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Silviu GUGA 

 

 

Pe  (ne)înţelesul cititorului 

 

           Nicolae Manolescu a publicat recent o carte cu 
un titlu - atât de atractiv - Istoria literaturii române pe 
înţelesul celor care citesc, care trage cu ochiul 
cititorului. Sigur, îşi zice cel care citeşte, e un 
compendiu al marii Istorii critice, apărută cu câţiva ani 
în urmă, în care se rezumă, se explică şi se retuşează 
unele lucruri. Simplul (trebuie menţionat) cititor 
cumpără cartea, o răsfoieşte mai întâi, se convinge că 
n-a greşit (sau, mă rog, aşa crede), într-adevăr, cartea 
nu e o ediţie fragmentată a cărţii mari, tot de aceeaşi 
editură scoasă, apoi o citeşte să vadă ce şi cum se 
explică şi se retuşează şi aşteaptă părerea istoricilor şi 
criticilor literari, a scriitorilor, despre carte, căci cei care 
citesc sunt şi ei.     

            Cititorul de rând, crede că mai nimerit era un 
titlu cu articol nehotărât, O istorie a literaturii şi nu 
Istoria. Poate şi mai nimerit era titlul O mică (cititorul, 
desigur, înţelege scurtă) istorie critică... Se „scuza” 
astfel subiectivitatea sau exigenţa istoricului literar. 
Acum autorul n-a mai vrut o istorie critică pentru a fi 
pe înţelesul celor care citesc. Aşadar,istoria apărută în 
2008 nu e pe înţelesul celor care citesc? Mai degrabă 
n-a fost pe înţelesul celor care scriu, mai ales în partea 
(mare de altfel) de prezentare a perioadei 
contemporane pentru că nu şi-au văzut numele sau l-au 
găsit doar trecut la „scriitori de dicţionar” – şi Nicolae 
Manolescu n-a vrut să facă un dicționar, ci o istorie -  ca 
să nu mai vorbesc de numărarea rândurilor atribuite 
unuia şi altuia care iarăşi a provocat neînţelegeri. Când 
a făcut o „listă” din literatura postbelică, parcă n-au fost 
discuţiile atât de aprinse.   
 Ca simplu cititor, am  constatat că Istoria 
critică a literaturii române e o carte mare şi la propriu 
şi la figurat. Ştacheta ridicată la 5 secole de literatură 
e trecută cu brio, chiar dacă reproşuri se mai pot face, 
„proporţiile” mai lasă de dorit, lacunele sunt inerente la 
un asemenea efort. Cititorul a fost convins că autorul nu 
se va lăsa până nu va scoate o a doua ediţie revizuită 
în care nu se vor elimina doar greşelile de tipar, ci se 
vor îndrepta „părţile slabe” şi ediţia nouă va lămuri 
„părţile discutabile”.     
 După cinci ani de la apariţia marii istorii critice, 
iată că Nicolae Manolescu scoate, nu o „ediţie 
revizuită”, ci o istorie mai scurtă – ca dimensiune, 
pentru că tot „5 secole de literatură” acoperă. Autorul şi-
o subintitulează „sinteze”.  Diferenţa dintre Istoria 
critică şi recenta Istorie „pe înţelesul celor care citesc” 

vrea s-o precizeze autorul însuşi: „Nu provine din 
eliminări, ci din reformulări...e vorba tot de o istorie 
critică, adică la două mâini, deşi referinţele sunt reduse 
la esenţial, iar bibliografia e indicată fugar”. 
 Între cele două istorii, cu excepţia 
„dimensiunii”, cititorul nu observă o deosebire prea 
mare. Sunt păstrate şi titlurile inspirate ale unor 
capitole: „Prima bătălie canonică. Junimea”, „A doua 
bătălie canonică. Sburătorul”, „Vestigii ale unei literaturi 
normale”.  Cât despre „eliminările” din istoria critică, 
celui care citeşte i se par arbitrare; bunăoară, 
„eliminarea” lui Ion Caraion, Costache Olăreanu, Petru 
Creţea, Cezar Baltag, Mihai Ursachi, Tudor Ţopa, 
Constanța Buzea sau Andrei Bodiu. Am menţionat - la 
întâmplare - doar pe cei care nu mai pot să-şi vadă 
excluderea. Şi alte excluderi pun semne de întrebare, 
chiar dacă pleci de la convingerea că „istoria e mai bine 
definită prin absenţe decât prin prezenţe”. Ultimul dintre 
menţionaţii „eliminaţi”, într-un studiu (Despre viaţa şi 
moartea istoriilor literare) din volumul omagial dedicat, 
cu ocazia aniversării a 70 de ani, lui Nicolae 
Manolescu, a făcut o „aşezare” pertinentă a Istoriei 
critice a literaturii române între istoriile literare, 
„explicând” succesul unei asemenea cărţi şi în loc de 
post-scriptum a lăudat „generozitatea exemplară a 
domnului Manolescu” care „vine tocmai din modestia, 
firescul şi seninătatea cu care-şi asumă propria, 
incontestabila clasă.”. Despre generozitatea istoricului 
vor vorbi poate acum cei „recuperaţi” în Istoria 
literaturii române pe înţelesul celor care citesc. Sunt 
puţini, dar bineveniţi pentru cititor. Dar nu neapărat 
„portrete” de scriitori contemporani în plus dorea 
cititorul, ci mai degrabă includerea scriitorilor în anumite 
„capitole” sau, scuzaţi expresia neprofesională, „tablouri 
panoramice”, în care capacitatea de sinteză a istoricului 
să fie mai mult exersată şi în care spiritul critic să 
triumfe. 

 Sigur că autorul se simte mai în largul lui - 
experienţa îndelungată de cronicar literar îşi spune 
cuvântul – în partea istoriei în care prezintă 
contemporanii (1948-2000), dar aici cele mai apreciate 
pagini  nu sunt de „portret”, în care sunt schiţate 
profilurile scriitorilor, care sunt – de ce s-a ferit autorul – 
de dicționar (e drept  mai extins şi mai „subiectiv”), ci 
sunt paginile introductive, adevărate sinteze: „Un lustru 
de tradiţie”, „Realismul-socialist”, „Luptători pe front 
ideologic”, „Poezia. Remake modernist”, „Portretul 
generaţiei 1980 la maturitate”, „Optzecişti întârziaţi. În 
pragul lui 2000” ( pe care, de fapt, îl depăşeşte) şi 
ultimul capitol, „Genuri minore?”, chiar dacă pare scris 
în grabă. Acest capitol merita mai multe pagini, mai 
ales în partea care se ocupă de „Memorialişti de ieri şi 
de azi. Jurnalul intim”. Nu cred să nu fi sesizat Nicolae 
Manolescu orientarea actuală a celor care citesc 
despre literatura memorialistică de orice fel (memorii, 
jurnale, corespondenţă). Nedumerirea e cu atât mai 
mare cu cât valenţele lui Nicolae Manolescu de 
prozator autentic sunt evidente în paginile sale 
memorialistice şi de aceea la o eventuală reeditare, nu 
neapărat să reformuleze opiniile, ci să adauge şi alte 
referiri la memorialişti prezenţi sau la alţii pe nedrept 
ignorați, cum ar fi Augustin Ostace cu al său 
jurnal/roman, „Nesfârşitele frontiere”.   
 Mai puţin realizată în partea ce tratează 
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perioada contemporană, paradoxal pentru cel care 
citeşte, este „sinteza” despre „Critică, eseu şi istorie 
literară”. Aici avea cititorul nevoie de mai multe 
„explicaţii”, despre unele direcţii, unele viziuni critice, 
despre evoluţia sau involuţia istoriografiei literare, poate 
chiar mai multe exemple. Nu mai mulţi critici şi istorici 
literari selectaţi la „portrete”, ci la idei şi argumente în 
selectarea valorilor literare sau, de ce nu, o „poveste”, 
pe înţelesul cititorului şi nu a confraţilor, a 
conflictelor/polemicilor.   

  I se pare totuşi cititorului că şi istoria pe 
înţelesul lui, în partea ei contemporană, a fost scrisă tot 
pentru (unii) confraţi şi apreciază că doar prima parte 
care începe, ca o poveste, cu „a fost odată ca 
niciodată” e scrisă pentru el. Această parte cuprinde 
patru secole şi jumătate de literatură şi are aceleaşi 
dimensiuni ca partea a doua care se referă la nici 50 de 
ani, poate chiar mai reduse, dacă avem în vedere că 
scriitori ca Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, 
G.Călinescu, Lucian Blaga, Al. Philippide, Şerban 
Cioculescu, Ion Vinea, Geo Bogza, Gellu Naum, aparţin 
şi perioadei contemporane.  

 „Povestea” literaturii vechi e atractiv scrisă, dar, 
desigur, din cauza dorinţei de a sintetiza, autorul ne-a 
vitregit de citate savuroase din cronicari sau din Istoria 
ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir. Interesantă este şi 
opinia despre tranziţia de la literatura veche la cea 
modernă şi interpretarea „Ţiganiadei” lui Ion Budai-
Deleanu ca „o epopee a literaturalităţii, nu una a 
ţiganilor, oferindu-ne repertoriul cvasicomplet al 
intertextualităţii”.  Şi e bună întrebarea ce cititor putea 
avea această operă în 1812, când a fost scrisă. N-a 
avut cititorul adecvat nici după un secol.  
 Mai în glumă, mai în serios, şi „epopeea” lui 
Nicolae Manolescu, fie ea scrisă „pe înţelesul celor care 
citesc”, să nu-şi găsească cititorul (unor pagini sau 
poate doar paragrafe) potrivit. Dar cititorul nu trebuie să 
uite avertismentul pe care îl dădea autorul, în 2008, la 
apariţia Istoriei critice: „Trebuie să fim atenţi la 
atitudinea literaturii din toate timpurile, nicidecum că 
trebuie să avem gusturi şi preferinţe asemănătoare sau 
identice”.  Şi trebuie să mai cităm din „avertismentul” 
Istoriei critice că autorul a făcut o selecţie „poate mai 
drastică”. Ca cititor, n-am înţeles pentru cine e drastică 
nici după explicaţia: „în orice caz mai potrivită cu spiritul 
mileniului în care am intrat”, pentru că nu trebuie trasă 
concluzia „că selecţia pe care mi-am permis-o a fost 
influenţată sau, cu atât mai puţin, că este aceeaşi cu a 
generaţiei 2000”. Într-un fel, pare-mi-se, afirmaţiile se 
bat cap în cap.      

