel de Nabal coborât din Biblie. Dacă în 
tinerețe fusese sărac lipit pământului, Dumnezeu îl 
binecuvântase încât avea trei rânduri de case în bătătură și 
strânsese foarte mulți bani din cărăușie. Toată viața lui 
refuzase să se înregimenteze în vreo fabrică și preferase să 
cumpere doi cai și să se apuce de cărăușie. Căra lemne de la 
gară, cărbuni și materiale de construcție. Punea ban lângă 
ban, ca să aibă pentru zile negre. Se spunea despre el că 
strânsese o frumoasă avere, chiar dacă epoca proletară era 
în floare. Îngropase pe rând două neveste, iar Marișca era 
cea de-a treia;  dar de la nici una nu avusese copii. Era un om 
înalt, cu o constituție osoasă, fiind plăcut la vedere.  Însă 
avea o fire mohorâtă și se aprindea repede, fiind unul dintre 
acei oameni tăcuți în preajma cărora ai fi dorit să petreci cât 
mai puțin timp. Nu iubea pe nimeni. Nici chiar pe el însuși. Se 
vedea că ducea o viață austeră iar banii îi aduna undeva sub 
podelele casei. 
          Pe Matei l-a adus în toamna aceea ploioasă și lungă,  
în care a rămas iarăși fără stăpân. L-a găzduit într-o magazie 
din capătul grajdului, din care a scos hambarul vechi și a 
așezat un pat cu stavile cu strujac de rogoz și o laviță veche 
pe care o adusese ca zestre odată cu Marișca. Ce l-o fi făcut 
să-l aducă la el acasă nu poate spune nimeni. Nu era vorba 
de milă deoarece nu cunoștea acest sentiment și nu se 
îndura nici chiar de el însuși. Asta se vedea după hainele 
ponosite pe care le purta în fiecare zi și din masa 
sărăcăciasă: fasole, cartofi și varză. Carne doar duminica, 
când tăia câte-un pui de pasăre din curte. Matei nu avea altă 
posibilitate, spuneau unii căinându-l, însă acesta nu-și făcea 
griji. Chiar dacă stăpânul îl bătea uneori și pe el și pe Marișca 
cu funia de legat carul. Se priveau unul pe celălalt și se 
compătimeau răbdând în tăcere. ”N-are minte”! îl 
dezvinovățea Matei și făcea cu mâna semnul acela spre cap. 
Adică este dus rău. Nu-l luați în seamă. Și râdea cu toți dinții 
pe care îi mai avea în gură. Părea că-l înțelege pe stăpânul 
său și că îi este milă de el. Nu punea la inimă brutalitatea lui. 
Se împăcase cu gândul că omul este așa cum este.  Nebunul 
însă suduia într-una și-l blestema pe Dumnezeu și jumătate 
din vorbele care ieșeau din gura sa erau blesteme. Însă se 
liniștea tot așa de repede precum se înfuria. Nouă ne era frică 
de el și-l ocoleam. Eram convinși că omul acesta umblă cu 
necuratul și că-i slujește și noaptea în somn. 
             Matei asista cu detașare la propriul supliciu. Dacă 
primea câte-un pachet de țigări Mărășești pe zi era fericit. 
Poate îi era teamă că n-ar mai găsi alt adăpost. Stătea pe 
braniște proptit în bâtă pe lângă cai și trăgea adânc fumul de 
țigară în piept. Ochii lui albaștri se pironeau într-un punct 
deasupra albiei Streiului. Din când în când, împreună cu 
fumul eliberat printre dinții mari și galbeni se strecura, prudent 
și stingher și câte un oftat. Părea că încearcă să-și aducă 
aminte de ceva îndepăratat și îl chinuia îngrozitor neputința 
aceasta. O ceață interioară se ridica prin porii pielii sale și se 
contopea cu fumul țigării, învăluindu-i trupul, ochii umezi, 
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gândurile. Nu știu ce mă atrăgea la acest om sărman care 
trăia mai mult printre animale decât printre oameni. Mângâia 
caii și-i răsfăța ca pe niște tovarăși. L-am văzut cum le ungea 
cu o cârpă muiată în untdelemn rănile făcute de hamuri dar și 
de loviturile de par administrate de Boban. Acesta își bătea cu 
cruzime și animalele și se spunea că în tinerețe omorâse în 
bătaie mai mulți cai. Când intra în târgul de vite, țiganii, 
geambași de cai ca și el, se dădeau la o parte din calea lui, 
preferând să nu aibă de-a face cu omul acesta rău și 
răzbunător. Pățiseră destule necazuri din cauza lui.   
         ”Ce-or mai face a noști de-acasă?” se întreba Matei în 
clipele sale de singurătate. Și tot el își răspundea: ”ce-or mai 
face?” Uneori începea să vorbească într-o limbă pe care nu o 
înțelegeam. Pricepeam doar că era o conversație 
militărească, se părea că omul făcea intrucție, își saluta 
superiorii și tot el răspundea. ”Ein, zwei, drei! Ein, zwei, drei! 
Liegen! Liegen! Ein, zwei, drei! Eins, zwei, drei!” Ulterior am 
aflat că vorbea limba germană și că era un ”uitat”. Adică era 
un fost militar german uitat pe meleagurile noastre din timpul 
războiului. Fusese rănit, împușcat în burtă și în picior. Dacă 
rănile i se vindecaseră și chiar dacă piciorul rănit rămăsese 
aproape țeapăn, amnezia îl făcea să nu-și mai amintească 
numele locului de unde vine și nici numele rudelor sale. O 
poveste scurtă și tristă. Vedeam deci un soldat german în 
carne și oase. Un neamț total diferit de soldatul prezentat în 
filmele cu nemți și cu americani. Mi se elucidase în acest fel și 
misterul întrebării lui aparent fără sens: ce-or mai face ai 
noștri de acasă? Și totodată tristețea acestei întrebări. De 
bună seamă omul acesta uitat printre străini a fost și el copil, 
apoi adolescent și a avut o casă unde a trăit, părinți, frați, 
surori sau chiar o iubită, o soție și poate chiar un copil. Pe 
care îi vedea în amintirile sale însă nu putea realiza cine sunt 
și nici care este numele lor. Deși îi cunoaște bine și 
empatizează cu imaginile lor. Îi sunt familiare locurile din 
amintirile sale dar nu știe cum se numesc și nici unde se află. 
Vorbește o limbă despre care află că este limba germană dar 
nu știe unde este țara în care se vorbește această limbă. Și 
întunericul obsesiv din care se întrupează aceste imagini.  
Singura amintire materială pe care o mai avea din patria sa 
era o tabacheră argintie în care își așeza tacticos țigările. De 
multe ori l-am surprins stând pe marginea râului și zâmbind 
fericit. Unor năluci din trecut. ”Ce-or mai face a noști de-
acasă!”?  
        - Tulai... s-a omorât! Tulai... s-a omorât...  Liniștea 
Braniștii s-a revoltat stârnind ecouri prelungi. Duceau strigătul 
disperat al Marișcăi.  
             Au alergat vecinii. Poarta era larg deschisă. Caii 
legați sub șopronul de lângă șură sforăiau pe nări, lovind 
cadențat cu copitele în pavajul din piatră. Ușile casei erau larg 
deschise iar în camera din față Matei îmbrățișa neputincios 
picioarele țepene ale lui Boban, care se legăna în lanț, 
opintindu-se neputincios să-l ridice ca să nu se sufoce de tot. 
Venele gâtului i se umflaseră sub lanțul de oțel iar ochii 
umflați stăteau să-i sară din orbite. Era alb la față. Limba îi 
atârna în colțul gurii.  Norocul a venit de unde nu te aștepți. 
Doi bărbați de la blocuri care lucrau la conducta de apă au 
auzit strigătele disperate ale femeii și au dat buzna în casă. 
Au găsit o rangă din fier și au rupt cuiul din grindă de care era 
prins lanțul. I-au eliberat gâtul și au reușit să-l resusciteze. 

Când a deschis ochii era speriat și se întorcea din altă lume. 
Cu siguranță că-l văzuse pe Diavol venind spre el cu o furcă 
pe care să i-o împlânte în ochi. De bună seamă că i-a văzut și 
rânjetul înfiorător. Însă despre această întâlnire n-a mai putut 
să povestească niciodată. 
            Dar ce-au văzut în încăpere salvatorii a fost mult mai 
straniu decât imaginea înfiorătoare a spânzuratului. Resturile 
unui sac de iută ros de șoareci și un morman uriaș de bani de 
o sută roși și ei și aproape putreziți. Podelele erau scoase și 
lăsau să se vadă un loc cât un mormânt pentru un copil în 
care fuseseră ascunși banii. Se spune că erau vreo trei sute 
de mii de lei, bani pe care Boban i-ar fi strâns leu cu leu și i-ar 
fi pus la adăpost în această ascunzătoare de sub podele. 
Numai că șoarecii au ros și sacul și banii și și-au făcut cuib 
între bancnotele albastre de o sută care s-au mucegăit și au 
prins să putrezească din cauza umezelii. Când a umblat la 
acunzătoare și a constat dezastrul, Boban și-a pierdut mințile. 
S-a blestemat în fel și chip și a jurat că se spânzură. Se 
dusese dracului agoniseala sa de-o viață. Nu, nu mai avea 
nici un rost să trăiască. A luat un lanț și l-a bătut în cuie în 
grinda de lemn și și-a făcut felul. Se adunase multă lume. 
Încercau să mai salveze ceva din averea scoasă de sub 
podelele casei. Însă totul părea în zadar. Uitaseră de Boban. 
Acesta stătea întins pe pat cât era de lung.  Nu se văita. Nu 
scotea nici un sunet. Avea ochii larg deschiși și privirile goale 
erau fixate în grindă. Matei stătea aplecat deasupra sa și îi 
tampona fruntea cu un ștergar de cânepă umezit în apă cu 
oțet. Gesturile lui erau tandre. Se purta ca atunci când oblojea 
cu untdelemn rănile cailor, după bătaie.   
           -Lasă că o să fie bine. Lasă că o să treacă... îi șoptea 
ca unui copil și plângea. 
Îmi petrecusem ziua în moară. Morarul Romoluț mă lăsase să 
mă uit cum se fabrică făina sub pietrele mari și cenușii și 
curge ca o apă albă în jgeaburile din lemn lustruite de atâta 
folosință, apoi se adună în niște lăzi înclinate la care se lega 
sacul. În sac aluneca făina caldă. Când se umplea sacul 
morarul închidea orificiul de scurgere a făinii cu un șubăr de 
lemn și lega în loc alt sac gol, după care deschidea șubărul 
ca să curgă făina. M-am repezit să iau și eu un sac plin ca să-
l duc în moară. Sacul era cald și moale și am avut senzația 
unei îmbrățișări, încât m-am înfiorat. Când am așezat sacul 
lângă cântar mi-am spus că acesta chiar avea forma trupului 
unei femei și am fost cuprins de o senzație necunoscută până 
atunci. 
        Însoțit de acest sentiment necunoscut am trecut pe la 
Mili ca să văd ce mai face. Locuia într-o aripă a conacului 
vechi a familiei Szocsi, care fusese cumpărat de bunicul ei și 
totuși naționalizat la colectivizare. Așa că într-o parte a casei 
aferentă curții din spate îi lăsaseră încă să locuiască pe vechii 
proprietari, iar în partea din față, în anticameră și în sufrageria 
cu boltă se mutase sediul colectivului.  Am bătut la ușă dar n-
a răspuns nimeni. Am intrat în veranda întunecoasă și am 
văzut silueta suplă a unei femei care se aranja în oglindă. Am 
tușit și atunci aceasta s-a întors și s-a îndreptat spre mine. 
Am recunoscut-o pe Mili sub rochia elegantă de culoare verde 
topaz. Se tunsese scurt și părul ei castaniu îi scotea în 
evidență ochii verzi și frumoși. Avea o aluniță deasupra buzei 
de sus în partea dreaptă și mi-am dat seama câtă dreptate 
aveau cei care spuneau că seamănă cu cântăreața 
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Margareta Pâslaru. Pășea apăsat iar pantofii cu toc înalt de 
culoare crem o făceau să pară mai înaltă decât era în 
realitate. M-am dat instinctiv înapoi. Parcă m-aș fi apărat de o 
nălucă. Îmi era ciudă și îmi spuneam că femeia din fața mea 
nu putea să fie Mili, tovarășea mea de pescuit. Nu, femeia 
aceasta era o străină! 
       - Plec la școală, mi-a spus simplu și s-a postat în fața 
mea. Îți las în grijă cristacul meu de prins pești și căpăstrul 
pentru călărie. Să ai grijă de ele ca de ochii din cap. Să vii 
mâine să ți le dau. La vară avem iarăși nevoie de ele. 
       Era cu un cap mai înaltă decât mine. A vrut să mă prindă 
de mână dar mie îmi venea să plâng. Mă simțeam 
neputincios. Nu doream să am de-a face cu femeiușca 
aceasta agresivă. Bineînțeles că n-am vrut să mă vadă 
plângând. Aveam și eu demnitatea mea. Am făcut stânga 
împrejur și am luat-o la fugă. Nu m-am oprit decât în Braniște. 
Am alergat pe porțiuni întregi de teren chiar prin albia iazului. 
Nici nu simțeam sub tălpi pietrele ascuțite de pe fundul apei. 
Îmi spuneam că inima mea este împărțită în două tot așa cum 
apa râului împărțea satul în două jumătăți. Și nici nu aveam 
nevoie de cristacul de prins pești! Și nici de căpăstrul pentru 
călărit caii ceapeului. Nu aveam nevoie de nimic de la ea! 
 