            Dacă „selecţia drastică” se poate înţelege 
printre „contemporanii” din partea a doua a istoriei, 
cititorul nu o înţelege în prima parte, de la paşoptişti şi 
până la moderni. Cu ei se dă „examenul” de istoric 
literar. Efortul de a-l trece e acum vizibil la Nicolae 
Manolescu. Cititorul se bucură poate mai mult decât 
autorul, chiar dacă mai are neînţelegeri. Neînţelegerile 
nu ţin neapărat de selecţia scriitorilor, ci de selecţia 
făcută în activitatea lor literară. Dacă, spre exemplu, 
despre dramaturgia lui D.R.Popescu (deosebit de 
interesantă, după părerea unor cititori) nu scrii un rând, 
poţi veni cu argumentul unei exigenţe drastice, nu 

acelaşi lucru e valabil să tratezi cu indiferenţă 
dramaturgia lui Vasile Alecsandri sau să nu aminteşti, 
nici măcar într-un rând, despre dramaturgia lui 
Eminescu, chiar dacă n-a finalizat nici un text dramatic, 
dar, în schimb, să aminteşti de primul text „curat 
pornografic”, Antropomorfism. Dramaturgia lui 
G.Călinescu n-a fost uitată şi asemănată cu cea a lui 
Eugen Ionescu; interesantă asociere. Dramaturgia lui 
Lucian Blaga e semnalată ca „un capitol controversat şi 
insuficient elucidat”. Nu credem că Nicolae Manolescu 
să nu fi citit studiile despre Blaga ale lui  Eugen 
Todoran. I-a fost, zice-se, în comisia de doctorat. 
 Cititorul trebuie să înţeleagă că istoricul literar 
citeşte ce vrea şi îşi alege ce vrea din lecturile făcute, 
chiar dacă nu înţelege de ce nu aminteşte şi de 
literatura basarabenilor într-o istorie a literaturii române. 
Reproşul acesta a fost făcut de unii confraţi şi după 
apariţia istoriei critice şi cititorul recentei istorii 
aştepta o „explicaţie”, dacă nu o „reabilitare” în acest 
sens. Nu ne gândim neapărat la partea 
„contemporanilor”, ci la literatura de început, de pildă, în 
capitolul „Romanul îşi face intrarea în scenă” n-a fost 
amintită „Istoria vieţii mele”, scrisă în Basarabia la 1845 
de Teodor Vârnav, scriere memorialistică ce poate fi 
socotită primul nostru roman, dacă facem abstracţie de 
„Istoria ieroglifică” a lui Cantemir. Nici despre rolul mare 
al unor reviste sau a unor grupări în „desfăşurarea 
acţiunii” literaturii noastre, cititorul n-a înţeles mare 
lucru, dar poate nici nu se merita să înţeleagă şi el nu 
ştie asta.  Toate aceste păreri sunt ale unui cititor, dar 
noua istorie a lui Nicolae Manolescu, cu siguranţă, va fi 
comentată de specialişti competenţi şi de scriitori, iar 
neînţelegerile celor care citesc vor fi eliminate şi nu 
completate. Pe cei care citesc nu-i interesează 
discuţiile despre contribuţia lui Nicolae Manolescu la 
acordarea unor premii literare şi, cu atât mai puţin, la 
gospodărirea Uniunii Scriitorilor, ci despre contribuţia sa 
ca istoric literar pentru care şi-a asumat un spirit critic 
incontestabil. 
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Cornel 
UNGUREANU 

 

 

 

Radu Ciobanu, dincolo de arborele 
genealogic 

 Ţărm târziu,  jurnalul lui  Radu Ciobanu,  aminteşte 
că  scriitorul, timişorean odinioară, locuieşte în  Deva şi 
ajunge, abia din când şi când, la Timişoara. (1) Ascultă 
Europa liberă, de unde află că a murit câte un prieten scriitor, 
despre care presa nu suflă un cuvânt. E un singuratec, 
citeşte, transcrie istorii zilnice: „N-a fost un simplu zvon: de la 
întâi martie se ia curentul timp de 12 ore în trei reprize.......Se 
zice că asta va dura până la 30 noiembrie, dar nu se 
precizează şi anul. Sunt curios ce se va întâmpla la vară, 
când vor începe să se împută mezelurile (şi aşa împuţite) de 
prin alimentare. Deocamdată noul meu program muzical de 
după amiază e serios perturbat...”. Prozatorul scrie, scrie, dar 
e măcinat de ”o neîncredere obsedantă” în tot ce face. 
Recapitulează şi numeşte, între reuşite, Crepuscul, 
Nemuritorul albastru, Călăreţul de fum. Parcă ar mai fi şi 
altele (2). Dialoguri cu editorii, oboseală, boli. Funcţionar 
fericit, peregrinează în jurul oraşului de reşedinţă şi are parte 
de câteva întâlniri mirabile.  E memorabilă întâlnirea cu Olga 
Caba, fixată într-un Sebeş duşman, detestată de vecinii 
ignari. „Avea pe atunci 54 de ani, cu frumuseţea încă intactă, 
înaltă, cu o ţinută, de la pas până la modul de a mi se adresa, 
culant şi totuşi distant, în vădit contrast cu decorul agrest, pe 
fondul sonor al orătăniilor din curte. Cred că pot spune fără 
teamă de exagerare că era o prezenţă majestuoasă, în orice 
caz de o inubliabilă distincţie”. Îi va recenza atent cărţile care 
încep să-i apară şi  dialogul va fi reluat cu firescul protocol. 
Importante sunt paginile despre  22 decembrie 1989 la Deva. 
Scriitorul ar fi putut să devină lider al oraşului Deva, dar, în 
stilul său personal, s-a retras în bunkerele profesiunii de 
scriitor. Şi nu uită să consemneze încă o călătorie prin 
străinătăţile acum prietene. 

   În primul său roman important, amintitul 
Crepuscul, erou central este Sever Moldovan, avocat renumit, 
provincial de vază, admirator încă al  generalului Averescu, 
socotit, în 1944, capabil a salva România din război. Bănuim 
lesne travestiul, felul în care Radu Ciobanu transcrie, şi aici,  
o istorie de familie. Cartea are ca linie epică biografia lui 
Sever Moldovan, descendent a lui Avram Iancu. Părintele lui 
Sever se cheamă Avram Moldovanu, e notar şi proprietar al 
minei Barbara II, într-o fundătură a Apusenilor. Sâmbăta 
notarul împarte răsplata ajutoarelor, hrănite de soţie, urmaşă 
a lui Avram Iancu. Masa îşi are ceremonia ei:   

             „ -Să vă fie de bine ! (zice proprietarul, n.n.)           

            - Mulţămim şi să trăiţi şi  domnia voastră şi doamna 
Salvina care ne făcu bucatele, răspundea Ghiuţ, cel mai 
bătrân dintre ei, în timp ce se sculau cu toţii în picioare. 
  

            - În săptămâna asta – spunea iar Avram – ne-a ferit 
Dumnezeu de vâlvele cele rele şi Sfânta Barbara ne-a ajutat 
de-am avut dobândă bună la baie.     

            Răspundeau toţi în cor:    

            -Doamne mulţam! ”    

         Un fiu  al lui Avram Moldovan, coleg cu poetul Adrian 
Moga (cu Octavian Goga, ca să trădăm transcrierea) devine 
doctor în ştiinţe juridice şi se fidanţează cu”drăgălaşa  
domnişoară Olimpia Măriuţ” fiica lui  Isaiia Măriuţ, paroh în 
Silişte. Fiul lui Sever Moldovan se cheamă , în buna tradiţie a 
intelighenţiei ardelene, Liviu şi se căsătoreşte cu Marilena  şi 
ea „de familie bună”, crescută în pension la Galaţi unde 
scandalizează călugăriţele prin lecturi independente. Roman 
social în care putem regăsi marile modele ardeleneşti ale 
prozei (Slavici, Agârbiceanu, Rebreanu) Crepuscul este un 
bun documentar asupra unui timp al transformărilor. 
Recunoaştem şi migraţia „copiilor” către Timişoara – oraş 
privit cu neîncredere  în Crepuscul:   
 „Oraşul era mare, molâu, lipsit de orice stil şi de orice 
personalitate. Oraş de negustori şi de cămătari al căror scop 
suprem era să mănânce, să bea, să se îmbrace. Prin orice 
parte intrai în el îţi azvârlea în faţă duhoarea unor cartiere 
suspecte, cu case leproase şi cu scursori urâte, pe marginea 
drumului. Apoi, pe măsură ce înaintai, casele păreau să se 
ridice pe brânci şi, printre ele, înconjurate de monotone 
garduri cenuşii, se întindeau fabricile: berea, pantofii, 
bomboanele, becurile, tricotajele. Sau îngrămădite de lungi şi 
solemne garduri de fier forjat, cimitirele:  catolic,  ortodox, 
eroii, protestanţii, evreii.  După aceea, întinse locuiri virane, 
năpădite de bălării grase, de zdrenţe şi tinichele, scormonite 
de câini jegoşi şi hămesiţi. Şi din nou case.  Leproase sau mai 
răsărite, amestecate de-a valma. Până în centru. Aici  
răsăreau marile case – stăpânilor lor le plăcea să le 
numească foarte serios „palate”....”    

            În romanele care vor urma şi care sunt ale “treptelor 
iniţierii”  scriitorul păşeşte prin Timişoara  cu iubire. Nu ne 
înşelăm dacă scrie că puţini dintre autorii care aparţin 
Timişorii ca  Radu Ciobanu, ghid generos prin geografia 
oraşului. Oferta cea mai sigură poate fi descoperită în 
Arhipelagul (Facla, 1987):   “...în faţa Operei, aşteptau 
tramvaiul trei, dar nu oricare,  ci unul care târa după el una 
dintre acele remorci vechi cu câte o platformă deschisă la  
fiecare capăt. Se instalau pe platforma din spate  şi, răzimaţi 
de balustradă, îşi ronţăiau floricelele. Pătrundeau întâi pe 
strada Alba Iulia, strâmtă ca un defileu, şi treceau printre 
marile magazine Filt,  cu încălţăminte....Ieşind din strâmtoare, 
tramvaiul trecea în diagonală prin Piaţa Libertăţii, pătrată, cu 
câte o clădire importantă pe fiecare latură: Primăria, cu Cercul 
Militar, unde se desfăşurau elegante baluri, Banca Italiană şi  
ceea ce toată lumea numea cu respect  Divizia............De aici 
intrau în altă strâmtoare prin care n-avea acces decât 
tramvaiul, zăreau vitrinele mari ale librăriei Morawetz şi 
ajungeau în Piaţa Sfântu Gheorghe.”  

           Și, prin Piaţa Sfântul Gheorghe, o cavalcadă retro: 
“Iată o carte poştală în care Piaţa Sfântu Gheorghe era 
traversată de linia tramvaiului cu cai. Un vagon e oprit în 
staţie şi se disting siluetele a trei domni cu pălării tari şi 
umbrele, care se pregătesc să urce pentru a ajunge în 
cartierul căruia i se zice şi acum Fabric, pentru că acolo s-au 
întemeiat întâile ateliere şi fabrici ale oraşului”.                  

             Oraşul este, cum spuneau şi G.Călinescu, Camil 
Petrescu, Cora Irineu, oraş al parcurilor:“Parcurile însele erau 
nişte teritorii mirifice ale căror însuşiri ascunse numai ei doi le 
ştiau. Parcul în stil Steingarten în splaiul Tudor Vladimirescu 
era ţara iepurilor. Parcul central, care pe atunci se numea 
Scudier, întins şi solemn, era ţara urşilor. Iar tainicul parc 
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dintre râu şi cinematograful Apollo din fabric era patria 
maimuţelor...”.      

            Treptele Diotimei (1973) e un roman al iniţierii. 
Personaj din Banchetul, Diotima propune dialoguri înalte:”Cei 
ce procreează întru corp, zise ea, îşi îndreaptă paşii mai cu 
seamă spre femei; prin dragostea lor creează copii, iar astfel 
îşi închipuiesc că-şi pot agonisi şi nemurirea, şi pomenirea 
numelui lor şi fericirea – pentru toată vremea ce va să vină”
 Ardealul idilic, cea de glorioasă tradiţie în literatura 
română) îşi găseşte în Radu Ciobanu unul dintre cronicarii 
săi. Oamenii trăiesc cu o superbă decenţă, bătrâneţea e 
glorioasă şi monumentală, adolescenţele par a coborî din 
baladele lui Coşbuc.   Radu Ciobanu e un admirabil analist al 
gestului patern şi al candorii, al iubirii filiale. Sentimentele sunt 
vaporoase, tainice, trăite discret şi tandru. Plecarea “de 
acasă” nu e brutală. Curiozităţile se îndreaptă spre Europa 
prin drumurile (cărţile) Europei Centrale: ale Ardealului şi 
Banatului în expansiune. Mai vii decât romanele  (între 
document, istorie, parabole, simbol citabile ar fi Nemuritorul 
albastru,  ed. I, 1976, ed. a II-a, revăzută, 2012, Vămile nopţii, 
1980, Heralzii, 1983, Călăreţul de fum, ed.I 1984, Ed. a II-a, 
1994,Roata lumii, 1988) ar fi Mic dicţionar de cultură 
religioasă, 1994, Dicţionarul rostirilor biblice, 1996. Şi 
jurnalele  publicate după 1999.  În  Europa din noi (2008) 
Radu Ciobanu aşează alături pagini de memorialistică, note 
de călătorie, dar şi note de lectură. Nu mai este în Deva 
exilului, e într-o Europă pe care o priveşte cu înţelepciune. 
Într-o Mitteleuropă pe care o comentează cu  farmec. Un 
articol consacrat lui Sandor Marai (observaţii cu privire la 
recent tradusele Moştenirea Esterei  şi Lumânările ard până 
la capăt) se numeşte O revelaţie târzie.  Cum s-a putut să-l 
ocolească? Scriitorul devine tranşant,  apelează la 
superlative. Se alătură celor care cred, asemenea lui 
Kundera, că Rusia nu a fost considerată niciodată parte a 
Europei. Sau că „Rusia nu poate deveni parte a continentului 
lor”. „Au spus-o în anii din urmă doi excepţionali prozatori din 
penultima generaţie, născuţi în 1960, unul ucrainean, celălalt 
polonez, Iuri Andruhovici şi Andrzei Stasiuk, în volumul 
Europa mea, apărut în colecţia A Treia Europă....”. Solidar cu 
A Treia Europă, cu Mitteleuropa care e şi ţinutul lui (îl 
cartografiază în fericite călătorii) scriitorul citeşte, reciteşte şi 
comentează ca un specialist cărţi de scriitori francezi, 
spanioli, greci ş.a.m.d. Îşi omagiază confraţii ca un  bărbat 
care a rămas, o viaţă, alături de ei. Fac parte din Europa 
noastră, repetă scriitorul, azi mai solidar ca niciodată. 

                Volumul  Dialog peste Atlantic realizat de 
Radu Ciobanu,  apărut la Editura Emia din Deva ne poate 
lămuri  mai bine, întâi, de ce liceul Loga din Timişoara a dat 
atâtea personalităţi ilustre  şi pe urmă chiar identitatea lui 
Peter Freund. (3) Prietenul romancierului Radu Ciobanu s-a 
născut în Timişoara în 1936, este absolvent al Institutului 
Politehnic din oraş. Părăseşte România in 1959. Îşi ia 
doctoratul în fizică la Viena în 1960.  Din 1965 este profesor 
la Universitatea din Chicago. Ilustru. Din 1975 scrie şi 
literatură. Din 2001 este colaborator al revistei Exquisite 
corps, editată de Andrei Codrescu şi se ocupă, cu succes,  de 
proză. Are părerile lui, bine subliniate, despre poezie, muzică, 
literatură, dar şi despre contextele creaţiei. „Pentru omul 
creator, artist, om de ştiinţă, libertatea este un bun fermecat. 
Poţi să dai frâu  fanteziei tale şi de acolo vor veni marile 
creaţii. Dar poţi, într-adevăr, să fii un geniu creator, şi într-un 
sistem fără cele mai elementare libertăţi: Prokofiev 
Şostacovici, Pasternak, Mandelştam, Ahmatova, Landau, 
Kapiţa, Gelfand, Kolmogorov, Pontriaghin şi mulţi alţii. Ar mai  
fi şi explicaţii: „Dacă autorul e persecutat, dacă colegii săi, 
sunt persecutaţi“, crede Peter Freund, persecuţia poate  
determina  „un efort foarte concentrat, fără divagaţii, derapaje, 
un fel de adaptare creativă la mediu“. 

 Aflăm şi secrete despre Bela Bartok, născut la 
Sânicolaul Mare, om al locului, bănăţean ca şi  fizicianul, şi el 
navigând, în anii săi de glorie, prin State.  Peter Freund ştie 
multe şi le poate comunica fericit  prietenului  său  – de pildă  
cum a compus bănăţeanul lor „Concertul pentru orchestră“. 
Şi, în fine, o întrebare-cheie: 

          „De ce, după atâţia ani,  se întreabă profesorul,  „mi-am 
putut păstra identitatea timişoreană?“ Şi, evident, poate să ne 
destăinuie chiar şi aceste secrete:   
 „Aşa cum îi văd eu, anii copilăriei  şi tinereţii mele s-
au desfăşurat în două epoci, ambele de negăsit nicăieri în 
afara Timişorii. Deşi m-am născut în 1936, copilăria mi-am 
petrecut-o într-un regat al secolului XIX.  Apoi, pentru tinereţe, 
mi s-a oferit atmosfera opresivă a unei colonii sovietice. Dar 
nu numai atât: „ Am avut două fete în casă, una pentru 
curăţenie, cealaltă pentru a ne servi, o bucătăreasă, o 
spălătoreasă, o călcătoreasă, o guvernantă”. Aşa ceva nu-şi 
permit decât foarte puţini în America, în Timişoara copilăriei 
lui Peter Freund fiecare avea cel puţin o servitoare. Pe insula 
timişoreană se putea. Nici măcar în anii terorii comuniste, 
când familia a fost alungată din palat într-un banal apartament 
de două camere, n-a fost foarte rău, fiindcă o servitoare mai 
exista. Tânărul  avea parte, în camera lui, de  o servitoare 
minunată.   

           În Timişoara era fericit fiindcă putea asculta  muzică 
adevărată. Fiecare avea o educaţie muzicală, îi iubea pe 
clasici, chiar dacă mama lor nu era, ca mama lui Peter 
Freund, cântăreaţă de operă. Exista o calitate deosebită a 
şcolii – calitatea superioară a profesorilor de liceu 
recuperează alte omagii ale fizicianului. Omul a citit tot şi-l 
iubeşte pe Ionescu –  Ionescu este între iubirile sale mari. 
„Teatrul său e de o originalitate fantastică, este una din 
realizările de geniu  ale literaturii europene, a veacului XX”. 
Dar Kafka? „Kafka a arătat că limba teutonilor poate fi utilizată 
ca bisturiul unui chirurg, cu precizia strălucitoare a unei raze 
de laser”. E o replică demnă de ţinut minte. Uneori Peter 
Freund se răsfaţă, Mitteleuropa e, pentru el, ţinutul cel mai 
creator din lume.  În Radetzkymarsch Joseph Roth „a scris 
romanul istoric definitiv, care depăşeşte, aş  zice eu,  Război 
şi pace”. Citează din  Fernando Pessoa cu bucurie. Îi mare, îi 
place. Radu Ciobanu nu obiectează şi nici nu se supără 
atunci când conorăşeanul său afirmă că Eminescu e de 
origine semi slav, nu român, Napoleon nu e francez, ci 
corsican, Alexandru Cel Mare nu e grec...Posesorul Palatului 
Ciobanu din Timişoara, nepotul ilustrului om politic ilustrat cu 
brio la Unire, romancierul Radu Ciobanu nu asasinează 
conversaţia cu necesarele reducţii. El rămâne în cotlonul său 
provincial, lăsându-şi prietenul să se desfăşoare. Ceea ce, cu 
farmec, cu bucurie, Peter Freund face. 