         Am ajuns în Braniște. Se însera. Mă minunam că 
ferestrele lui Boban nu sunt luminate încă. Cele trei corpuri de 
clădiri din curte erau pe jumătate cufundate în beznă. Mi se 
părea că sunt într-un tărâm părăsit. Mi-am amintit că Boban a 
murit după vreun an de la tentativa de suicid. Muțise. Uneori 
părea că se roagă și atunci i se umezeau ochii. Matei nu s-a 
mișcat de lângă el și l-a îngrijit ca pe un copil. Dar de moarte 
tot n-a putut să-l scape. 
       - Vai, vai! Vai,vai! Se văita oftând și privind cu ochii triști 
undeva departe.  
      Când a murit Marișca casele au fost moștenite de o rudă 
mai îndepărtată care s-a îngrijit și de bătrânul Matei. Într-o zi 
însă în sat a sosit un străin. Era înaintat în vârstă și semăna 
leit cu Matei. Au vorbit în limba germană și i-a spus acestuia 
că este fratele său geamăn. I-a povestit și despre familia lor și 
despre faptul că l-a căutat cincizeci de ani. Însă Matei a 
rămas indiferent la vorbele străinului în chipul căruia se vedea 
ca într-o oglindă și chiar s-a tras înapoi când celălalt eu a vrut 
să-l îmbrățișeze. Părea un copil supărat că a fost lăsat prea 
mult timp în grija doicii sale. N-am mai aflat ce s-a întâmplat 
între cei doi în acea zi. Străinul s-a întors dezamăgit în patria 
sa îndepărtată și nu a mai revenit. Se aștepta să regăsească 
un frate dar a descoperit doar un copil bătrân cu sufletul mort. 
de multă vreme. Și nici nu mai avea de ce să revină pentru că 
în acel an Matei a refuzat să mai fie Matei. 
            Dacă-l întrebai : ”Matei, ce-or mai face-ai noști de-
acasă?” te privea melancolic și tăcea. Nu mai răspundea 
vesel ca altădată. Uneori tăcerea sa era cea mai tristă tăcere 
de pe pământ. Când a venit iarna a murit și el. Aflase 
răspunsul la întrebarea care l-a chinuit cincizeci de ani. Poate 
pentru prima dată și-a dat seama cât era de singur. Și nu mai 
dorea să se întoarcă la imaginile acelea din tinerețea sa, pe 
care le văzuse o jumătate de secol fără să le poată localiza. 
Când locurile copilăriei sale au avut nume și când și-a amintit 
poate de lumea care a trăit fără el timp de cincizeci de ani a 
constat că toată viața lui era lipsită de sens. Nu mai avea de 

ce să rămână aici. L-au îngropat creștinește în cimitirul din 
marginea orașului, aproape de Boban și de Marișca. De 
atunci a trecut multă vreme și crucea din lemn a putrezit și s-a 
prăvălit pe pământ și nu a fost nimeni să-i pună un alt semn 
de aducere aminte. Locul mormântului său îl mai știe doar 
vântul. 
          Era târziu când m-am întors din lumea aceasta exilată 
sub tâmple. Auzeam doar apele iazului morii murmurând, 
îngânând pietrele peste care alunecau aproape de locul în 
care se vărsau în Strei. Dar eu simțeam parcă un alt râu, un 
râu subteran care mă străbătea și care își camufla apele ce 
își continuau curgerea în veșnicie. Și dincolo de albia acestui 
râu care izvora din memorie percepeam toate lucrurile 
adăpostite sub umbra lui Dumnezeu. Le simțeam ca pe o altă 
prezență. Simțeam cum se năruie și revin iarăși în ființă. O 
mână nevăzută le dărâma și le așeza la loc. Și toate se 
făceau noi. Ca la început. 
 
   Ein, zwei, drei! Ein, zwei, drei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Daniel Dăian, Plimbare cu șobolani 
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Daniel DAIAN 
 
[uneori am aşa o stare lichidă]  

 

ca şi cum aş curge printre rânduri 

mimând înecul unui grăunte de nisip 

în lumea de zi cu zi a unui somn de toată splendoarea 

nu ştiu cum să-ţi explic dar 

respiraţiile mele lasă de la o vreme urme serioase pe obrajii tăi 

iubito 

probabil că te-ai obişnuit cu aproapele 

şi nu te mai deranjează atât de mult starea aceasta absurdă 

de înecat la mal 

sau gramul de nisip care ţi-a pătruns în gânduri 

a provocat o furtună care nu se mai putea opri din plâns 

nu ştiu chiar tot ce se ascunde pe culoarul dintre trupul meu care 

trece 

şi camera mică de serviciu unde tu fumezi ţigările altora 

în genunchi 

totul începe să semene cu o clădire unde se adăpostesc numai 

părţile noastre rele 

un loc unde disperarea este atât de subţire încât 

încape în oglindă ca un dialog interminabil la marginea indiferenţei 

care pe lângă faptul că nu spune nimic 

nici nu ne lasă să trecem mai departe 

într-o altă încăpere unde 

uneori ai şi tu aşa o stare lichidă 

de toată frumuseţea 

 

 

[ceea ce vreau eu nu mai înseamnă nimic]  

 

poate un turn desfigurat cerşind înălţime 

sau privirea ta 

ca un şiroi de carne 

vândută într-un târg de animale 

ei bine îţi voi spune 

cât de viu sunt atunci când mă opresc din frig 

şi cât de fericită eşti atunci când găseşti o viaţă 

hălăduind fără stăpân 

întrebările sunt la ordinea zilei 

zboară neidentificat dintr-o gură în alta 

se lasă întemniţate de frică 

ca şi oamenii 

apoi 

am să îţi povestesc puţin câte puţin din foamea 

calului troian care 

după ce a evadat din peşte 

a început să doară 

 

mai ales că ceea ce sunt eu atunci când dorm 

seamănă cu o inimă de lemn 

de unde 

urletul tău cade magistral la pământ 

dă din picioare şi loveşte isteric cu pumnii 

descoperind încă o dată subteranele 

care şi-au făcut culcuş 

în respiraţia ta fierbinte 

de tablă 

 

[o iubire nefiltrată m-a prins de umăr]  

 

și a strâns cu atâta putere 

încât 

mi-am auzit oasele explodând 

în urale de bucurie 

apoi m-a tras lângă și a început să-mi vorbească prin gesturi 

păsări concrete se loveau de geamuri 

mimau aproape perfect 

clopotul catedralei 

sub care au murit de greutate 

zeci de noi 

zeci de voi ceilalți 

ce priveau spre această iubire nefiltrată 

urcând ca un sânge 

prin umăr 

 

 

[s-a dezbrăcat până când îi puteam vedea sângele]  

 

zbătându-se 

ca o mărturisire a ridurilor mele 

de mai târziu 

 

şi cel puţin o vreme 

mi s-a părut că avea ceva roşcat în privire 

privirea aia care smulgea bucăţi serioase 

din inconştienta capitulare a palmelor mele 

prăbuşite cu intenţie 

într-un oraş de frontieră 

 

am simţit chiar şi golul 

cum şi-a pierdut minţile în locul meu 

până când am văzut o altă mână 

o mână străină care mă reconstituia pas cu pas 

din fragmentele iresponsabil închegate 

într-o viziune 
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Dumitru ICHIM  
 
Acelaşi cântec vrea Ninlil, din 
nou 
 
Același răsărit, ni-l tremură 
Nibiru, 
luceafărul iubirii, 
dar tot mereu e altul,  
așa cum peste unduirea eufrată 
vedenia și-o tremur trandafirii, 
în verde crud de cântec trist, 
pe unde-naltul 
se  rotunjește-a basm cu-a fost odată. 
 
De câte ori îmi ceri 
același cântec să-l repet 
că unda-i mereu nouă? 
Se joacă ghimpul veșniciei 
în bob mărunt de rouă, 
învecinând safirul străinit în colier 
cu-același ''te iubesc'', 
cum dintru început de lumi 
n-a fost nici zeu,  
nici pământean, să te iubească 
precum lăuta de țărână din Sumer. 
 
Văzduhului, 
tu ștrengărește,  
îi torci din scama unui nor 
povestea mea cu leul zburător 
ce pajurei aripile luă cu împrumut 
din cer să te răpească. 
Nici zeu n-a fost, nici pământean, 
precum lăuta mea să te iubească 
dintru adâncuri de dumbrăvi 
născute strunii. 
 
Sprâncenele 
și le-au zburat lăstunii, 
vârful aripei lor scriind 
întoarcerea aprilului pe cer, 
iar genele 
miresme de santal ce-au înserat ușor 
deasupra mărilor, 
două stihiri - fior lângă fior. 
 
Și iarăși strunii voi povesti  cântând 
de Eufrat, de lună plină și de fragă, 
dar cât îmi ești de dragă, 
lumina o s-o las, 
văzduhurile tale să culeagă 
cu primăvara poienindu-și lutul. 
 
Și iar mă-ntreb, ca omul prost, așa, 
când te alinți cu nu și nu, 
ce-ai face tu 
cu toată veșnicia ta, 
dacă-naintea ei nu ar fi fost 
sărutul? 

 

ROMANŢĂ CU OMAR KHAYYAM 
 
Pe frunza toamnei  
cântă-mi de ulciorul, 
despre fecioara furându-mi mângâieri, 
cum a prădat de vâlvătăi cuptorul, 
și buzele - rubinul. 
 
Dar, și mai bine, 
adu-mi cu paosul și vinul 
ce-ar fi ca să mi-l verse pe mormânt. 
N-ar fi păcat 
să-i irosim 
cântarea nouă? 
 
Știi? Iarba va avea o veșnicie 
firul pierdut să-l deslușească-n rouă 
și să-mi cârpească ultimul cuvânt. 
 
CHIAR   INIMA   L-A  PĂRĂSIT  PE  IOV 
 
Pe la târziul livezii 
Iov, după durerosul cutreier, 
de căldura amiezii 
aproape ucis, 
își găsi inima 
la capăt de drum,  
la uitare de vis. 
 
Dormea. 
Păzită de un greier. 
 
In afară de ea 
Iov nu mai avea 
pe nime' 
și și-o recunoscu 
după ecoul de ape 
despletit ca-n scoică, 
din limpezime în limpezime, 
din abis în abis, 
genune pe brâncă 
oglindindu-se. 
 
Nu îndrăznea s-o trezească, 
dar în străvezimea adâncă, 
unde-ațipește unda-n străverde rotund 
cineva-i lăsase-un bilet 

cu literă vie pe prund 
''Te-am căutat și nu erai acasă. 
Te iubesc și revin.'' 
Dumnezeu cu-n peștișor de argint 
adâncul inimii lui Iov, 
pe unde părea mai pelin, 
îl semnasă. 
 
KITCHENER, ONTARIO 
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Al. SĂNDULESCU 
   „Spoi tingiri...”  
 
 După Schimbarea la Față, dar mai ales după 
Sfânta Maria, când începeau să se coacă viile și livezile 
și când zilele se făceau pe nesimțite din ce în ce mai 
scurte, apăreau în sat țiganii spoitori. Era o familie, 
Mârzac și Chercioaia, care veneau an de an. Își instalau 
cortul pe un loc de la răspântie, în fund, ca pavăză, 
căruța cu coviltir de rogojină. Dădeau drumul celor două 
bivolițe să pască pe malul pârâului și ei se puneau să 
umble pe șosea, de la un capăt la altul al satului, 
strigând în gura mare : „Spoi tingiri! Spoi căldări!” Era 
vremea bulionului și a magiunului și mai fiecare avea un 
cazan vechi, care trebuia împrospătat cu acel strat 
argintiu de cositor.  
 Chercioaia era încă o țigancă plină de nuri, 
îmbrăcată în fuste lungi și largi, în culori țipătoare, 
dominant fiind roșul. Părul negru, prea puțin înspicat, 
căci nu cred să fi avut 40 de ani, îi cădea în șuvițe de 
care atârnau monede galbene, probabil de alamă. În 
sinea ei, ar fi vrut să fie de aur. Băteau  din poartă în 
poartă și nu plecau cu mâna goală. Se încărcau în spate 
cu căldări ce urmau să fie cositorite și apoi așezate pe 
pirostrii de către gospodine, la foc domol, pline de prune 
sau de pătlăgele roșii pentru proviziile de iarnă. 
 Mârzac purta niște mustăți stufoase, îngălbenite 
din cauza tutunului, fumat cu luleaua. Se apuca de lucru 
stând cu picioarele unul sub altul, turcește, și frecând cu 
nădejde fundul și pereții vasului.  
 Chercioaia continua să colinde prin sat ca să 
adune materialul de lucru, ademenind în același timp și 
câte o fătucă naivă ca să-i ghicească în ghioc cine-i va fi 
alesul și când se va mărita. Seara, mulgea bivolițele, 
care dădeau un lapte foarte gras, aproape galben. În 
soarele dimineții, lângă cort, începeau să lucească 
tingirile, ca și noi. În ele va fierbe dulceața de prune, de 
struguri și, ceva mai târziu, de gutui. 
 Chercioaia avea o fată cu un alt țigan, care îi 
însoțea în trecut la venirile lor în sat. De la o vreme, a 
dispărut. Era înaltă ca și maică-sa, frumoasă la față ca o 
româncă. Se îndrăgostise de ea, rău de tot, chiar un 
român, spre disperarea părinților. Întrucât nu cădea la 
înțelegere cu ai lui, o răpi și „fugiră”. Chercioaia era 
încântată că mica Pirandă, care nu împlinise 17 ani, va 
ajunge „cocoană”. Se stabiliră într-o altă șatră de țigani, 
unde el fusese oarecum adoptat. Nu avea nicio meserie, 
nu i-a plăcut să spoiască tingiri și, după ce au făcut un 
puradel, aventurierul și-a luat tălpășița. Pojarul îi 

trecuse. Frumoasă de pică, Piranda s-a consolat cu unul 
de-al ei, târând acum după ea o liotă de copii. 
Chercioaia o căina că n-a putut să fie „cocoană” și-l 
blestema întruna pe cel care, înnebunit pentru o clipă, îi 
răpise fata și mai cu seamă că îi năruise visele de 
îmbogățire. Flăcăul era fiu de oameni înstăriți, să nu 
spun de bani gata, și ar fi dorit și ea, ca mamă soacră, 
să poarte o salbă de galbeni adevărați, și nu tinichelele 
de alamă ce-i atârnau prin șuvițele de păr cam neîngrijit. 
 Pe la mijlocul toamnei, când se culegeau viile și 
apărea „tulburelul”, soseau în sat căruțele încărcate cu 
pește sărat, aduse de prin bălțile Brăilei. Auzeai strigând 
: „Hai la pește, pește, mămăliga prăpădește !” 
Cumpărători se găseau, căci peștele era ieftin, fiind pe 
atunci mâncarea săracului. O mâncare de-a gata și 
rapidă în comparație cu pastrama de oaie sau de capră, 
ce trebuia îndelung pregătită. Și saramura de crap și 
pulpa de berbec, ținută și ea la saramură, erau mari 
sugative de vin. În acele zile, bărbații, uneori și femeile, 
mergeau pe drum ca și când erau legănați de vânt 
.Meseriaș țigan era nu numai spoitorul Mârzac, dar și 
Ghelase coșarul, care în fiecare toamnă venea să ne 
repare și să ne scuture sobele, sau ca Pompiliu, care, 
încărcându-și marfa pe unul sau doi măgari, aducea în 
sat o serie de produse manuale, confecționate din lemn : 
linguri, fuse, cofe,cofițe, ciubere, donițe, găvane, covată 
în care se frământea pâinea sau cozonacul, albie de 
spălat rufe. Aproape toate erau din brad  ( în afară de 
covata de frământat pâine și albia de rufe a căror 
materie primă erau plopul sau salcia ) și mirosul de 
rășină se păstra multă vreme. Parcă altfel arăta apa, mai 
limpede și mai proaspătă, într-o cofă de lemn nou-nouță 
decât într-o găleată adesea uzată. Alături de stejar din 
cel al cărui trunchi foarte solid se ciopleau „tălpile”, 
temelia casei, și apoi grinzile, bradul urca spre streașină 
și acoperiș asigurând căpriorii și mai ales șindrila, în alte 
locuri numită draniță, cea care „lua apa”, fiind folosită cu 
mult înaintea țiglei și a tablei zincate. Iarna, ținea și mai 
cald ca celelalte, vara și mai răcoare. Podul abia 
acoperit cu șindrilă era un adevărat pod al miresmelor.  
 Aveam în sat lemnari care ciopleau și fățuiau 
materialul de construcție, dogari care întocmeau cu 
migală căzile și butoaiele, împănându-le pe la încheieturi 
cu papură, fierari care căleau fiarele de plug și 
topoarele, potcoveau caii, lipeau osiile rupte, puneau 
șine de fier la roatele căruțelor, după ce le îndoiaiau, 
înroșite în foc, precum și osiile, foc întreținut cu suflul 
burdufului. 
 În acea vreme, la țară nu exista lumină electrică, 
toată lumea, cu foarte rare excepții, folosind lampa cu 
petrol. Aprovizionarea era dificilă, uneori negustorii nu 
reușeau să acopere necesitățile. Spoitorilor, pescarilor, 
lingurarilor li se adăugau găzarii. În căruțe lungi 
încărcaseră butoaie metalice pline cu gaz și cu păcură. 
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Aceasta era folosită la unsul roților și a osiilor.De la ei, 
mirosindu-le hainele de la distanță a petrol, se puteau 
cumpăra cantități mai mari, ce asigurau consumul pe o 
perioadă îndelungată. Găzarii veneau de pe la Moinești, 
Comănești din județul Bacău și aveau un mod mai 
original de a-și prezenta marfa, cu efect ce stârnea, în 
mod involuntar, hazul : „Gaz, gaz, păcură...” în vorbirea 
lor cântată, ajungea să sune : „Gaz,gaz, păcur...” 
 Cum se apropia iarna și erau destule geamuri 
sparte, spre a nu mai vorbi de casele noi, mai apăreau 
pe șosea și geamgii, de obicei ardeleni, care-și purtau 
marfa-n spate, ca pe o imensă raniță de scânduri și 
sticlă dreptunghiulară. Îi auzeai strigând în graiul de 
peste munți : „Jamuri, jamuri !”. 
 În sat nu erau doar meseriași ca cei amintiți, 
existau și bărbați specializați numai ei anume să 
înjumghie porcul de Ignat înaintea Crăciunului, să taie 
mielul și iedul de Paște. Cum ne aflam într-o zonă 
deluroasă, cu păduri, livezi și vii, și cu prea puțin teren 
agricol, o bună parte dintre țărani, ca să-și câștige traiul 
zilnic, fiind mici proprietari a unui singur, maximum a 
două pogoane de pădure (1 ha.), tăiau lemne spre 
vânzare, pe alese, (nu ca acum, otova, cu zecile, poate 
sutele de mii de hectare ), cele de stejar, ajunse bine la 
maturitate, folosind la construcții, și cele de soiuri 
felurite, mai slabe , pentru foc. Încărcate în căruță, le 
transporta la oraș, unde găseau destul de lesne clienți în 
piața agricolă, numită obor. Tot de acolo, unde se 
scoteau la vânzare și vitele, cumpărau grâu, porumb 
,orz și ovăz de la țăranii veniți din marginea de sus a 
Bărăganului, de care mai toți duceau lipsă. 
 
 Întorș de la „târg”, cerealele încărcate în căruțe, 
urmau să fie măcinate, și iată, că la cele amintite, se 
adaugă noi meserii, acelea ale morarilor și ale brutarilor. 
Nu prea departe de satul nostru, peste un deal, curge 
râul Râmnicu Sărat și pe albia lui se înjghebaseră 
câteva mori, puse în mișcare de presiunea apei, 
zăgăzuite în câteva zone. Fiecare se numea moara de 
apă, la bază cu o lespede fixă, iar deasupra cu una 
mobilă, pusă în mișcare de viteza apei, care fărâmița 
boabele răsturnate în coșul de deasupra. Mălaiul, făina, 
spre a fi și mai fin mărunțite, aveau nevoie să fie 
cernute. Mai toată ziua la moară era aglomerație și 
țăranii disciplinați (nici nu ne-ar veni a crede) trăgeau 
căruțele în ordinea sosirii. De unde și vorba că „stăteau 
la rând ca la moară”. Spre deosebire de „moara de apă”, 
specifică satului, exista la oraș așa numita „moară de 
foc”, adică pusă în mișcare mecanic. 
Toate câte le-am spus până aici cu meșterii și meseriile 
lor, cu obiceiurile și îndeletnicirile oamenilor satului de 
altădată ne trimit spre un mod de viață , care a avut și 
incovenientele lui din punctul de vedere al unei civlizații 
prea puțin confortabile în destule privințe. Prezentau 

însă și avantajul unei vieți mai aproape de natură, mai 
curate, chiar mai plină de farmec. Un acoperiș de 
șindrilă,  o căruță nou ferecată, trasă de doi telegari, 
scăpărându-le potcoavele alergând pe drumuri de țară, 
o saramură de crap (necongelat), o „pomană a porcului”, 
stropită cu țuică fiartă sau cu vinul rubiniu abia limpezit, 
o sobă de zid în care iarna duduia focul, făcând să 
troznească lemnele, o jimblă bine rumenită sau o lipie 
moale mâncată cu un strugure zemos de Tămâioasă, o 
dulceață fiartă în vasele cositorite de Mârzac ne mută 
parcă într-o lume ireală. Nu pretind că ele nu se mai 
regăsesc și azi, cel puțin pe alocuri, dar ele nu mai 
constituie regula.  
Totuși nu pot rămâne indiferent la ecourile memoriei : -
oricât ar părea de naive – ce vin acum de foarte departe, 
la pitorescul strigătului acela repetat, chemător în esență 
spre bucuria vieții, înălțându-se parcă din grădinile, din 
viile și livezile toamnei, ce așteptau să fie culese : „Spoi 
tingiri ! Spoi căldări !” 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
   Armina Flavia Adam, Pumnul din vid, poeme, Ed. 
Rafet, 2015 
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Ladislau DARADICI 
DESPRE LUMILE ÎN CARE AM MURIT 

NU ŞTIU CÂT A DURAT EFECTIV cea dintâi moarte a mea, căci 
din clipa în care am simţit că mi se face greaţă şi ameţesc, 
prăbuşindu-mă, şi până m-am trezit în dimensiunea aceea nouă sau 
univers paralel, căci nici nu știu cum să-l numesc, nu-mi mai 
amintesc nimic, poate doar acea senzaţie de pace absolută şi de 
impasibilitate totală. Ori mai degrabă absenţa oricărei senzaţii... Mă 
gândesc că aşa trebuie să fie când ţi se rupe filmul, nimicul 
nepalpabil învăluindu-te: e ca şi cum ai luneca, inconştient, într-un 
somn neutru şi atât de adânc, încât nici nu poate fi imaginat; cert 
este că am perceput fiecare dintre cele două muriri ale mele drept o 
despovărare. Şi nu fizică, desigur... Acum înţeleg foarte bine că 
există un moment de tranziţie între adormirea din viaţă şi trezirea în 
moarte, dar îl consider răstimpul cel mai plăcut şi cel mai liniştitor cu 
putinţă, şi asta, pentru că în tot acest interval practic imperceptibil 
nu se mai întâmplă nimic. Cu tine, în tine sau în afara ta. Zadarnic 
te-ai strădui să-ţi aminteşti ceva, o licărire, o adiere, un semn sau 
un sunet măcar, pentru că din acest interval nu rămâne absolut 
nimic în urmă şi poate pentru că, într-adevăr, de când ai murit şi 
până te-ai deşteptat în cealaltă lume nu s-a petrecut nimic; e 
răstimpul în care, dacă te-ai imagina într-o infinită odaie, ai putea 
considera că lumina este, cu desăvârşire, stinsă... 