Note:  1) Radu Ciobanu, Ţărm târziu, Jurnal, 1985-1990, 
Emia, 2004;      

              2) Desigur, sunt multe şi fiecare dintre cărţi ar merita 
un comentariu aparte. Cartea de debut, După amiaza 
bătrânului domn (1970) ar putea fi o istorie de familie, de tipar 
slavician. Crepuscul (ed.:, 1971,ed. a II-a, 1971) , performanţă 
a romanului, ziceam, ardelenesc – a fost laureat cu premiul 
pentru proză al Uniunii scriitorilor pentru  anul 1971; Zilele, 
Treptele Diotimei, Dreptul de a începe, Nemuritorul albastru, 
Ultima vacanţă, Vămile nopţii, Linia şi sfera, Heralzii, Călăreţul 
de fum, Casa fericiţilor, Arhipelagul,Roata lumii, Steaua 
fiecăruia sunt retrospective istorice, romane de familie, 
romane-parabolă, cu pagini care întăresc o linie ardelenească 
a scrisului sau propun topografii timişorene. Profesionist 
remarcabil, scriitorul publică Jurnale (1999,2004,2008, 2014), 
cu meditaţii asupra “Europei din noi”.     
 3) Radu Ciobanu& Peter Freund, Dialog peste 
Atlantic, Ed. Emia, 20 
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Rita CHIRIAN 

 

 

 

generator 

 

în decorul industrial vara vine mai repede, așa că mai 
bine ocolești, ocolești, și roca electrică: spaima că te-ai 
rătăcit și nimănui nu i-ar da prin cap să te caute, și 
întrebi, noi de ce-am fi acum fericiți, elasticul subțiat, ca 
tras peste buza borcanului, al liniei ochilor, firele din 
barbă, cu miros de sălbăticiune, și întrebi, dacă ești un 
mecanism care mângâie (pielea pe care nu joci 
canastă, vulva ca un bot de câine), acum, când nopțile 
nu-s mai blânde, când soarele-și arată rușinea ca 
țigăncile, acum am văzut nori pe display și ne-am 
bucurat, râsul s-a rostogolit de pe clădiri nu foarte 
înalte, ca un cap de prostituat s-a rostogolit, ne-am 
apăsat pieptul de spatele străinilor, pe piele au apărut 
hamace pentru omizi, apoi peste cortina tropicală: 
blândețea ruginii și frumoasele platforme pentru care 
am conceput elevatoare și n-am mai vrut să plecăm 
(dacă adormi cu o inimă de vacă în brațe, o să fii un om 
corect desenat), când țesătura s-a dat puțin la o parte 
ca o moacă ițită în spatele evantaiului, am făcut până la 
urmă gestul de diplomație veselă, brațul de flori de 
câmp s-a risipit pe traverse, în șanțul ombilicului 
grenadele au înmugurit ca niște scame uriașe (niciun 
conductór care să atârne, de la gât, de-a lungul 
esofagului, până-n împărăția mațelor, și-acolo-i 
întuneric ca-ntr-un bulgăre de sare), de bucurie, am 
început să purtăm hainele pe dos, să nu ne mai 
recunoască nimeni, și dacă atunci ne-am fi schimbat 
mirosul, animalul mic din capul tău n-ar fi recunoscut 
animalul mic din capul meu, iar noi am fi continuat să 
purtăm în piept pisoarul de argint, și-n numele lui ne-am 
fi pus lacăte și-am fi atârnat de pod, dar noi cu vârful 
limbii am ridicat firele prinse-ntre muchii și asta ne-a 
fost gloria, am silabisit tatăl nostru de treizeci de ori, de 
șaizeci de ori, de nouăzeci de ori, vârtejul a trecut prin 
grilaj, cineva a întins tendoanele de parc-ar fi măsurat 
viermi inelați, am ajuns, doar că n -a așteptat nimeni, 
abia apoi s-a zis, dans! 

 

abendphantasie 

 
înaintăm prin aerul câmpiei, căldura plesnește corzile-n 
față. 
 
fără râvnă căutăm dispăruți, & cea mai bună dovadă a 
lipsei e supunerea.  

 
dragostea dispăruților seamănă cu bucătăria orientală,  
cu animale mici & drăguțe, cu măduva dulce – 
în apa care clocotește, tremură genunchii. 
 
cum reflectă metalul chipuri frumoase. 
cum lama. 
 
fotograful spune, povestește-mi visul urât,  
 
fotograful spune, am găsit și n-a avut rost,  
 
fotograful spune, spre dimineață, 
un loc încrețit și absurd, ceva să conteze & să doară 
foarte puțin, 
 
împăcarea vine târziu, când cresc de sub mânecă 
ramuri și frunze, 
(insecte în care ne recunoaștem, 
aproape strivindu-ne)  
 
frumusețe e disperarea noastră umilă 

 
 

staub 

 

tristețea noastră pentru părțile încă sănătoase, și-apoi 
transparența acestor zile când crinii sunt vaporașe prin 
sânge, tristețea ca gloanțele oarbe, și tu ești un mort 
din care cresc rădăcini, am văzut râul născându-se, m-
am gândit la cerul tău și l-am urât, am stat printre 
lucruri, a fost de parcă am smuls aripi, ce faci?, ce vrei 
să bei?, cât să înghiți din creier?, dragostea ta cere 
ceva de mărimea unui atom, dar invizibil, baloane roșii 
plutind, plec în tăcere și nu e un lift cu oglinzi, cercurile 
se fac dezastre mici, leagăne de copil, și golul e 
frumos, vorbesc despre cădere și cineva merge la 
câțiva pași distanță, de partea acestui om respirând 
foarte aproape trăiesc, și spun fericire și puțin somn 
printre gheme de sfoară, și spun nume simple ca pentru 
insecte, și blândețea nu-i unealta să îmblânzești, când 
sunt casă și nu ești acasă, și memorez fețe & contururi 
câștigătoare, și-n zori muzica spânzură în cap, un strat 
de gheață întinsă cât dorm, și vântul, și raze cuminți 
sub linia orizontului, ce nu te ucide continuă sub 
sângele cald, acolo rămân steagurile celor care 
renunță, cred cu mâinile și picioarele, amar este bun & 
pervers.     

 

dansul în plasă 

 

o femeie nu. o femeie nu corpul meu. cei frumoși & 
puternici sunt foarte bolnavi. și boala lor este dansatorul 
în plasă. dar o femeie nu, pentru că zâmbetul și 
lacrimile îi scot pe oameni din minți, pentru că există 
organe învelite în foiță de aluminiu și linii trasate 
perfect. dacă vorbește, totul începe, și pasărea cu  
inimă de tinichea, și creierul de silicon? n-a purtat 
niciodată coroane care apasă, coroane care nu sunt 

              Poeme 
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nici pentru umeri, nici pentru sâni, nici pentru capul de 
copil al sexului. cineva i-a frecat ochii cu vată de sticlă. 
cineva i-a îmbrățișat picioarele. când a fost liniște, au 
fost rândunicile dinăuntru, și a spus, rândunicile sunt 
șerpi dacă te uiți cum trebuie. cu simplitate începe: 
piciorul care se rupe, și mobila căzută, apoi dansul în 
plasă și în lumină. câștigă cine uită cel mai mult. cum te 
cheamă, pe inima cui te-ai urcat? frica este o rochie de 
molii. nu vezi dacă te uiți în apă. niciun vis, ți-ai putea 
auzi numele, doar o femeie nu corpul meu. ai închis 
fiecare cameră, nici fumul nu mai găsește drumul, și 
fumul știe că sus. ce e numele tatuat pe încheietură? 
muchiile gemene care-ți sunt inimă & semnul de ceață, 
norii albaștri. primești ploaie pentru osul lipit & nimeni 
nu știe când se pleacă în grabă, nimeni n-ascultă 
cauciucuri scârțâind între jumătăți de oameni.   

 

collapse party 

 
ce se aude prin stetoscopul  
lipit de pereții stadionului  
 
a cui e memoria toxică (gândește-te la asta  
în felul cel mai pozitiv cu putință – 
ca și cum ai avea o armă pusă la tâmplă – 
ca și cum ai fi o creatură a obișnuinței), 
azi am scuipat inima și ficatul cu care m-am născut,  
turma de antilope care se strânge 
 

 

daddy’s fingers 

 

cordoanele de salvare unde mâinile se înșeală cel mai 
puțin, și din toată mulțimea de nume: fii curajoasă, 
spinul a ieșit de mult din deget, cicatricea s-a ridicat, 
suntem acolo unde animalelor nu le mai e teamă, mica 
grădină zoologică unde nu ne închidem. când bateriile 
pâlpâie, folosim pluralul, casele noastre, scăderile 
noastre. e iarăși ianuarie și număr. ce bine că ianuarie 
ăsta o să-l scriu pe un singur rând. nu m-a durut nimic 
în săptămâna în care doctorii au căutat ceva înăuntrul 
tău. bărbatul care pășea ca o pasăre mi-a vorbit. 
femeia cu flăcări. îmi amintesc că am plâns, deși mi se 
spusese deja, o să-ți zicem ceva rău ca un secret, dar 
tu să fii tare, tu să fii o fetiță curajoasă. toate întâlnirile 
noastre de atunci au fost ca și cum ne-am fi văzut în 
taină & la marginea lumilor, pentru că tu erai deja mort. 
ți-am văzut degetele retezate. și-acum mi s-a spus că 
nu mai vorbești și-ți zic: iubitul meu, nici eu nu mai 
vorbesc de mult, dar degetele tăiate îți desenează ochi 
– ce să mai vezi, ce să mai trebuiască să vezi? – și 
pentru că pielea se tot îndepărtează de noi, a trecut, 
rămânem cei mai curați dintre oameni.        

 

 

 

primăvară 

 
ne-am plimbat și noi prin lume & lumea a fost închisă, 
 
altcineva a strigat amestecat, & ne-a tras din lumina 
farurilor 
 
(felul de a zâmbi al celui care nu pricepe e  
 
un fel corect de a fi singur).  
 