CÂND AM DESCHIS OCHII, MĂ AFLAM într-o realitate aproape 
identică aceleia pe care o părăsisem; este lucrul despre care simt 
că ar trebui neapărat să vorbesc. Totul părea similar şi e de înţeles 
de ce am crezut iniţial că fusesem în comă ori leşinasem doar, 
revenindu-mi după un timp mai scurt ori mai îndelungat, neavând de 
unde şti cu precizie acest lucru. Deschizându-mi ochii, am zărit-o pe 
Veronica plângând, deşi se fereşte de obicei să-şi trădeze 
vulnerabilitatea, şi mai cu seamă în public; se mai aflau câteva 
persoane străine în juru-mi, eram întins pe spate, pe marginea 
trotuarului, aproape de plaja care semăna cu cea din Varna, unde 
ne petrecuserăm săptămâna ca doi adulţi aşezaţi, îndeajuns de 
înţelepţi şi care aveau nevoie doar unul de celălalt pentru a avea 
totul din lume. Se întunecase deja, însă aerul era cald încă, m-am 
ridicat în fund cu ajutorul cuiva, întrebând: Ce s-a întâmplat cu 
mine? Într-o engleză stâlcită, un bărbat a spus: V-aţi prăbuşit pur şi 
simplu... Veronica plângea doar; i-am desluşit, prin ochii mărunţi şi 
frumoşi, spaima din suflet: semăna cu o prigorie ferecată într-o 
colivie. A mai durat niţel până am reuşit să mă ridic, o bulgăroaică 
tânără mi-a apropiat de buze un pahar cu un lichid gălbui, 
efervescent; era o farmacistă şi purta un halat vede deschis, căci ne 
aflam în faţa unei farmacii cu lumini albe, iar eu mă simţeam ocrotit, 
eram în centrul atenţiei a cel puţin patru oameni, mulţumit cumva că 
în momentele morţii mele nu făcusem nimic penibil, să urinez, de 
pildă, pe mine, sau chiar mai rău, căci ştiam că uneori muribunzilor 
li se mai întâmplă şi asta... Am băut cu buzele tremurânde 
amestecul acela de calciu şi magneziu adus de farmacista 
sufletistă, apoi m-am ridicat în picioare cu o uşurinţă care, la 
început, m-a nedumerit niţel. Nu ştiu dacă am făcut zece paşi, cu 
Veronica ţinându-mă de braţ, în momentul următor începând să 
vărs. Nu doar că eram într-o altă lume, dar eram şi un alt om: 
simţeam că din clipa aceea nu-mi va mai fi teamă de nimic, 
niciodată; parcă totul se luminase în juru-mi, în mine. Era ca o 
despovărare. Realizând că mi-am revenit, oamenii şi-au văzut de 
vieţile lor; uneori îi recunosc în visele mele şi atunci, probabil, îşi 
mai amintesc şi ei de mine... Între timp, Veronica şi fata în verde m-
au aşezat pe o bancă din parcul de alături, aş putea chema 

salvarea, a spus tânăra în engleză, Veronica mă privea cu teamă, 
iar eu m-am opus categoric; mă simţeam bine, fericit şi eliberat cum 
nu mai fusesem de mult. Realizam din nou, cu seninătate, că nu mă 
temeam, acesta fiind poate lucrul cel mai important din noua lume 
în care am murit din vechea-mi viaţă... Pentru că nu pot numi altfel 
această miraculoasă trecere dintr-o parte în alta: ne naştem într-o 
lume şi trăim într-însa, părăsind-o apoi într-o zi, practic murind într-o 
lume nouă... 

ÎNTORŞI ÎN CAMERA NOASTRĂ DE HOTEL din apropierea plajei, 
m-am dezbrăcat şi m-am întins pe pat, convingându-mă tot mai mult 
că mă aflam într-o altă lume. Apoi m-am gândit că poate asta li se 
întâmplă tuturor celor care mor la un moment dat, moartea în sine 
nefiind decât o trecere către un alt univers, paralel, aflându-se însă 
la un alt nivel faţă de cel precedent, noi înşine evoluând, dobândind 
o altă înţelegere a lucrurilor decât cea din vieţile noastre anterioare. 
Mă simţeam mai luminat, mai împăcat, mai înţelept. Îmi dădeam 
seama cu mirare că o mulţime de lucruri din viaţa mea anterioară 
începură să conteze tot mai puţin. Devenisem altceva. Eram 
altcineva. În seara aceea am rugat-o pe Veronica să-mi aducă pe 
noptieră cărţile pe care le aveam cu mine, povestirile lui Kafka, 
Historia universal de la infamia a lui Borges şi Bestiario lui Cortazar. 
Plus caietul cu spirală în care îmi notam ideile propriilor proze. Aşa 
că în zilele şi nopţile care urmară, am citit şi am scris mai mult ca 
niciodată, reascultând concertele preferate pentru violoncel şi 
orchestră, începând cu Boccherini, Haydn şi terminând cu Dvorak şi 
Saint-Saëns, bucurându-mă de clipele petrecute cu Veronica şi 
iubindu-ne aproape ca în tinereţile noastre, plimbându-ne la 
răsăritul şi la apusul soarelui pe malul mării, desculţi şi ţinându-ne 
de mână, fără regrete, fără speranţe, fără cuvinte de prisos. Mă 
preocupa tot mai mult oglinda propriului meu suflet, începând să-mi 
amintesc propriile-mi vise; trăiam în prezent şi simţeam că îi iubesc 
mai mult pe oameni, privindu-i cu un fel de bucurie rară, cu 
admiraţie şi cu indulgenţă. Chiar şi Veronica mă iubea mai mult, ca 
pe un dar de viaţă pe care îl reprimeşti, ştiind însă că oricând îl poţi 
pierde; trebuia doar să-i privesc ochii şi simţeam asta. Eram mai 
liniştit şi mai fericit ca niciodată... Întorcându-ne în ţară, mi-am făcut 
un obicei în desluşirea diferenţelor abia sesizabile, dar esenţiale, 
dintre lumea veche în care trăisem şi noua lume în care, murind, m-
am trezit. Cantitativ, diferenţele ar fi putut fi neglijabile, dar de-acum 
puteam discerne între lucrurile care contau şi balast; lucrurile care 
contau pentru mine şi Veronica, şi nu cele care contau pentru alţii. 
Desluşeam cu simplitate ce este important pentru viaţa mea. Ca să 
nu mai irosesc timpul rămas. Nu mai vroiam, de-acum, decât să 
iubesc, să călătoresc, să ascult muzică, să citesc, să scriu… 

A DOUA OARĂ AM MURIT DUPĂ VREO ZECE ANI, într-un spital. 
Adevărul e că nu-mi amintesc cum ajunsesem acolo. De data asta 
am simţit durere, dar nu una a morţii propriu-zise, pentru că aşa 
ceva nu există, era durerea vieţii, a ultimelor clipe, o durere fizică 
doar, pentru că mintea-mi era la fel de limpede, sufletu-mi era la fel 
de împăcat. Când m-am trezit în noua lume, aproape identică celei 
din care sosisem, Veronica se afla tot lângă mine. Mă sărută pe 
buze: nu mai plângea; se pare că de-acum învăţase şi ea, 
obişnuindu-se cu morţile mele, cu morţile noastre... Apoi sosiră 
medicii, zâmbindu-mi; curios e că ştiam exact ce gândeşte fiecare. 
Se dovedi că această nouă lume era şi mai nesofisticată şi mai 
strălimpede decât cele precedente, aproape că nu se vorbea deloc, 
parcă toţi din preajmă formau o singură entitate, ca şi când ai reuni 
o puzderie de stele într-un rendez-vous al universurilor. Deşi, 
aparent, nici această lume nu diferea de celelalte, noi toţi eram alţii, 
eram atât de blânzi, de curaţi şi de liberi, încât puteai trăi cu 
certitudinea că de-acum încolo, în oricâte lumi ai fi murit, dincolo de 
tristeţea sângerândă a sufletului, lucrurile care aveau să te aştepte 
aveau să fie tot mai desăvârşite şi mai frumoase... 
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Raisa BOIANGIU 
 
Lacrima cântului 
 
    Stau în casa asta a mea, a noastră, a celor doi, când trăia şi el, 
soţul. 
    Cânt zilnic. Porţia mea de fericire şi nefericire.  
    Am numele Elena, al mamei lui Constantin. 
    Ea, Elena a avut un fiu, eu am doi fii: Coco şi Cipri, răsfăţaţii mei 
care tare se mai băteau când erau mici. Râdeam de ei, băieţii mei, 
pe care i-am dat de voie, de nevoie nevestelor. 
    De atunci mă simt mai singură.  
    Soţul meu, inginerul era priceput şi primea într-o vreme bani 
frumoşi. Ne-am făcut casa asta în care locuiesc acum singură, de 
când el nu mai e. 
    Bucătăria am făcut-o mai mică: pentru patru persoane. E locul în 
care îmi petrec şi-mi petreceam dimineţile. Nu pot spune că nu-mi 
place să bucătăresc. O fac cu plăcere. Când erau băieţii cu mine, 
fiind mai aglomerată mă enervam uneori.  
    Coco venea la mine să vadă de ce zdrăngănesc oalele. Intra în 
bucătărie strigând: 
    -Mamă, mamă, ce s-a întâmplat? 
    -Ce să se întâmple?! Zăpăcitele astea de cratiţe îşi fac de cap... 
    -Să te ajut? 
    -Nu dragul mamei, lasă că mă descurc eu. Marş la joacă! 
    Îmi intrau pe fereastră glasurile lor ca un vâjâit de vânt 
primăvăratic. Îmi dădeau parcă imbold să mă apuc mai cu nădejde 
de trebile bucătăriei. Cântam, în timp ce curăţam zarzavaturile 
pentru ciorbă. Scoteam tacticos, cântând ,,Leliţă Ioană”... hainele 
maronii ale durduliei cepuţe, provenită de la orciagul pus de mine în 
grădină. 
    Le dezbrăcam până la pielea albă. Cultivate în curtea mea 
păreau mai strălucitoare în goliciunea lor. Când începeam să le toc, 
mă năpădea un miros înţepător şi-mi ieşeau lăcrimele: plânsul meu 
după mama? 
    Mi-aduceam aminte, cum cântam cu ea. 
    Cu toate că ştia că-mi place să cânt, nu mă lăsase să fac asta ca 
meserie, zicea că numai curvele profesează aşa ceva, nu fetele 
serioase. Eu serioasa, cu ce folos? Ce păcat era ăsta? Să cânt 
numai în casă, să mă ascund?! Cum fac şi acum. 
    Fiul meu mai mic Cosmin-Cocuţă a plecat în Spania, la Madrid. 
Munceşte. Cum se procedează acum mai nou, pleacă tinerii de-
acasă şi se duc în lume, unde or vedea cu ochii. Coco nu mai avea 
de lucru în combinatul nostru care-şi tot scade efectivul de la zece 
mii până la o mie. Ce mică armată a mai rămas de strajă patriei 
hunedorene! Ehe, din toată ţara veniseră şi pe urmă crizele. Şi 
acum după ꞌ89 –super crizele. Patronul nu rezistă să lucreze în 
pierdere! Numai de mila angajaţilor? Nu se face! La comandă: 
economia de  piaţă. 
    Aşa că: valea, Cocuţă, unde oi vedea cu ochii. 
    Şi a văzut. În Spania, în Spania! 
    Alţii în Italia, la Udineze. El nu şi nu : 
    -Mamă, mă duc în Spania. 
    -Dragul mamei, acolo e mai cald şi... e mai departe de casă. 
    -Ce să fac aici? Unde e de lucru, acolo-i şi casa... 
    Şi aşa trădarea. Eu, mama, ce cuvânt să am, să mă aşez în 
calea fericirii fiului meu? Dar nici acolo n-or umbla câinii cu covrigi 
în coadă! 
    S-au pornit atâţia tineri ca la război: 

    ,,La Madrid, la Madrid!” Am ajuns şi fără ,,lupte seculare”. S-au 
aşezat acolo: el şi soţioara, ce se pregătea să nască. Va fi pruncul 
un spaniol? 
    Văd naşterea Carinei pe internet, la cumnatul Ionică. Ce minune, 
să vezi cum apare viul din corpul mamei, urmaşa noastră, a mea- 
Carina. Acea înduioşare cu emoţie ca într-un sport extrem. Zborul ei 
peste munţi şi ape, peste păduri şi pustiuri, peste câmpuri mănoase 
şi cetăţi- undeva între cer şi pământ: rodul ţarinei noastre, 
transbordat- implantat în Spania, ole! 
    Văd taurul învins de toreadorul priceput. Va fi victimă Carina? 
    S-a ivit cu-n ţipăt. Vreau s-o mângâi, cum? Vreau s-o sărut, cum? 
Ecranul rece e o graniţă atât de perfidă. Parcă-i aici cu mine, o văd, 
dar nimic din trupul ei nu poate fi atins. E păcăleală. Unde-i Carina? 
Coco zâmbeşte. Îmi face cu mâna. Salutul lui ajunge la mine? 
    -Dragul mamei, te felicit, îi spun. M-aude! 
    Am lacrimi: bunică fraieră ce ar vrea corpişorul apărut să-l 
strângă în braţe, să-i simtă respiraţia, s-o ude... 
    Acest dor născut odată cu naşterea Carinei. 
 