 

on plonge 

rănile s-au învechit, avem glas de om. trecem relicvariul 
de la unul la celălalt. călcăm pe apă – pentru cel mai 
mic lucru din lume, oamenii sunt prea mari; înaintăm 
când sub picioare e banda de alergat – în mijlocul 
civilizației de șchiopi – ia dinții măcinați de acid, ei sunt 
cadoul; – sunt un animal de periferie; – aici sunt oameni 
care se ating fără să ajungă; – vezi? din această 
fuzionare dezechilibrată – aliajul de plumb, cele mai 
frumoase statui, petele de lapte de pe tricou, gâtul 
copiilor când e foarte bolnav, mânjii uzi – cât alb e în 
lume; – gesturile calculate cu care ucidem și 
continuăm, obiectele pe care le sfărâmăm și deasupra 
cărora mai plângem ca teniile hrănindu-se. – prinde-mi 
gâtul, mișcarea aceea cu care ai smulge o plantă de 
ghiveci; sfărâmă sfânta sfintelor, anarhista bântuită de 
viziuni chimice; – să ne stăpânim: foamea: o epocă de 
confuzie și democrație, când dai din mâini până zbori 
puțin: altfel ar fi modelat un câine din aceleași celule. ( 
– dar câinii văd adânc în inimi, chiar și când dorm, chiar 
și prin pleoapele închise.) – fă-ți cuib în sala cufundată 
în întuneric, cine minte?, o să auzi vocea, apoi cenușa 
care nu mai ia foc, apoi liniștea mare; – intră în dans, 
pregătește cu atenție harta minelor. deasupra micilor 
continente, paralizate sub halogeni, inimi pe care le 
mutăm de la o ușă la alta – fețe gata să primească 
pumnul și absolvirea, distanța care se umple cu 
pornografie și frumuseți anonime, femeia purtată în 
brațe când plouă: apropie-mă de hrană – sunt un 
exemplar care pregătește extincția. – joacă-te: pielea 
mea a crescut în lumina artificială. – ferma de pui s-a 
închis, acum o să ne apăsăm ochii în zăpada roz de pe 
o planetă îndepărtată: când crezi în iaduri & e semnul 
înfumurării: în spatele liniei, nebuni de fericire ca 
hamsterii: mâna care taie legăturile. – rămân: mediul 
absorbant, carnea etanșă – tărâmul tuturor violențelor, 
chiuveta înfundată pe care o lovești cu podul palmei, 
toată frumusețea care ne scapă fiindcă e necesară, 
zâmbetele vagabonde. – vâră-ți capul sub jet, ține-ți 
picioarele în bălțile calde, nu face liniște, scoate ochii 
păpușii, poliesterul e atât de murdar.  
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AL. SĂNDULESCU 

                                 

 O amintire: Malta (!)      
   

 

       În toamna târzie a lui 1989, 
Uniunea Scriitorilor m-a trimis la 
Sofia să particip, de unde și până 
unde?, la o întâlnire a traducătorilor. Urma să prezint o 
scurtă dare de seamă a traducerilor din literatura 
bulgară în limba română. Era sfârșitul anului și le 
rămăsese probabil o sumă necheltuită din fondul 
rezervat relațiilor externe, mai exact, a schimburilor de 
scriitori dintre cele două uniuni. Altfel, e de înțeles că nu 
aveam nici o legătură cu tema. De bine, de rău, am 
compus un text neutru, care, în acea perioadă a 
cenzurii maxime, a trebuit să poarte avizul și ștampila 
Uniunii, închis într-un plic sigilat, spre a-l prezenta la 
vamă și atașatului cultural. Mai fusesem în Bulgaria și 
cum scriitorul de care mă ocupasem o bună bucată de 
vreme, G.Topîrceanu, căzuse prizonier la Turtucaia în 
Primul Război Mondial și în această postură o 
traversase, iar după eliberare, publicase o interesantă 
carte despre țara vecină, aveam și un motiv personal s-
o cunosc și să identific, pe cât se putea, itinerariul 
convoaielor de prizonieri români din care făcuse parte 
și poetul Baladelor vesele și triste. 

  Am plecat în ziua de 1 decembrie seara și, în 
vagonul de dormit, am dârdâit zdravăn până la Giurgiu 
(din cauza economiilor aberante ale lui Ceaușescu) și 
mi-am revenit abia după trecerea Dunării, la Ruse, de 
unde am călătorit într-un vagon încălzit normal, ca în 
orice țară civilizată. 

 Odată încheiat colocviul, când am dat și eu 
citire textului scos din plicul sigilat, s-a organizat o 
excursie în autocar spre sudul țării, în munții Pirinului, 
unde se află stațiunea climaterică și faimoasa pârtie 
Banisko, aproape de Melnik, pe unde a trecut și 
prizonierul nostru. În autobuz, am avut loc alături de un 
bătrân fost general și o doamnă mult mai tânără, încă 
frumoasă, îmbrăcată cochet, care mi s-a părut că i-ar fi 
soție. De vorbit, franțuzește, am schimbat câteva vorbe 
cu însoțitoarea grupului, care, am fost informat ulterior, 
că era un fel de securistă a Uniunii. Trecuseră doar 
două săptămâni de la debarcarea lui Jivcov. Când ne-
am întors la Sofia, așa-zisă doamnă general a coborât 
separat, nu era nicidecum soția vecinului ei de autocar. 
Ea fusese atentă la sumara mea conversație cu 
„însoțitoarea” și aflând că sunt român, s-a apropiat de 
mine, vorbindu-mi într-o franceză aproximativă. Ei bine, 
era și ea cercetătoare la Institutul lor de literatură, și 
deci aveam destule subiecte comune. Mai mult, m-a 
invitat la o întâlnire cu directorul Institutului, făcând-o pe 

translatoarea , întrucât acesta nu vorbea franceza. În 
aceeași zi, m-a însoțit la Biblioteca Academiei „Petru și 
Pavel”, unde m-a ajutat să găsesc revista „La parole 
bulgare”, în care autorul publicase în 1936  o recenzie 
laudativă despre Pirin Planina, cartea confratelui de 
peste Dunăre. 

 „Ghidul” meu se numea Magdalena Șișkova, 
avea 55 de ani, era mamă a doi copii mari, și se creă 
între noi o camaraderie, cu atât mai mult cu cât 
subiectele se înmulțeau, soțul, tot istoric literar, 
murindu-i la o operație pe creier, eu supraviețuind la o 
operație pe cord deschis. În drum spre hotel, se apropia 
ziua plecării, am făcut câțiva pași prin parcul din 
preajmă, când ea mi-a pus următoarea întrebare : „Ce 
se întâmplă în țara voastră ? Fiul meu s-a întors de 
puțin timp și mi-a spus că e o mizerie de nedescris, frig 
la restaurant, a înghețat în hotel, controale peste 
controale, peste tot se cer pașapoartele”. Am stat o 
clipă să mă gândesc dacă nu cumva o fi o provocare. 
Dar în clipa următoare, m-am hotărât să-mi asum acest 
„risc”. I-am vorbit de omniprezența Securității, de 
nebunia lui Ceaușescu de a-și sacrifica poporul, de a-l 
înfometa, de a-l ține în sărăcie, de cenzura care nu mai 
are nici o limită. M-a ascultat, părând a ști multe din 
câte i le spuneam și deodată mi-a dat o veste pe care 
n-am s-o uit niciodată : „De Anul Nou veți fi liberi !” Mi-
am făcut cruce, rostind în gând „Așa să te audă 
Dumnezeu”. Ce știa și de unde știa Magdalena ? 
Curând, aveam să aflu de întâlnirea lui Bush cu 
Gorbaciov de la Malta, insula în care-și petrecuse 
copilăria și adolescența, viitoarea Regină Maria a 
României, îndrăgostită de Balcicul, devenit între timp 
bulgăresc. 

 În 22 decembrie, când Ceaușescu a fugit cu 
elicopterul, alungat de zecile de mii de oameni din Piața 
Palatului, am sunat-o la telefon pe Magdalena Șișkova, 
prima bunăvestitoare a hotărârii istorice din mijlocul 
Mediteranei și a eliberării noastre. Nu mi-am găsit 
suficiente cuvinte de mulțumire, dar i-am transmis o 
îmbrățișare simbolică. De atunci, ea a rămas pentru 
mine Malta, nume izbăvitor. 

 

 

             (Sofia, Bulgaria -1990) 
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I a n u a r i e  

 
       14. Ce bine se potriveşte să încep anul cu aceste 
rânduri pe care Galaction le aşternea în jurnalul său 
exact acum şaizeci de ani, la 19 ianuarie 1918 : „Am 
fost foarte leneşi, foarte osteniţi şi foarte împrăştiaţi în 
anul 1917, aşa de mult că tot jurnalul nostru pe 1917 se 
reduce la 2-3 pagini. Să fim mai harnici în anul ce a 
sosit 1918.”  
     Citind jurnalul lui, devin mai indulgent cu semenii 
mei de azi. O mare foşgăială de canalii, ipocriţi şi 
arivişti şi pe vremea aceea, un derutant vârtej de 
interese meschine, de egoism şi rapacitate. 
      Dar însuşi Galaction, ce creatură bizară şi 
contradictorie! De altfel, e conştient de asta, căci scrie: 
„Iată-mă teolog, cu perverse complăceri literare şi literat 
iremediabil contaminat de teologie.” Capabil să scrie 
capodopere precum Moara lui Călifar, dar şi proze 
câlţoase, în care incomodează reverberaţiile  provocate 
de glasul predicatorului pus pe moralizare. Pe urmă, 
mistuitoarea pasiune pentru sora Zoe, încheiată prin 
căsătoria lor şi, mai târziu, amorurile extraconjugale, 
unul pentru o elevă, altul, cel devorator, tragic, pentru 
Ileana. Credincios fervent, convins de puterea 
rugăciunii pe care o transcrie până şi în pagina 
jurnalului, e tolerant în spiritul nobil al reconcilierii 
creştine şi universale, un fel de teolog-liber-cugetător, 
care nu se sfieşte a edita o revistă în colaborare cu un 
rabin. Devotat celor mulţi şi umili, ducând el însuşi o 
viaţă aflată perpetuu sub semnul lipsurilor, e prieten cu 
Cocea şi Arghezi, care pentru mulţi erau nişte 
indezirabili, şi îşi conservă adversitatea mai mult sau 
mai puţin manifestă a lui Sadoveanu, Rebreanu şi 
Iorga. E împotriva intrării în primul război şi, când nu 
mai avem încotro, crede în necesitatea alianţei cu 
Puterile Centrale, rămânând în Bucureştiul ocupat, 
pentru ca, la eliberare, să respire uşurat: „În sfârşit, 
putem să fim noi înşine!” În 1940 se întreabă cu toată 
seriozitatea dacă nu cumva cutremurul reprezintă 
manifestarea represaliilor divine în urma prigonirii 
neamului lui Israel. Ultimii şase sau şapte ani şi i-a trăit 
cumplit, paralizat şi fără grai, fără îndoială convins că 
îşi ispăşeşte toate rătăcirile. Lucian Valea îl vizitează, 
dar iese tulburat, pentru că bătrânul, neputându-i 
răspunde, îl privea „cu ochi halucinaţi.” 

Nu i-am citit încă tot jurnalul, dar nici după ce-l voi 
parcurge în întregime, inclusiv corespondenţa, nici 
după ce i-aş citi opera în întregime, nu cred că l-aş 
putea defini. Şi criticii bătrâni sunt prea bătrâni şi blazaţi 
şi, oricum, nu le-ar putea ajunge timpul, iar cei tineri 
prea superficiali şi puțin interesaţi să exploreze serios şi 
profund această existenţă în care omul pare mai 
interesant decât opera. Astfel Gala Galaction e sortit să 
rămână unul dintre paradoxurile literaturii române. 
                                                        * 
        Frumoasă această carte a lui Lucian Valea – 
Oameni pe care i-am iubit. Nu e nici carte de memorii, 
nici de evocări, ci rezultatul unei tentative de a se 
elibera de nişte nostalgii. El scrie într-adevăr despre 
oameni pe care i-a iubit, iar pe un om poţi să-l iubeşti 
chiar dacă nu l-ai văzut decât o dată sau de două ori în 
viaţă şi dacă între întâlnirile cu el au trecut douăzeci de 
ani. Sunt oameni de care s-a simţit ataşat sufleteşte şi 
prin aspiraţii spirituale. „Tehnica” şi-o defineşte în 
prefaţă: „Mult mai modest, el [autorul] s-a preocupat de 
alcătuirea unor portrete, în stare să cuprindă, sau 
măcar să sugereze, dimensiunile morale şi spirituale 
ale personajelor sale. Prin tehnica folosită, fiecare 
portret se constituie compoziţional din scene intime, din 
discuţii în jurul cafelei şi paharului, din observaţii culese 
direct, în momente de bucurie şi cumpănă, din reacţii 
temperamentale, din amănunte somatice şi 
vestimentare şi din alte manifestări în care se reflectă 
moravurile vremii.” Nu ştiu dacă L.V. a folosit aici 
conştient sau nu cuvântul personaj, dar, într-adevăr, cei 
evocaţi devin personaje, veridice în ordinea istoriei 
literare, primind însă şi lumina în care-i aşează viziunea 
autorului a cărui subiectivitate nu trebuie ignorată. Dar 
nici supralicitată. Căci L.V. e fair-play şi rămâne mereu 
cu discreţie în umbra personajului. Idei interesante, 
actuale, caracterizări pertinente, concise, ca, de pildă, 
paralela dintre fraţii Teodoreanu sau această, chiar 
dacă discutabilă,  situare a lui Topârceanu: „Imagist, 
fără duh metaforic, melancolic dar nu şi necăjit, cu spirit 
umoristic jucăuş, neputând însă deveni niciodată… 
spiritual.” Remarcabil este întotdeauna ultimul alineat, 
cu ambiţii sintetizatoare şi în formulări memorabile. Dar 
pentru că am pomenit de formulare, e remarcabil 
talentul de prozator al lui Valea, ştiinţa de a reînvia 
personaje şi de a crea viaţă, în cazul acesta de a o re-
crea. 
       Savuroase şi oportune şi accentele critice abil 
insinuate la adresa condiţiei scriitorului de azi, a 
retribuirii premiilor, a stabilirii tirajelor etc. 
                                                       * 
       Romanul artistului care nu ştie să se ferească a 
doua zi după succes ar putea fi şi cel al conflictului 
perpetuu dintre cele două feţe ale fiinţei umane, al 
luptei eterne dintre Ormuzd şi Ahriman, dusă însă de 
data aceasta nu pe arena largă a lumii, ci în spaţiul 
tainic al unei singure conştiinţe. Ideea mi-a dat-o N., 
citindu-l pe Eugen Todoran şi o găsesc demnă de 
exploatat. Ea îmi este o sursă inepuizabilă de idei bune. 
                                                        * 
„Odinioară” e banul de aur ce nu mai umblă, dar tot de 
aur rămâne. 
                                                        * 
      Am ajuns – cum numai eu ştiu – la pagina 447. 
Trebuie să ajung pe la 840, suntem în 25 ianuarie şi eu 
tot mai sper că voi termina cartea în martie. Mă ştiam 

               Jurnal 
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un om rezonabil, de unde acum, deodată, atâta 
nebunie ? 
                                                        * 
       I se conferă titlul de doctor în ştiinţele politice, 
doctor în ştiinţe economice, se rostesc panegirice, el 
bălmăjește o amplă şi magistrală cuvântare, a doua zi i 
se conferă pentru a doua oară titlul de erou naţional şi 
cea mai înaltă decoraţie, se rostesc alte panegirice, 
şiruri lungi de delegaţii îi prezintă mesaje de adulare, 
alte panegirice, drapele înclinate în faţa lui, trâmbiţe, 
copii scandând cu glas mare, in con ştiu şi pur, ode, şi, 
la urmă, el, Unicul, rostind iar o amplă şi magistrală 
cuvântare. Totul durează aproape cinci ore. Pe urmă, 
un spectacol omagial ciclopic, iar altul, se pare, va 
urma azi, în 26. Păunescu se dezlănţuie în elementul 
lui, mugind mai viguros ca niciodată, şi alţii, nenumăraţi, 
umplu imensa scenă a Sălii Palatului şi scandează în 
cor după mugetele lui. Printre aceştia, o actriţă sobră şi 
subtilă ca Margareta Pogonat sau Nadia şi Teodora, 
întâile gimnaste ale lumii, a căror prezenţă aici rămâne 
pentru mine un motiv de nedumerire şi jenă. Totul lasă 
în cele din urmă o impresie apăsătoare, penibilă, de 
tristeţe şi ruşine. 
     Nu ştiu să existe vreun conducător în lume, în evul 
contemporan, care să-şi fi organizat sau măcar să fi 
suportat asemenea gigantice prosternări, adulări şi 
vomitive linguşiri. Poate Stalin, cine ştie, poate Kim Ir 
Sen sau Mao, în depărtările secrete ale Asiei. De ce 
oare are el nevoie de această imensă mascaradă ? 
Oare el nu ştie, capul lui de „geniu” şi de „erou” n-a 
intuit că întotdeauna, în asemenea cazuri, sinceritatea 
adulatorilor devine de la un punct disparentă, iar cel 
adulat rămâne într-o fioroasă şi înaltă singurătate din 
care nu mai poate vedea decât ceea ce i se arată, nu 
ce este ? De unde acest nesaţ de a fi Unicul ? Fatală 
aspiraţie, pentru că probabil îl va pierde. Şi vom 
rămâne noi, cu ochii în pământ, vegheaţi cu neîndurare 
de amintirea a tot ce am lătrat, a tot ce am lins. 
Doamne, ce oboseală şi sfârşeală, ce tristeţe…         
                                                
F e b r u a r i e  
 
    1. În dimineaţa asta a plecat Lucian Valea. Vizita lui 
a durat două zile. În acest timp, două întâlniri la două 
licee (Hunedoara şi Deva) şi două librării (Deva şi 
Brad), cu ocazia apariţiei cărţii sale, Oameni pe care i-
am iubit, şi, fireşte inepuizabila, fascinanta lui 
locvacitate. Poveşti multe şi de tot felul de azi şi de 
odinioară. Îl iubesc şi mă bucur că l-am revăzut, dar 
acum sunt sfârşit şi eu, care am stat în permanenţă cu 
el, şi N, care a trebuit să facă faţă apetitului său 
pantagruelic. 
    Nu pot să uit epoca noastră romantică de cenacliști 
(pentru el, a doua epocă romantică), deambulările 
noastre nocturne prin parcurile Timișoarei, când ne 
recita din poeţii prohibiţi, discuţiile peripatetice, foamea 
şi solidaritatea, clipa aceea sacră când împărţeam 
frăţeşte bucata de brânză, ceapa, părădaisa şi pâinea, 
bătăliile din cenaclu şi câte altele care pentru mine 
cântăresc enorm. În ciuda bucuriei pe care mi-a făcut-o 
revederea noastră, speech-urile mele la aceste întâlniri 
au fost mediocre. Cel mai convingător şi cald am fost la 
Brad, unde un public numeros şi receptiv mă 
stimulează de fiecare dată. S-a adăugat şi alocuţiunea 
introductivă a lui Nestor Lupei, acest intelectual de rasă 