    O strig peste gard pe vecina Ilincuţa: 
    -S-a născut , tu, s-o născut Carina!!! 
    Ce ecou! Dacă glasul ar putea ajunge până la Madrid. Şi să se 
întoarcă de acolo cu zbaterea Carinei, româncuţa dusă şi ivită din 
burtica mamei ei. Hm! 
    Tu, Ilincuţo, am văzut-o când s-a născut, la Ionică, pe computer. 
Am asistat la naşterea ei... 
    Sorbim împreună cafeaua Iacobs, cum o facem deobicei 
dimineţile. 
    -Am un simţământ, de parcă aş vrea să zbor acolo, s-o strâng în 
braţe! 
    Ce bine c-ai văzut-o! Felicitări pentru întâia ta nepoată. Eu am 
trei mai mari. Vlăduţ e plecat în Canada cu soţia. Poate în curând 
voi fi străbunică! 
    S-a răcit cafeaua. Vorbele s-au oprit cu gândul la nepoţi. 
    Eu, Elena, fac o prăjitură: albă, dulce, cu fructe rozalii, bucălate 
felii- citrice, pentru sănătatea Carinei, ca să fie imună la orice rău de 
pe lume. 
    Mâncăm prăjitura noi vecinele. 
    -Cum se numeşte prăjitura? zice Ilincuţa. 
    -E invenţia mea, chiar, să-i dau un nume. 
    -Carina- numele întâiei mele nepoate... 
 
    Mă duc zilnic la Ionică s-o văd pe internet. 
    E durdulie, cu feţişoara albă ca de puf, în roz îmbrăcată, precum 
prăjitura mea cremoasă. 
    Cum să fac să-i simt căldura trupului? 
    -Tu, Carina, ţi-am făcut o prăjitură special pentru tine. Am numit-o 
Carina! 
    Acasă sunt singură, numai cu Norocel, pufosul meu motan. Îmi 
vine să-l zgârâi sau el pe mine să mă zgârâie. De ce nu-i aici 
Carina? Cum să fac s-o pot avea în camera asta în care dormeau 
Coco şi Cipri. Şi el plecat de-acasă- în Cluj. 
    Cum se mai împingeau, ce vorbe-şi spuneau! parcă-i aud şi-
acum, dar... 
  Îmi vine să strig. Mă va auzi Carina până la Madrid?  
De ce nu-i cu mine, întâia mea nepoată, viaţa asta a ei ivită şi 
pentru mine. 
    Parcă ar fi în altă lume, unde nu ştiu când am  
s-ajung, dacă am s-ajung vreodată. 
    O văd: imaginea în mişcare, dar n-o pot lua în braţe să ating 
obrăjorul de faţa mea, să-i simt respiraţia, să-i şterg lăcrimelele, s-o 
legăn. 
    Braţele mele grele acum. 
    Dar, am o nepoţică, bucuria asta nu mi-o poate lua nimeni! 
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    Şi iată c-am ajuns la Madrid. Greu. Cu avionul, cu transbordări, 
cu emoţii, drum lung printre nori. Lumini ici-colo în seară, ivindu-se. 
Un pic de cognac pentru curaj. Gustărele. Muzici. Vise cu ea... 
Stewardesa. Culorile diverse ale pasagerilor. Bagajul învârtit – găsit 
şi drumul cu maşina. 
-Tu, Coco, bine c-ai venit după mine. 
    Hm! Lume nouă. Drumuri noi. Bâzâială. Readaptare. Nerăbdare. 
    -Cât mai avem de mers? Mă enervează că nu mai ajungem. 
    El e atent la drum. Eu palavragesc. Îmi pipăi corsajul. Îmi trec 
mâinile prin păr. Cum o fi mititica, încă nu ştie multe. 
    -Ce face Carina, draga de ea...? 
     -Ce să facă, mamă?! Şoferul e atent. Un du-te vino de 
maşineturi de toate felurile. Aş cânta de bucurie, dar o fac în mine. 
Un cântec de leagăn mai ştiu? Doamne, să ţin şi o fetiţă în braţe, 
eu, care am avut numai băieţi... 
 
    Iat-o în carne şi oase. Nu mai văd nimic altceva împrejurul meu. 
Era să pic pe scările de la intrare.  
M-am lovit de uşă. Nu mi-am mai şters papucii. La parter, bine că 
nu am de urcat. Gâfâitul meu ar fi devenit imposibil.  
    -Carina! Acel bobuleţ de carne şi ochi. Ochii Carinei şi 
buzişoarele ei şi plânsul(al ei, al meu?!) 
    -Carina! O strâng prea tare? Ce-i, ce-i, de ce plângi? Ea 
zâmbeşte. Eu plâng. Ea are un soi de curiozitate în privire. 
Întâlnirea noastră. Am ajuns la ea. Am o bucată ruptă din mine- vie. 
    Zile şi nopţi- de iarnă. Pişu al ei cu pampers. Am schimbat-o de 
zeci de ori şi de fiecare dată i-am păpat buculiţele.  
    Şi ea zâmbea nedumerită, parcă- întrebându-se: cine o fi şi fiinţa 
asta? Lăpticul din sticla specială. Mămica la lucru. Eu, buni şed cu 
Carina: prăjitura mea dulce. Am în mine chipul ei, mişcările corpului, 
rotunjimea rozişoară a pulpiţelor. 
 
    În noaptea dinaintea plecării mele s-a trezit plângând. Era un 
semn. Ştia că plec şi de asta...? 
    Eu mă uitam prostită la ea şi-i ziceam legănând-o: 
    -Lasă că mai vin eu, Carina, dragoste, mai vin la tine. I-am păpat 
buculiţele, schimbându-i pampersul fleaşcă. I-am pus braţele ei 
împrejurul gâtului meu şi i-am lipit năsucul de obrazul meu, să-i iau 
cu mine respiraţia caldă, umezită de mucişori. 
    -Carina, să nu mă uiți! Am zdruncinat-o un pic și ea se ținea de 
marginea pătuțului! ce puternică era... 
    Am luat cu mine zbuciumul cu nopţi nedormite, străduinţa de  a o 
face să râdă, efortul. Mă strâmbam ca toate loazele. 
   - Râzi, Carina! Apoi, râdeam să n-o sperii. Şi îi cântam când 
părinţii erau la lucru. Atunci se petrecea adevărata sărbătoare a 
întâlnirii noastre.  
    O învăluiam în sunete pline, cald emise de respiraţia mea pe care 
i-o dăruiam. 
    Oare ea va cânta? Şi talentul meu, oarecum nefructificat, îl va 
preface în cântece cu har? 
    Şi acum cânt. Am cântat şi la biserică şi mi-a zis părintele că-i 
place. Dar eu nu vreau să-mi dau drumul la voce acolo de parcă 
astfel mi s-ar fura din ce am eu mai bun: glasul! 
 
    S-au mutat în Germania la Freiburg. Cocuţă, Carina şi mămică-
sa. Ce mică-i Europa! 
    I-am urmat şi eu în drumul lor să văd unde s-au aşezat. La 
Madrid era prea cald? Şi şomajul creştea. Şi românii erau primii 
puşi pe liber, aşa că... 
    La Freiburg era mai răcoare. Dar limba asta nemţească e mai 
greu de prins. Pe aia spaniolă aproape o învăţaseră. 
    Îi cânt Carinei. Ea râde. Îi ţuc obrăjorii de puf.  
S-apropie vara. Acasă mă aşteaptă grădina mea şi casa pe care 
vreau s-o modernizez.  

    Din Cluj Ciprian- şi soţia medici stomatologi- au plecat şi ei în 
Franţa. 
    Aşteaptă să li se nască un băiat. Îl vor numi Victor. O să-l văd 
cum apare corpișorul lui la computerul vărului Ionică. 
    Și pe urmă voi ajunge și la el- în Franța. Călătoare. Iată – mereu 
călătoare. 
    Cu mine cine-i? 
    Duminicile mă simt singură. 
    În celelalte zile îmi lucrez grădina. Am flori frumoase, am viţă de 
vie şi câte altele cultiv. Am găini şi pui. 
    Coco m-ajuta când era în ţară. 
    Acum lucrez grădina- cu gândul la băieţii mei, iar dorul de nepoţi 
mă sfâşie. 
    Cânt şi am lacrimi ivite când nici gândesc.  
    În visul meu :  
    Carina mă strigă şi Victoraş scânceşte în pătuţ. 
    Depărtarea e ca-n poveste: peste mări şi ţări. 
    Cântecul meu n-ajunge până le ei. 
    Abia la iarnă- voi trece pe la fiecare câteva zile. 
    -Oare asta-mi va fi destul? 
    Oftez şi-mi lucrez grădina. 
    Soarele-mi arde umerii, iar picioarele umflate nu mă mai ajută ca-
n tinereţe. 
    Alung gândurile rele, sap adânc, dar n-ajung la ei... 
 
  (Din volumul de povestiri- Duminica mironosiţelor, în pregătire) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
                  Mihaela Oancea, Solzii negri ai timpului alb, poeme, 
Editura Destin, 2015. 
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Din vol III , - Despre iubire și 
alte sporturi extreme – volum în 
curs de lansare pentru 2015 
 
Poesie vivante 
 
Poezia este indubitabil mai vie decât toţi oamenii şi toate vietăţiile la 
un loc. 
Mai vie decât o cezariană proaspătă  
din care suflul vieţii stă să erupă. 
Mai vie decât viţa de vie cu a cărei sevă unii oameni 
îşi dreg rănile sufletului. 
Mai vie decât toate focurile văzute şi nevăzute ale Universului. 
O implozie de viaţă într-un bob de sare, 
Minereul de uraniu lăuntric ce iradiază cu speranţă 
chiar şi prin plumbul , 
chiar şi într-un pumn lacrimi. 
Atât de vie încât îi scânteiază chiar şi morţii în ochi. 
Da.Poezia are ecou chiar şi în lanurile întunericului. 
Ea dă amintirilor celor dragi avânt în eternitate. 
Ea însufleţeşte liniştea din cimitire. 
Poezia este viaţa însăşi, 
Combustibilul motricităţii noastre 
Instinctul de a iubi. 
Poezia este atât de vie încât  
Fiecare undă radio care se propagă prin trupurile noastre 
E un vers! 
 
În anotimpul insomniilor 
 
în anotimpul insomniilor e-atâta linişte în jur încât 
pe orice suprafaţă dacă îţi apleci urechea 
poţi să îi asculţi luminii pulsul 
încât tot ceea ce ţi se scurge în timpane 
pare revelaţie 
pare absolut 
şoptit de Dumnezeu 
 
în anotimpul insomniilor  
poezia este precum un ou înainte de eclozare 
fiecare gând care se prelinge pe hârtie 
devine mai apoi  
o formă de zbor 
 

Anotimpuri 

există câte un anotimp pentru toate 
pentru a ne înfrupta naivi cu lanurile de blândeţe din atingerea 
mamei 
fără să ne imaginăm cât de multe tranşee ne aşteaptă dincolo de 
proximitatea lor 
pentru a ne juca de-a v-aţi ascunselea cu fericirea pierzând mai 
mereu  
pentru a ne calibra paşii către cruce 

pentru a înălţa înăuntrul nostru zmeie interogative 
care se vor dovedi de hârtie în faţa adevăratelor răspunsuri ale vieţii 
pentru ca limba sufletelor noastre să încerce în zadar a dobândi 
imponderabilitatea păsărilor 
pentru a ne prăbuşi în noi înşine din dragoste şi pentru a renaşte 
apoi din şi mai multă dragoste 
pentru a privi în noi înşine ca într-un jurnal de ştiri şocaţi de cât de 
multe caractere se pot ascunde 
în aceeaşi retină 
pentru a ne ciopli statui de fum 
sau pentru a ne înlănţui convingerile de iluzii  
pentru a aduna atât de multe lucruri ce vor moşteni rugina 
realizând asta 
abia atunci când nu ne mai foloseşte la nimic 
 
şi o tăcere care dizolvă tot ceea ce cunoaştem există 
pentru care noi oamenii şi anotimpurile vieţilor noastre nu suntem 
decât îngrăşământ natural 
pentru florile de gheaţă de la ferestrele 
veşniciei 
 
 
Oraşul în care locuiesc... 
 
Locuiesc într-un oraș în care banii și premiile literare nu curg. 
Poezia curge la robinet în orice loc pentru aceia care au ochi să o 
vadă. 
Mă trezesc în fiecare dimineaţă înainte să îmi adoarmă grijile  
şi mă avânt pe stradă ca într-un malaxor de măcinat conştiinţe. 
La capătul fiecarei zile 
mai nici un vis nu scapă de nevătămat. 
Trenurile care duc spre consacrare nu opresc în orașul acesta 
întotdeauna. 
Trebuie să te urci în ele din mers. 
Uneori îl mai vizitez pe Schwartz şi ne ucidem unul altuia monotonia 
vorbind ba despre şubrezenia paradisului ba despre transparenţa 
spiritului.  
În general despre ceea ce cuvintele nu pot consemna. 
El îşi fumează pipa , eu fumez fiecare cuvânt care adie între noi 
până la măduvă. 
Eu îi împrumut lui paginile mele nescrise, el îmi împrumută mie 
anduranţa nervilor săi. 
Ceea ce îmi place la el este că la ferestrele sale nu cântă decât 
păsările acelea  
care au trilul desăvârşit. 
Împărtăşim şi aceaşi viziune politică: mai bine un şoim anonim 
decât un papagal celebru. 
"Cei o sută" nu este doar o carte vă spun. Este chiar Mureşul 
interogat despre amintirile sale  
de la începutul lumii până acum. 
Alteori vizitez marile catedrale ale oraşului unde mă fac nevăzut în 
vreun colţ,  
nu neapărat pentru a mă ruga sau reculege, 
ci pentru a mă lăsa pătruns de neliniştile oamenilor. 
Mai nimic notabil nu se întâmplă în oraşul acesta, nimic demn de 
Holywood. 
Numai moartea mai explodează din când în când în vreo curte. 
Adorm întotdeauna înainte să apună întunericul 
Şi întotdeauna cu gândurile acolo unde se termină harta lucidităţii.. 
Unii ar putea crede că orașul în care locuiesc se află la periferia 
absolutului. 
Eu văd strălucire chiar și într-o pâine. 
Eu simt că în jurul subzistenței gravitează  
centrul Universului poetic. 
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Daniel MARIAN 
 

 

turbarea ca stare de fapt 

 

veni turbarea la mine c-o moacă de înger 

nici nu mai ştiu cum o cheamă dac-o mai cheamă careva 

m-ar fi muşcat turbarea de-o coadă pe care n-o aveam 

în schimb am lins-o-n bot şi am lins-o şi am lins-o 

mi-e limba în loc de română aproape că feciorelnică la loc 

plictisită de ce nu era neapărat treaba ei dar iată întâmplarea 

n-are rost mai departe expresul de prins în contratimpul meu 

de baştină 

înţărcată prin aiurea-i futu-i încercarea de-a face-o paranteză 

la  

priveliştea proastă tâmpită dobitoacă tembelă nu neapărat 

adio –  

putând fi şi chiar franciză luminată de prostie tâmpenie 

dobitocie tembelism  

nici vorbă de adio ce să vezi întotdeauna e loc de mai mult de 

orice astfel şi oricum 

 

vulpe nu eşti că te lua dracu’ chiar din toate-ncheieturile-

nţepenite-or’ ba 

ştii să muşti – muşcă. nu-i bai. teoretic sunt imun. când te-oi 

muşca io pe tine – tu eşti ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Daniel  LĂCĂTUȘ 
 

 

 

Femeia aceea  

 

Era o voce ușoară precum glasul unui cerșetor  

cântecul cursese mai apoi de-a lungul gâtului meu  

pentru a năvăli puternic ca o revărsare de ape  

în cap unde s-a învârtejit îndelung înainte să adorm  

ochii îmi erau sub asediul acelei femei  

care cu privirea ei poate sfărâma armele zeilor desfrânați  

și care îmi amintea de bunica mea  

ce a murit cu numele libertății între dinți  

a învins holera și cancerul  

dar au răpus-o gloanţele  

de atunci scriu pe sicriul defunctei  

până într-o zi când i se vor deschid pleoapele  

 

auzeam urcând cântecul în trupul acelei femei  

umflându-i sânii și străbătându-i mâinile  

și picioarele și coastele în ondulații fantastice  

în ochii ei se deschideau irisurile ca niște eclipse  

iar cântecul acela a reușit să mă pătrundă și pe mine  
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O carte pe nedrept ignorată 
 

 Mărturisesc că aflasem de Augustin Ostace ca 
personaj în cartea lui Gabriel Liiceanu „Uşa interzisă”, 
dar nu mi-am închipuit că este autorul unei cărţi de 
excepție, „Nesfârşitele frontiere”. După ce am citit 
cartea, care a apărut la o editură din Bistriţa 
(„Mesagerul”), m-am întrebat de ce oare n-a apărut la 
Editura „Humanitas”,  pentru că ar fi avut difuzarea pe 
care o merită şi făcea cinste editurii pentru că este una 
dintre cele mai interesante cărţi de notaţie diaristică  
apărute după 1990şi nu este cu nimic mai prejos decât 
alte apariţii de acest fel. Aş spune că editura 
„Humanitas” făcea un bestseller publicând această carte 
care a fost pe nedrept ignorată. Deşi sunt mulţi critici 
importanţi pasionaţi de memorialistică, nici unul dintre ei 
n-a dat importanţă acestei cărţi. Singura cronică literară 
relevantă a apărut în revista „Euphorion”, nr. 1/2015, 
semnată de Ioan Radu Văcărescu.Desigur, felul în care 
se face distribuţia cărţii la noi lasă de dorit, dar şi 
„prudenţa” criticilor, care nu scriu despre o carte apărută 
la o editura pe care n-o cunosc, duce la ignorarea unor 
cărţii deosebite, cum este cartea lui Augustin 
Ostace„Nesfârşitele frontiere”.  Gabriel Liiceanu îl 
prezintă pe Augustin Ostace, autorul Nesfârşitelor 
frontiere, ca pe un „personaj extrem de pitoresc” care i-a 
propus  să-l ducă de la Heidelberg la Freiburg şi la 
Todtnauberg,„Păltinişul” lui Heidegger şi care era 
„animat de o credinţă nestrămutată în imperiulSpiritului, 
pe care îl invoca la tot pasul.  
 Gabriel Liiceanu, prezentându-şi în continuare 
personajul, rezumă în câteva cuvinte şi cartea de debut 
al lui Augustin Ostace:  „omul era un năsăudean de-al 
nostru, fugit în 1988, pe sub gloanţele grănicerilor 
români, prin Iugoslavia şi ajuns mai apoi în America”.
 În „Nesfârşitele frontiere” se face jurnalul acestei 
fugi, începând cu pregătirile clandestine, despre care nu 
trebuia să ştie nici părinţii, şi până la selectarea pentru 
eliberarea din lagărul de la Padinska-Skela spre hotelul 
ONU din Belgrad. Protagonistul romanul-jurnal, însuşi 
autorul, trece prin momente limită peste tot felul de 
frontiere, nu numai frontiera teritorială bine străjuită de 
pe vremea lui Ceauşescu.  „Frontierele” încep odată cu 
sosirea la Timişoara, punctul de plecare, şi nu se 
sfârşesc nici când este selectat pentru plecarea din 
lagăr. Trecerea frontiere teritoriale, nu a fost mai 

periculoasă decât frontierele psihologice din închisoarea 
de la Zrejanin sau din lagărul de la Padinska. Frica 
trimiterii înapoi în ţară e la fel te tensionată ca şi situaţia 
de pe fâşia de graniță dintre România şi ţara în care 
posibilitatea de a fi liber e mult mai mare. Speranţele 
erau mai mare decât certitudinile, ceea ce le dădea 
multora curajul de a fugi din ţară. Riscurile sunt 
transpuse într-o formulă literară  în care realismul crud 
se contopește cu analiza psihologică. Pentru cititorul 
tânăr realitatea prezentată pare o extraordinară ficţiune 
şi autenticitatea e „şiretenie” scriitoricească. Pentru 
acest cititor cartea nu e văzută ca un document care 
trebuie ştiut din istoria alelor vremuri, nu prea 
îndepărtate, (Acţiunea se petrece în 1988), este doar o 
„poveste palpitantă”  Abilitatea de scriitor a lui Augustin 
Ostace ţine de felul în care a ştiut să-şi noteze stările 
prin care a trecut şi toate amănuntele unor situaţii 
surprinsă în culorile dure ale realului.    
 „Nesfârşitele frontiere” este şi un roman politic 
cu reflecţii tranșante asupra dictaturii ceauşiste şi a 
consecinţelor ei.Augustin Ostaceinvestighează realitatea 
din închisoarea unde erau trimişi românii găsiţi de poliţia 
iugoslavă, apoi din lagărul emigranţilor, frământările 
„frontieriştilor” ce se confruntă cu propriile îndoieli şi cu 
anchetatorii mefienţi care le cer tot felul de declaraţii. 
Câmpul de observaţie al scriitorului este însă extins şi la 
situaţia din ţară, la conjuncturile politice, la culpabilitatea 
ţărilor democratice, la toate situaţiile care făceau ca 
soarta celor fugiţi să atârne de un fir de aţă. Toate 
acestea reprezintă „un fundal” al introspecţiei în  care 
protagonistul ce trece toate frontierele în căutarea 
libertăţii se găseşte mai întâi pe sine. „Nesfârșitele 
frontiere” este și cartea relației individului cu societatea 
în care trăieste, o relație complexă pentru că speranța e 
aproape lipită  de disperare și riscurile de a le despărți 
ridică în fața individului noi și noi frontiere. 
 Reeditarea acestei cărţi şi buna ei difuzare vor 
stârni, cu siguranţă, interesul criticii literareşi astfel se 
poate trece şi peste frontierele ignoranţei. 
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Hunedoara, scriitori-argumente 

 

(Dumitru Hurubă, Scriitori contemporani din judeţul 
Hunedoara, - comentarii literare - Iaşi: Editura Tipo Moldova, 2015; 
colecţia publicistică şi eseu contemporan) 

 

Plecând de la un titlu serios şi încadrat în paradigma culturii de 
canon, Dumitru Hurubă, într-un limbaj familiar, cu uşoare accente 
ludice şi riguroase, ne prezintă scriitorii din judeţul Hunedoara activi 
în ultima perioadă a vremurilor (aproximativ 1980 – 2015), scriitori 
care au lăsat numeroase mărturii despre lumea în care trăim. 
Cartea are o motivaţie echilibrată şi revoltată în acelaşi timp. „Cred 
cu sinceritate şi realism că o reconsiderare, de pe alte poziţii, a 
literaturii din provincie, nu numai că ar fi legitim-necesară, dar şi, 
categoric, benefică pentru literatura actuală, pentru istoria literaturii”. 
De la început, cronicarul Hurubă depune efortul să detensioneze 
contrariile: centru sau centrele şi provincia. O face cu mută empatie, 
intră bine în pielea artistului şi ne propune câteva comentarii 
interesante. Scriitor de umor, poet bine temperat, activ în perimetrul 
literaturii, o voce cu stil, inconfundabilă, cronicarul are motive 
serioase să iasă în faţă şi să ne demonstreze că lucrurile se pot 
echilibra în istoria literară. Vremurile, caracterele, interesele, 
resursele au stricat armonia în lumea literară. Fiecare epocă îşi are 
secretele şi oamenii săi. Dumitru Hurubă este sincer în demersul 
său, a fost conştient când a pus unul lângă altul textele că demersul 
său va incomoda. Şi-a asumat riscul de a intra în arena cu lei de tot 
felul, fie de la centru, fie din provincie. Deşi nu este critic în sensul 
academic al termenului, scriitorul este familiarizat cu operele 
scribilor de Hunedoara, a citit mult, a comentat şi a lăsat în urma sa 
mult bun simţ. Semne, peceţi, cuvinte, note. Lucru rar în aceste 
vremuri care se repetă, se repetă. Sunt analizate operele a două 
zeci şi şapte de scriitori din judeţul Hunedoara, revolta nevăzută a 
unor oameni cu limitele, cu orgoliile lor, cu speranţe, oameni-
argument pentru cultura judeţului şi a culturii române în general. Cu 
un simţ al valorii dezvoltat, Dumitru Hurubă a reuşit să pună în 
lumină temele cărţilor care au dinamizat societatea. A fost atent la 
titlurile alese de poeţi sau romancieri, a citat versuri interesante, 
profunde, a lansat idei, a mustrat autorii cu înflorite cuvinte. 
Impulsionat de temele proprii, de viziunea asupra cărţii ca entitate 
vie, el a avertizat că, uneori, devenim cititori de iluzii, că vremurile 
ne colorează mintea, că putem evada prin incultură, că literatura 
poate fi şi o sforărie de lux, cu stil şi aripi aurite. Peisajul literar 
hunedorean, la fel ca şi în alte ţinuturi, este peisaj cu natură vie şi 
scriitor pe contrasens.  
Dumitru Hurubă a reţinut că vremurile ne obligă să medităm închişi 
în ochiul ciclopului, oricând poate fi un altfel de sfârşit al lumii, ne 
putem opri pe insula tăcerii, sau în satul electronic, ori să începem 
aventura în marele refuz. Teme, gânduri cu elice, neantul aparent, 
adică în judeţul Hunedoara scriitorii au avut un cuvânt de spus: 