şi de rară distincţie sufletească. La Deva, la librărie, 
dimpotrivă, un public puţin numeros, ca pe vremea 
când abia începeam să facem aici lansări de cărţi, 
foarte amestecat, pasiv şi amorf, m-a inhibat. Peste tot 
am fost cam improvizat şi uscat. Ciudat, căci cartea mi-
a plăcut totuşi. 
                                                        * 
        După Adrian Marino, după Mircea Zaciu, după 
Romulus Rusan, care şi-au făcut publice nişte 
irepetabile experienţe spirituale, culeg acum mari 
satisfacţii din jurnalul parizian al lui Eugen Simion. Însă 
întrebarea pe care mi-o pun este ce mă atrage şi ce mă 
face să caut aceste cărţi, iar, atunci când le am, să le 
citesc neglijându-mi până şi scrisul. Răspunsul e 
simplu: fenomenul e determinat de condiţia scriitorului 
român, care, nefiind în niciun consiliu, în nicio redacţie, 
care nici nu trăieşte în Bucureşti şi nici măcar în vreun 
mare centru cultural, care nu are „relaţii” şi nici vocaţia 
de a şi le crea. Oricâte cărţi bune ar scrie, el nu va 
rămâne decât o gară prin care marile trenuri trec fără 
să se oprească. 
      Revin la o veche obsesie: am 43 de ani, am scris 
opt cărţi, dintre care cel puţin trei romane remarcabile, 
am un premiu naţional, dar n-am trecut peste graniţă 
decât o dată, acum patru ani, şi atunci abia până în 
Iugoslavia. De atunci se pare că am fost uitat, nu m-a 
mai trimis nimeni nici până în Bulgaria, necum la Paris 
– asta e, evident, o utopie. Ceea ce e cel mai penibil în 
toată această stare de fapt e că, după atâtea cărţi, n-ai 
bani să călătoreşti singur şi eşti obligat să aştepţi să ţi 
se arunce şi ţie un os azvârlit de la ospăţul rechinilor 
care cutreieră lumea pe banii „obştei”. Iar presupunând 
că ai avea bani, nu ţi s-ar da voie să pleci. În orice caz, 
nu cu nevasta şi nu unde vrei tu şi nu cu câţi bani ai 
avea, ci cu atâţia câţi ţi s-ar îngădui – tristă libertate, 
greu de înţeles o asemenea „necesitate”! Iar 
sentimentul acela de scârbă… 
       Şi atunci evident că sunt tentat a cunoaşte lumea 
în care trăiesc prin intermediul experienţei altora. O 
lectură compensatorie, deci, de substituire sau, cu o 
expresie neîndurătoare şi plastică, pe care am întâlnit-o 
chiar într-una din aceste cărţi, masturbation 
intelectuelle. 
                                                       * 
    Am încheiat capitolul 4 cu ceva mai puţine pagini 
decât prevăzusem şi acum trăiesc zile grele, nereuşind 
să încep capitolul 5. Un impas – sper că ultimul – în 
faţa etapei decisive şi finale. Sentimentul acela 
groaznic că nu voi mai putea  să scriu, provenit acum şi 
dintr-o documentare grăbită şi superficială. Îmi surprind 
lacune la nivelul detaliilor de epocă şi mă văd nevoit să 
le umplu din mers, ceea ce mă obligă să merg încet, cu 
prudenţă. Teren minat. 
     Aceeaşi nelinişte, aceeaşi zbatere, aceleaşi căderi 
de moral ca la începutul unei noi cărţi. 
                                                       * 
     Eugen Simion observă la un moment dat, pe 
parcursul jurnalului său parizian că „preşedintele 
Franţei n-ar sta comod pe fotoliul său la Elysée dacă 
Jean Paul Sartre ar fi în închisoare. Iată ceea ce a 
reuşit cultura franceză, în lungul ei exerciţiu democratic, 
să obţină.” Iar în finalul cărţii, pe ultima pagină, această 
concluzie: „Cultura continuă să rămână o şansă a 
omului, un spaţiu al libertăţii lui şi, dacă reţinem ceva 
din istorie, este faptul că sabia spiritualului învinge în 
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cele din urmă.” Aceasta e, de altfel, şi ideea dominantă 
care emană din întregul jurnal: încrederea în forţa 
spiritului. Mircea Zaciu nu se putuse adapta în mediul 
german, reedita pe alt meridian drama dezrădăcinării 
ardelenilor plecaţi de acasă. Eugen Simion însă, după o 
scurtă perioadă de derută şi acomodare, se simte într-
un mediu familiar. E bântuit şi el de singurătate, uneori 
sufletul îi este „o catedrală pustie”, dar niciodată nu are 
sentimentul de neaderenţă la cultura şi atmosfera 
pariziană. Ochiul său rămâne avid şi judecata 
nepărtinitoare. Nu face paradă de erudiţie, nici măcar 
de cultura sa, nu vrea să epateze, nu-şi bate cititorul pe 
umăr. E sincer, incapabil de reacţii snoabe şi îi detestă 
pe „turiştii culturali”. E de o mare eleganţă în stil, 
spiritual, cu un fin simţ al umorului, profund în reflecţii, 
de multe ori aforistic. Excelentă încercarea sa finală de 
sinteză a spiritualităţii franceze. 
         Am regăsit în această carte Parisul exact aşa cum 
l-am închipuit, reconstituindu-l pentru uz propriu acum 
vreo şapte ani, când mă documentam pentru Treptele 
Diotimei. De aici sentimentul agreabil care m-a însoţit 
tot timpul lecturii că am revenit în locuri familiare, în 
care am fost pe vremuri fericit. O asemenea carte e 
sigura fereastră deschisă spre lume pentru noi, cei 
ameninţaţi cu inocularea ideii că suntem unicii şi 
adevăraţii reprezentanţi ai dreptei credinţe în cea mai 
bună dintre lumi. 
        Pentru marea probitate a autorului acestui jurnal 
parizian, mă simt dator să reproduc următorul pasaj, 
mai ales azi, când etica profesională a atâtor confraţi e 
din ce în ce mai precară: 
       „Micile surori (s. aut.) trăiesc simplu şi, prin puterea 
lor, încearcă să micşoreze forţa suferinţei în lume. 
Unele dintre ele sunt foarte cultivate, inteligenţe de o 
mare subtilitate. Râd din orice, sunt senine, par a trăi 
într-o stare eternă de inocenţă. În modesta lor locuinţă 
există un colţ unde se află simbolul Mântuitorului, sub 
forma unei păpuşi de lemn. Sper să nu fac un sacrilegiu 
descriind toate acestea, ar fi realmente un păcat de 
neiertat, pentru că rareori am văzut nişte fiinţe mai 
sincere şi mai curate în credinţa lor. Viaţa ia uneori şi 
astfel de forme. În occidentul trufaş, indiferent, cinic, 
există o minoritate care crede în puterea faptei bune. 
Mă opresc să judec ceea ce aud şi ceea ce văd. Vin 
dinafară (s. aut.) şi intru, pentru câteva clipe, într-o 
lume restrânsă unde se trăieşte după alte legi. Să le 
respectăm.” 
                                                         * 
     Două zile petrecute în compania lui Bogdan 
Bădulescu prin sate amorţite sub un cer jos, plumburiu, 
într-o umezeală îngheţată şi glodoasă. Săli de cămine 
culturale întunecoase şi imposibil de încălzit, în care 
stăm cu paltoanele pe noi, în faţa unui public de 
strânsură, docil, placid, care n-are nimic comun cu 
literatura şi în conştiinţa căruia cuvintele noastre par a 
nu avea nici un ecou, trec ca lumina prin geam. La 
sfârşit, poate de mila noastră, poate pentru a le arăta 
consătenilor cât e de isteţ, vreun dascăl se simte dator 
să ne pună câte o întrebare. Sala rămâne la fel de 
inertă şi la acest simulacru de dezbatere. Ajung acasă 
înfrigurat şi obosit, cu conştiinţa dureroasă a încă unei 
zile pierdute, din zilele sacre ale scrisului. Se cheamă 
însă că am culturalizat masele şi că mi-am adus 
obşteasca participare la buna desfăşurare a „Luni cărţii 
la sate”. 

                                                         * 
    Femeia care face curăţenie pe scări, părul alb, după 
accent unguroaică, îmi sună la uşă, dar nu cere o 
găleată de apă, ca de obicei, ci, puţin jenată, „Nu vă 
supăraţi, zice, am auzit că dumneavoastră faceţi cărţi.” 
Luat prin surprindere, ezit : „Mda, oarecum…” Deci, „fac 
cărţi”. În cazul acesta, fiica ei are o carte de rugăciuni şi 
ar vrea s-o scrie din nou, să-i dea una ei şi una soru-si, 
aşadar încă două cărţi de rugăciuni i-ar trebui. „Eu – zic 
cu blândețe – nu copiez, ci scriu cărţi.” Nu sesizează 
diferenţa. Insistă : „Noi vă putem plăti cât cereţi…” Ca 
să scap, o îndrum către biroul de copiat acte. Nu pare 
deloc convinsă, mă priveşte suspicioasă şi pleacă 
probabil încredinţată de lipsa mea de bunăvoinţă ori – 
mai ştii – de pricepere într-ale cărţilor. 
                                                      * 
Se încheie februarie şi, încet, încet, se pare că şi cartea 
mea se apropie de sfârşit. O carte trudnică, pe care n-
am iubit-o destul. De aceea nu pot să spun că aştept s-
o termin, ci să scap de ea. 
 