poezia poate veni de la Brotuna, clar şi pur ca brumele târzii, iată, 
poetul este îngenunchiat în lacrimă, femeile au lăutari în sânge, 
proza scurtă provocă suflete, cineva poartă rănile tale şi balada 
electrică inundă străzile. Atent la geografia literară, cronicarul pune 
în lumină miracolul de pe Strei, muntele, patria second hand, ori 
legendele din ţinutul acesta mirific, atins de minuni, enigme şi 
comori. Cititorul va descoperi gloria în albului zăpezii, faptul că aici 
păsările plâng cu aripi, ori nimic deosebit nu se întâmplă în timpul 
serviciului unui dascăl, sau, poate, e o zbatere a zăpezii, o 
învingere a singurătăţii prin iubire, iar nasturii sunt cusuţi pe piele în 
istorii frumoase.  
Am putea remarca mereu alte metafore, hiperbole, planuri de 
lectură, edituri şi ispite. De reţinut:  în judeţul Hunedoara sunt 
scriitori de certă valoare, puţin debusolaţi de tangajul istoriei, risipiţi 
în filialele Uniunii Scriitorilor din România, fie la Alba-Iulia, fie la 
Sibiu, fie la Arad sau Timişoara. Judeţul nu a putut să-şi ţină fiii 
risipitori în limitele paradigmei până la capăt. În ciuda acestor 
aspecte, se simte o unitate şi o zbatere în lumea literară din zonă, 
iar cărţile reflectă iubiri, drame, istorii cu tâlc, crime, oglinzi frânte, 
oraşe în mişcare. Vremea a intrat bine în cărţile scriitorilor, Dumitru 
Hurubă pune accentul pe aceste aspecte de furtună. Va trebui să 
reziste valului de critici care vor veni din orgolii, istorii aproximative, 
metafore şi teamă.  
Cronicarul a reţinut: „se apropie ziua/ când timpul se va scutura de 
povara mea” (Ioan Barb).  
Notăm la Valeriu Bârgău: „E cineva fericit când se naşte?/ Mă 
grăbesc să-l informez şi pe ea şi pe el/ că la fel de fericit e unul care 
moare/ şi eu ştiu asta”. 
La poetul Raul Constantinescu apar cuvinte cheie: realovisul, 
rinocezarii, păreronimicii, şpriţogaşculierii, neantia, o urmă de 
gumă... 
Nicolae Crepcea se detaşează prin puritate: „Privind ochii tăi/ văd/ 
cerul străvechii biserici/ plin de îngeri”. 
Ladislau Daradici consemna: „scrierea povestirilor (...) în cazul meu, 
se dovedeşte a fi dificilă, eu însămi sfârşind prin a mă contopi în 
cele din urmă cu universul lor...”.     
Eugen Evu a surprins clipa eternă: „Fântâna s-a retras mâhnită-n 
sine/ Alţi ziditori nu s-au găsit în estimp...”.    
George Holobâcă a fost atent la dinamismul creaţiei: „Munţii aleargă 
unii după alţii/ precum cocorii pe frânghia / cu care Dumnezeu 
măsoară/ contrariile din spovedania ierbii”. 
Paulina Popa a surprins taina: „soarele stă în palmele Iubirii/ aşa 
cum stau boabele de struguri/ atunci când vine vremea vinului”. 
Talentul poetului Ioan Evu se descoperă în versuri ca acestea: „Din 
preaiubire m-am născut/ pe o colină transilvană/ să ard cuvintele la 
rând/ şi să le-aştern pe câte-o rană...”. 
Citatele pot continua, scriitorii se vor regăsi în meandrele istoriei 
literare ca-ntr-o renaştere prin zicere.  
Dumitru Hurubă a scris despre: Ioan Barb, Valeriu Bârgău, Eugen 
Blaga, Raisa Boiangiu, Valeriu Butulescu, Raul Constantinescu, 
Nicolae Crepcia, Nuţa Crăciun, Ladislau Daradici, Eugen Evu, Ioan 
Evu, Livia Fumurescu, Gligor Haşa, George Holobâcă, Radu Igna, 
Dorina Brânduşa-Landen, Radu Mihail, Paulina Popa, Mariana 
Pândaru, Corneliu Rădulescu, Aurelian Sârbu, Ion Scorobete, 
Constantin Stancu, Dumitru Tâlvescu, Miron Ţic, Ioan Vasiu, 
Dumitru Velea.  
Lista lui Mitică, o listă a scriitorilor contemporani din judeţul 
Hunedoara.  
Lecturi, cărţi, oameni, iluzii, istoria locuind în rana îngerului.   
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O călătorie în doi prin radiaţia 
poemelor  
(Liviu Ofileanu şi Ioan Barb) 
 
      Liviu Ofileanu şi Ioan Barb sunt într-o comunicare 
complementară în volumul de versuri Plăcuţa Ouija*. Se 
atrag, se resping, caută sensul într-un timp de unică folosinţă. 
Curajul de a intra în arena cu poeme în tandem precum în 
jocurile moderne de societate, le dă un anumit avantaj: poezia 
este posibilă într-o lume care ne stăpâneşte.   
      Volumul este asigurat de Felix Nicolau şi Rita Chirian, cei 
doi semnalează liniile de forţă ale poemelor, ale dialogului, 
ale viziunii, în notele de la final. Cuvintele lor transmit 
cititorului, pe scurt, epopeea.  
Placheta se structurează pe două nivele personale: 
Liviu Ofileanu, Muzică vieneză în vagonul de dormit; 
Ioan Barb, Avatarurile lui Schreber. 
      Liviu Ofileanu este adeptul unui postmodernism unde se 
simte democraţia cuvintelor, cultură, mundan şi dinamism. 
Poemele sale par a se dezintegra, le ţine forţa miraculoasă a 
inspiraţiei. Deşi versurile mustesc de lirism, scopul final este 
relativ, lumea este o iluzie. Putem călători, nu se ştie în ce 
vagon, nu se ştie dacă se va ajunge la destinaţie, speranţa 
îmbină elementele, muzica este acolo, o lume inconştientă de 
mersul trenului. Muzica ţine ritmul unei călătorii prin labirintul 
de iluzii. Poetul rămâne lucid, elementele biografice îi dau 
energie, cultură, motivaţie, limbajul omului simplu, siguranţa 
într-un univers cu mai multe dimensiuni greu de prins. 
Călătoria ar putea fi de lux, muzica din compartiment dă 
acreditarea, nimeni nu garantează destinaţia, nimeni nu 
garantează nimic. Se poate încerca mereu cu orice, poate cu 
moare de varză, poate cu macheta unui vagon din piaţa cu 
vechituri, poate cu poemul ca instrument. Liviu Ofileanu 
sugerează că, iată, poetul este personajul principal, că 
poemul este vehiculul perfect, că realitatea are trei colţuri, că 
nimicul poate fi salvat. E o certitudine când lumea se întreabă 
dacă din literatură se poate trăi. Descoperi un postmodernism 
agitat: negru e un alb locuit, injecţii cu timp, aparenţele 
violente din ochiul individului în piaţa de vechituri, locuri 
nesigure: nici moarte, nici viaţă; parabole convenţionale, 
călătoria prin realitate se duce în vagonul fantomă, aţa de 
mămăligă leagă universurile paralele. Liviu Ofileanu simte 
celula poemului ca pe o iluzie la îndemâna magicianului: 
există un minut de eternitate, gravitaţie păcătoasă lângă 
celălalt călător, ciuma digitală spală creierii, muzica roţilor 
dinţate, luminiţa de la capătul tunelului este un plasture alb 
peste ochi, ziua nunţii se resetează, visul dă fericit din coadă, 
etc., elemente care continuă în ritm de vals în vagonul lui 

Ofileanu. Orice zi, orice lucru, mare sau mic, pot intra în poem 
cu fanfara înainte şi poetul dă din mâini, divorţează, 
călătoreşte, destinaţia este doar problemă de resetare, de 
relativitate fără de Einstein-ul cel de toate zilele, cel care bea 
şi călătoreşte în vagonul de dormit, geniu cu centura de 
siguranţă pusă pe destin.  
      „Şi-am văzut că democraţia nu-i o zbenguială,/ ăia au 
dărâmat zidul berlinului/ însă Noi am rămas şi-acum pe din 
două,/ trăim acelaşi banc, ne salutăm tot ca pe vremea lui 
moise/ doar că-i adăugăm un papion cu cristal swarovski/ 
distinsului nostru prepuţ (parabola ca formă de politeţe, p. 
31). Ofileanu maschează dezamăgirile insului modern sub 
masca respectabilă a culturii care nu mai foloseşte nimănui 
pentru că, nu-i aşa, femeile te iubesc doar dacă ai bani... (p. 
23). Antagonismul este împins la paroxism, cuvinte care se 
resping se atrag pentru că închiderea aceasta se deschide... 
Înţelegi sensul călătoriei în momentul când poetul scrie: 
metafora moare-n spitale.  
      Revoltat şi agitat, Liviu Ofileanu nu apelează la energii 
care să susţină divinaţia, se mulţumeşte cu revolta, cu limitele 
sociale, cu parabolele care modifică istoria, el este acolo, în 
trenul spre o altă viaţă, Viena, destinaţia presupusă, este 
simbolul călătoriei individului simplu spre altceva, dar trenul 
se află în controlul altcuiva, poate a morţii... 
       Ioan Barb, în schimb, este convins că totul se modifică 
nevăzut dacă intervine cineva din afara poemului, acceptă 
jocul postmodernist din motive de stil, moarte este reală, la fel 
ca moartea poetei Magda Kuhn înconjurată de flori. Omul din 
cer coboară şi dă consistenţă viziunii. Cetăţeanul s-a 
degradat, ruina vine din codul genetic, din relaţiile dintre 
indivizi, din relaţia degenerată cu Dumnezeu, din capcana în 
care el a căzut singur datorită înstrăinării, omul vulnerabil se 
pierde în filozofia măruntă de fiecare zi. Păcatul l-a afectat pe 
individ, poetul se străduieşte să scrie despre un Dumnezeu 
care lasă lumea să viseze... 
       Din acest punct de vedere călătorul este în siguranţă, 
moartea nu presară mesaje, levitaţia agită istorii individuale, 
sunt semnele măslinului şi femeia fluture, apoi revelaţia. Ioan 
Barb forţează limbajul care îi era potrivit, postmodernismul 
este ocazia, una potrivită. Teme sale rămân intacte: soldatul 
ca personaj istoric, călătorul în interes de serviciu, iubirea, 
salvarea posibilă prin credinţă, cunoaşterea prin revelaţie. 
Sub altar, chipuri, scrumul cuvintelor peste rănile deschise, 
cei de dincolo fac semne, o altă lume. În poemul revelaţie, 
elementele sunt preluate din Apocalipsa (Biblia), acolo lumea 
se poate schimba, ceva nou, curat, destinaţia finală nu este 
Viena, destinaţia finală este un alt loc atins de curcubeu.  
       Drama artistului în această lume se descoperă în poemul 
poem cu Magda Kuhn, reală, imagine proiectată dintr-o altă 
dimensiune, moartea pare ieşirea din metafore, în oglindă 
Liviu Ofileanu.  
Ioan Barb depune efortul de veghea în lanul cu poeme: 
cenuşa idealurilor ne orbeşte, amintirea se poate împacheta, 
rochia de seară se mulează pe gândurile femeii, omul fuge în 
adâncul său, un bărbat străin se va purta familiar cu hainele 
poetului pentru că moartea nu lasă mesaje, trenul foamei este 
cel mai sigur vehicul de pe lume, în lumea de sub pleoape 
este cald, există timp netrăit, viaţa îţi coase cămaşa pe oase, 
omul nu înţelege de ce trebuie să se nască...  
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      „nu mai simt decât teamă/ voi îmbătrâni şi azi inutil/ mă va 
răscoli iar absenţa/ ca atunci când cerul/ mi-a înfipt între 
coaste/ ultimul copac/ noaptea mi-a scuturat/ funinginea din 
aortă/ nu puteam salva păsările/ împuşcate/ în mintea mea” 
(umbra întoarcerii, p. 67). 
      Putem concluziona, în ce îl priveşte pe Ioan Barb: 
„sfârşitul tuturor lucrurilor îţi va mistui amintirea” (revelaţia, p. 
78).    
      Felix Nicolau scrie despre carte: „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-
modernism”. 
       Rita Chirian notează: „Că la fiecare dintre cei doi e mult 
poem trăit şi asumat nu e nici urmă de îndoială; că fiecare 
dintre ei arborează măşti culturale cu ştaif, făcând din 
cuvântul scris un purtător de cod unic...”. 
      Cu alte cuvinte, realitatea are trei colţuri, dar înstrăinarea 
omului de Dumnezeu îl face vulnerabil tocmai în vagonul de 
dormit unde apocalipsa vine pe muzică albastră, cu stil şi 
metodă. După ninsoare, soldaţii se ridică din tranşee precum 
morţii la învierea de apoi..., după cum sugerează Ioan Barb în 
poemul poate nu s-a întâmplat nimic.  
      Plăcuţa Ouija risipeşte cuvinte, cei doi poeţi se zbat să 
scape din strânsoarea unui alfabet în care s-au prins cu 
eleganţă.  
      La finalul scrierilor, cei doi scriitori îşi prezintă datele 
biobibliografice, călătoria prin câmpia literaturii se face de în 
mod real, cu destin şi energie radiantă. 
_____________________________________________ 
 
* Liviu Ofileanu / Ioan Barb, Plăcuţa Ouija, versuri, 85 pagini, 
Timişoara, Editura Brumar, 2015  
* „Placa Ouija (sau Placa Spiritelor sau placa/planşeta 
„vorbitoare”) este o placă plană marcată cu literele alfabetului, 
numerele 0-9, cuvintele "DA", "NU", "salut" (ocazional) şi "la 
revedere", împreună cu diverse simboluri şi elemente grafice. 
Acesta placă foloseşte o planşetă (o piesă mică din lemn în 
formă de inimă) sau un indicator mobil pentru a indica 
mesajul unui aşa-zis spirit pe placă în timpul unei şedinţe de 
spiritism. Participanţii pun degetele pe planşetă şi acesta este 
mişcată deasupra plăcii pentru a se crea cuvinte ca şi cum ar 
fi un mesaj din partea unui spirit. Termenul "Ouija" este folosit 
generic pentru a se referi la orice tip de placă vorbitoare 
(Wikipedia).  
* Schreber – judecător german, bolnav psihic, a fost tratat de 
Freud. Memoriile sale sunt relevante şi pun în evidenţă 
demenţa, paranoia, etc. Memoriile lui Schreber au devenit 
celebre prin faptul că au fost analizate de  Sigmund Freud.   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teodor DUME 

dacă aş fi ştiut 

dacă aş fi ştiut că 

toate zilele sunt la fel 

m-aş fi înghesuit în mine 

şi poate mai spre seară 

mi-aş fi aşezat gândurile 

rând pentru un mâine 

plin cu oameni 

 

fără nicio îndoială 

aş împături gândul 

şi m-aş întoarce în 

târziul din mine 

să mă văd 

în urma tatălui meu 

alergând după cosaşi 

 

dar ştiu 

 

aici totul se termină 

între mine şi durere 

e doar o felie de aer 

nu mai e loc 

trupul mi se scurge 

în palma lui Dumnezeu 

ca o rugă 

 

*** 

 

Doamne 

cu voia ta o să plec 

ştiu că aşa trebuie 

las ziua să adoarmă 

în mine 

dincolo de lumânare 

bântuie frigul 

noaptea 

miroase a lemn putrezit... 

 

dar pleoapele tale 

acoperă totul 

 

                                poem 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spiritism
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Constantin Stancu, Fructul din fruct (Adio, ne vedem 

pe străzile de aur) – (antologie 1988 – 2015), Iaşi: 

Editura Princeps Multimedia, 2015 

 

Antologia include poeme adăugite şi revizuite din 

perioada 1988-2015, din cărţile: 

 

1. Fructul din fruct – în Antologia „Argonauţii”, 
Timişoara: Editura Facla – 1988, redactor şef 
Eugen Dorcescu – debut.  

2. Păsările plâng cu aripi – poezie, Timişoara: 
Editura Helicon, 1988, editor Ioan I. Iancu, 
antologie personală incluzând volumele: „Crini 
de nisip”; „Păsările plâng cu aripi„; „Dincolo de 
retina apei”- 122 de poeme.  

3. Pomul cu scribi – Timişoara: Editura Eubeea, 
2006 - antologie de versuri perioada 1983 – 
2006, peste 100 poeme, coordonator editorial  
d-na Nina Ceranu.   

4. Greutatea gândului nerostit, poezie, Vulcan: 
Editura Realitatea Românească, 2012. 

5. Eteminanki (Ultima săptămână), poezie, Sibiu: 
Editura CronoLogia, 2014. 

Sunt incluse şi poeme nepublicate în volum din ciclul 
Alte poeme, precum şi poemul de început Argumentele 
antimateriei. 
Cartea cuprinde câteva note literare, cronici şi texte 
despre poezia autorului, precum şi câteva note 
biobibliografice. 

Antologia redă călătoria poetului de la punctul de 
plecare - Fructul din fruct, la punctul de sosire - Străzile 
de aur, în şapte etape.  
Poemul care deschide volumul este definitoriu pentru 
această călătorie. 
 
 
Antimateria pe raftul de sus 
 
 
Cuvintele se ţin de mână în mii de cărţi scrise pe hârtie,  
papirus, lut, metal, în electronii nervoşi care se 
cabrează,  
în aerul înalt cu aburul răsuflării tale.  
 
Cărţi pentru care au murit câţiva dintre noi,  
nu cei mai buni, nu cei mai frumoşi -  
cei mai iubiţi.  
 
Cuvinte îmbrăţişate formând cărţi  
prin gravitaţia lor imposibilă,  
fără să ţină cont de noi,  
până într-o zi...  
 
Unele au zburat, alte cărţi au murit cum mor piloţii în 
zbor,  
altele au fost vândute cum se vând sclavele  
la târgul de sclavi,  
sclave cu trup frumos, fără apărare în faţa urii,  
cu ochi de diamant...  
 
Pe un perete, în camera cărţilor tăcute  
a rămas un loc gol, pe raftul de sus,  
un loc fără cărţi,  
am întins mâna dreaptă, sau poate cea stângă,  
era un gest de îndrăgostit irecuperabil,  
degetele mele au întâlnit antimateria  
care luase locul acelor cărţi dispărute,  
mâna s-a topit, anihilată în golul acela de pe raft...  
 
Nu înţeleg dacă voi putea trăi fără mână,  
fără ochi, fără umeri, fără coasta din care se nasc 
insomnii,  
antimateria a intrat adânc în mintea mea şi  
mintea s-a făcut ţăndări,  
ca un vas de sticlă pură în care  
sticlarul scăpase o lacrimă... 
 

 
 
 
 

                             apariție editorială 
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Tudor CICU 

 

Între  stări  lirice  şi  elegiace 

 

 

În discuţia despre omul poetic, Heideger spunea că 
poezia nu se poate confunda cu limbajul ei, dar nici că poezia 
nu poate trăi în afara limbajului şi a unei anumite muzicalităţi 
a cuvintelor. Cu volumul de poezie „Târziu în cuvinte”, 
apărut la Editura Eurostampa, 2014, Ioan Vasiu poate fi 
asociat, ca poet, şi acelui fiu al imaginaţiei de notaţie, cel 
căruia i se poate atribui o anumită stare de graţie în 
versificare cât şi al stării de extaz evident, dinaintea naturii 
dar, negreşit, e un „locuitor” al cuvintelor aşezate între stări 
lirice şi elegiace.  

În influenţa „pulsaţiei lui interioare” de a gândi poezia 
în toată muzicalitatea ei, nu poate să nu fi cunoscut 
cristanilitatea scriiturii poeţilor romantici, ori marea muzică din 
arta poetică anunţată de Paul Verlaine. Ca romantic, Ioan 
Vasiu e preocupat, în special, de substanţa lirică a versurilor 
gândite să-i provoace cititorului o emoţie copleşitoare, 
intensională şi transfiguratoare, între armele raţiunii de a 
căuta marile adevăruri ale sufletului şi cu implozie de culoare 
în tabloul natural, prin intuiţie, fantezie şi imaginaţie. Impresia 
generală e că a gândit poezia ca formă a muzicii, având ca 
suport: pasiunea, emoţia, imaginaţia debordantă.  

Când elementele naturale se identifică cu propriile 
trăiri sufleteşti, mai mereu, poetul se află într-o stare de extaz 
pentru că natura e cadrul pe care îşi reazemă sufletul: „Plouă 
calm pe munte şi câmpie / plânge cerul şi suspină iar”… 
„dă năvală toamna pe câmpie / amintirile se coc la focul 
mic”… „undeva se coace dragostea-n amiază / cerul şi cu 
marea se îmbrăţişează”… „îmi place să adorm în poala ta 
/ ca într-o lotcă scufundată-n flori”… „intră iarna-n sat ca 
o nălucă / şi de bucurie-aş vrea să strig”… etc.  

Versuri în care ochiul poetului vibrează în faţa naturii, 
transformând percepţia în imagini senzaţionale pentru starea 
poeziei, în relaţia cititorului cu universul său poetic. Astfel, 
vorbind despre omul poetic Ioan Vasiu, arderea sa în cuvinte 
ne trimite la o fiinţă care se lasă gândită şi se gândeşte ea 
însăşi cum să facă să triumfe imaginaţia, ca putere a creaţiei. 
Căci, în acest mod, poezia devine şi leagăn pentru suflet şi 
lac al nostalgiilor în care îşi oglindeşte amintirile: „răvăşit de 
o iubire oarbă / în poeme vreau să te dezbrac”… „e-atâta 
frumuseţe în fiecare vers / şi-atâta bucurie în fiece 
cuvânt”… „uitarea iar ne doare şi ne-alungă / spre 

geamul amintirilor deschis”… „stoluri de-amintiri pribege 
/ îţi trimit iubita mea”… (ori) „îmi suflă vântu-n buzunarul 
gol / distracţiile-au rămas o amintire”… etc. În mod 
deosebit, poetul are curajul de a spune, cu speranţă şi 
convingere că poezia de dragoste este actul său de credinţă. 
Iar la Ioan Vasiu iubirea se răsfrânge în lumina ochilor, ochiul 
vibrând în faţa realului spre a-l transforma într-o imagine 
senzaţionistă: „să sorb o lacrimă din ochii tăi şireţi”… „îmi 
place să privesc prin ochiul tău / cum cârduri de cocori 
se pierd spre sud”… „lasă-mi iubita mea măcar o stea / 
din ochiul tău când pleci spre dimineaţă”… etc.  

Simulând simplitatea expresivă a comunicării, poetul 
Ioan Vasiu conştientizează că Poezia e şi leac pentru rănile 
mai vechi şi, ţine să ne avertizeze că „povestea” îşi are 
tâlcurile ei încifrate: „în jurul meu e-atâta poezie / amurgul 
e un ghem imens de jar / ce se rostogoleşte pe câmpie / 
când toaca ploii bate tot mai rar” (Atâta poezie). Sau: „la 
fel de păcătos sunt şi acum / când te privesc tăcut ca pe-
o icoană / iar gându-mi ticălos îşi face drum / spre sânii 
tăi rotunzi şi goi cucoană”(La fel de păcătos). 

Am reţinut, pentru frumuseţea lor, ori pentru imaginile 
de o muzicalitate interioară simţită, poeziile: „Dulce şi amar”; 
„Atâta poezie”; „Elegie de iarnă”; „Cămăşile de vise”; „Când 
iubirea dă în clocot”; „Monotonie albă”…. 

 Încheiat (volumul) cu ciclul ce dă şi numele cărţii, 
tonul elegiac din cele câteva poezii îl deschide şi îl poartă pe 
Ioan Vasiu către senzaţia de prospeţime originară a acordării 
vocilor dinlăuntru şi cele din afară, cu despărţirea conflictuală 
a fiinţei de nefiinţă: „când voi muri va bate-n catedrală / un 
clopot trist când vântu-abia adie / şi va rămâne casa 
noastră goală / ca un poem de dragoste târzie” 
(Dragoste).  

Aşadar, o carte cu „poezii lirice, de un sentimentalism 
acut în trăire” (cum îi caracteriza poezia, la tinereţe, Laurenţiu 
Ulici), ce îşi va păstra „patina romantică” în „versul (…) dulce 
şi amar”, vizionar ca şi cel al cântecului popular unde „viaţa 
curge ca o poezie”.  

 
 
 
  

 

                             recenzie 