M  a  r  t  i  e  
 
Am atins pagina 600. Întrevăd, în sfârşit, ţărmul, dar n-
am mai ieşit din casă de aproape o săptămână. Sunt 
obosit, nemulţumit, neliniştit. 
                                                       *                         
Deosebirea dintre nemţi şi englezi : 
Schiller : „Nimic nu e neînsemnat pe lume.” 
Fleming : „Totul în lume e important, dar e bine să nu le 
iei toate în serios.” 
Dintre nemţi şi francezi : 
     „France e un nume care se dă fetelor, pe când 
Deutschland poate fi dat cel mult unui crucişător.” 
Citatul e aproximativ ; nu mai ştiu cine a spus asta, si 
non e vero.... 
                                                      * 
       Cârciumarii, spre deosebire de hangii, au avut 
parte în literatura noastră de un tratament drastic. 
Hanul e aşezat întotdeauna undeva afară, la răscruce 
de vânturi şi de drumuri. E aureolat de poezie dacă nu 
de mister. Deasupra lui se văd stelele care îi conferă 
îndeobşte o dimensiune cosmică, o anume măreţie 
care se răsfrânge şi asupra hangiului. Ei, hangiii, sunt 
trataţi de autori cu consideraţie chiar când le rezervă un 
rol malefic. Dar de obicei hangiii, cu atât mai mult 
hangiţele, au un farmec aparte. Sunt un fel de relee ale 
veştilor din cele patru vânturi şi totodată depozitari ai 
unor datini de ospeţie. Hangiul e serviabil, cârciumarul 
e servil. Cârciuma stă în târguri sau în măhălăli, e 
meschină, înghesuită, lipsită de orizont. Hangiul poate fi 
complice cu haiduci, cârciumarul cu şarlatanii electorale 
şi tăinuitor de şuţi sau turnători, după împrejurări. Pe 
cârciumar autorul îl priveşte îndeobşte de sus, de la o 
anume altitudine etică. Trebuie să te gândeşti la toate 
astea când citeşti noul roman, de fapt al doilea, al lui 
Ovidiu Genaru, pentru că el a avut curioasa idee de a 
face dintr-un cârciumar un personaj pozitiv şi, mai mult, 
o victimă a epocii de tristă memorie a terorii, la fel ca 
doctorul Cristian din Orgolii al lui Buzura sau ca atâţia 
alţii. Experienţa lui Genaru reuşeşte şi Fidelitate va 
rămâne unul dintre romanele bune apărute în ultimul 
timp. Cârciumarul lui Ovidiu Genaru – Benedict 
Paşalega – duce pe umerii săi întreaga carte, devine, 
aşadar, un personaj de anvergură şi încă un purtător al 
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unei întregi generaţii. Spiritualiceşte, el e un personaj 
moromeţian şi acesta e un al doilea amănunt insolit 
care reţine atenţia în legătură cu el : un Moromete 
citadin. Aceeaşi propensiune înspre meditaţie, înspre 
comentariul solitar, aceeaşi viziune ironică asupra lumii 
şi asupra sa însuşi, acelaşi simţ al umorului, aceeaşi 
funciară onestitate, aceeaşi obstinaţie de a-şi rămâne 
fidel sieşi – de unde şi titlul cărţii. Prezenţa lui 
dominatoare e secondată în permanenţă de prezenţa 
Oraşului. Ben şi Oraşul sunt, de fapt, cele două 
personaje-piloni ai întregii cărţi. Oraşul ca fundal şi ca 
laitmotiv. Oraşul vechi, târgul bacovian de odinioară, cu 
lumea lui care moare şi oraşul nou, aerat, luminos, 
neutru, cu oamenii săi noi, necunoscuţi, care se naşte. 
Talentul lui Genaru de a reconstitui această lume – 
previzibil încă din poezii – îşi dă aici întreaga măsură. 
Ben, cu fidelitatea lui faţă de el însuşi, aparţine 
vechiului oraş. El e ultimul mohican, ultimul deţinător al 
secretelor şi farmecelor acelei lumi pornită inexorabil pe 
calea extincţiei : „Dacă moare el, Ben, nu mai există 
nimic din ce a existat.” Şi Ben moare, într-adevăr. 
         În sfârşit, stilul, unul din acele stiluri pe care le 
invidiez : alert, economicos, colorat, spiritual. Pregnant : 
„Apăsase pe cuvântul nouă ca pe un gândac de 
bucătărie, Ben îl şi văzu strivit şi-i veni să scuipe.” 
                                                        * 
Din G.M.Cantacuzino, acest prodigios şi fin artist şi om 
de cultură, despre care azi nu mai ştie nimeni 
(prefaţatorul său, Adrian Anghelescu, mărturiseşte că la 
Iaşi, la „Eternitatea”, n-a reuşit să-i identifice mormântul 
: nimeni nu-l cunoştea): 
      „Şi în sfârşit, aş vrea să ştiu dacă opera de artă 
este neapărat inferioară, când e efemeră. Am 
convingerea că formele sunt veşnice nu prin 
permanenţă, ci prin repetiţia lor.” (Pătrar de veghe) 
      „Grecii au fost tehnicienii marmurei, romanii ai 
pietrei. Aceste materiale, cari amândouă simbolizează 
durata, rezumă însuşirile şi caracteristicile celor două 
popoare.” (id.) 
                                                       * 
Împlinesc azi 43 de ani. Ieri am primit o scrisoare de la 
Lucian Valea prin care mă anunţa că a împlinit (4 
martie) 54, vârstă care nu-i inspiră nicio încredere, 
după propria lui expresie. Asta a venit bine şi m-a mai 
consolat: înseamnă că 43 e încă o vârstă suportabilă şi 
că nu e cazul să dramatizez. 
                                                       * 
       Telefon de la Bogdan Bădulescu ca să mă anunţe 
că Treptele Diotimei a intrat pentru reeditare în planul 
pe '79, în colecţia romanului de dragoste. Îmi atrage 
atenţia să nu întârziu cu romanul Unirii ca să nu 
compromitem reeditarea. I-am promis că până în 25 
aprilie va avea cartea. Cum o voi termina nu ştiu, căci 
de la întâi până azi am ajuns abia la pagina 620. N-aş 
avea nevoie decât de şase ore de continuitate zilnic şi 
în zece zile aş mântui-o. Dar nu se poate, şase ore de 
linişte a devenit ceva de domeniul fanteziei. 
       Perspectiva reeditării într-o colecţie de mare tiraj 
mă bucură, deşi, deocamdată, nu e decât o perspectivă 
destul de anemică şi cu toate că va trebui în prealabil 
să revăd şi cartea asta. Când? 
                                                         * 
       Consemnările mele săptămânale din „Drumul…” au 
devenit o povară la care însă, din cauza banilor, nu-mi 
dă mâna să renunţ. Acum, strâmtorat de obsesia 

încheierii acestei cărţi, preocupat de reluarea 
Nemuritorului… în a cărui atmosferă încep deja să 
trăiesc, numai de Consemnări nu-mi mai arde.  
Săptămânal trebuie să-mi bat capul pentru a găsi un 
subiect şi lucrul e cu atât mai complicat cu cât profilul 
ziarului impune o tematică restrictivă. Săptămâna 
trecută am pierdut o zi întreagă cu această căutare. Azi 
e joi şi iar începe obsesia. Mă întreb dacă merită 
osteneala. 
                                                        * 
      La ideea N-ei, titlul definitiv al romanului Unirii va 
rămâne Heralzii. I l-am comunicat şi lui Bogdan, i-a 
plăcut mult şi, pentru că am încercat să i-l justific, mi-a 
spus cu umor că nu e nevoie ca titlul să aibă vreo 
legătură cu conţinutul. 
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Din poezia avangardei 
ruse 

Serghei ŞARŞUN 

    (1889 – 1975) 

 

 

Traducere şi prezentare: Leo BUTNARU 

 
        Scriitor şi pictor. Tatăl său, slovac de origine, a 
fost negustor.   
        Serghei Şarşun a absolvit şcoala comercială din 
Simbirsk, iar în 1910 se stabileşte la Moscova, studiind 
artele plastice. Îi cunoaşte pe M. Larionov, N. 
Goncearova, A. Krucionîh. În 1912 pleacă la Paris, cu 
gândul de a se dedica picturii. Studiază la Academia 
Rusă Liberă şi la Academia Cubiştilor La Pallet şi Jean 
Metzinger. Este prezent în unele expoziţii ale 
avangardiştilor, se apropie de dadaişti, face cunoştinţă 
cu Tristan Tzara, cu care avea să aibă şi o 
corespondenţă. În anii 1916-1917 locuieşte în Spania. 
Din 1921 se încadrează în mişcarea „Camera poeţilor” 
(Paris), activând şi în cadrul cercurilor literar-artistice 
„Gatapark” şi „Peste” („Через”), la serile de poezie 
„citind cu o intransigenţă de invidiat versuri destul de 
neînţelese” (A. Iulius). Din 1925 se afiliază Uniunii 
Tinerilor Scriitori din Paris.  
       Dintre operele sale literare amintim „Contre-dans” 
(1924), „Inimă de iepure” (proză lirică, 1937); „Cerul 
clopot: poeme în proză” (1938), „Învingătorul” (teatru, 
1950), „Dolgolikov” (poem, 1961), „Povestiri neplăcute” 
(1964), „Soare de oţel” (1967), „Diamantul: lacrimă de 
bucurie” (1968), „Aforisme şoptite” (1969), 
„Dezarmonie. Cântece în somn” (1969), „Trup fără 
umbră” (1970), „Fără sine: proză plicticoasă” (1973), 
„Pictorul grafoman” (1973). 
 

 

LA VILA DIN PĂDUREA BOULOGNE 

 

Ciocârlia – cântă hipodromul din Longchamp. 

Toate automobilele Pădurii Boulogne sunt „în mâinile 
femeilor”. 

Câmpul cosit – miroase a ţărm de ocean. 

Plopul piramidal – praştie avântată ca o pasăre. 

În inima pădurii – turma de automobile. 

Portativele cu note ale zgârie-norului pe fundalul 
muntelui împădurit. 

Privii peste umăr, încercând să mă feresc din calea 
biciclistului ce goneşte, însă acesta lipsea… dar auzind 
că el mă ajunge din urmă – m-am speriat şi mai mult… 
până, în sfârşit, şi, deja, concomitent cu apariţia uimirii, 
– chiar călcam peste el.  

Biciclistul pedala pe sub mine: un burlan subteran. 

O fărâmă de scoarţă de stejar – se dovedi să aibă 
aripioare, fiind şi săltăreaţă. 

Păsăruica – se prăbuşi dinaintea copacului cu o 
reverenţă de salt mortal.  

Cineva se străduieşte să-şi prefacă automobilul – în 
orgă. 

Stejarul are dureri de cap – şi-a pus pe frunte o 
compresă îmbibată cu oţet. 

Cum mai contravin aceste suprafeţe turtite, alungite, 
uscate, împuşcând cu orizonturile –automobilelor: cu 
verticalităţile a tot ce e viu care respiră, se hrăneşte, se 
trage spre soare!  

Plante – în poziţia cocoşilor gata să se ia la harţă. 

Grădinarul – sărează verdeţuri proaspete. 

Mierlei – i-a năboit diareea prin gâtlej. 

 

SCĂRILE DE MARMURĂ ALE SENEI 

 

Barja mausoleu acvatic… Sicriul căpitanului Nemo iese 
la suprafaţă. 

Barca cu motor – cu sărituri mici urcă treptele de cristal. 

Sunetul solemn, metalic – al sirenei de vapor. 

Sena: marmoreană, scara principală a Île-de-France. 

O barcă cu motor, deşartă – zdrăngăneşte impasibilă la 
banjo. 

Aceleaşi, eternele fiere de călcat – netezesc Sena.  

Gigant invizibil: Nourmis alunecă pe patine în lungul 
râului. 

Sena – muşama strâmbă, boţită. 

Stalactita luminoforă – trecu pe pod râul.  

Necurmată înşiruire – a negrelor, funerarelor sarcofage 
pe drumul de pietriş sticlos, prin urechea de ac a 
ecluzei de la Suresnes – spre cimitir. 

Botul barjei „neumplute” – se-arată din apă ca un 
bocanc vechi.  

Vela – timpanul unei frunze forfecate de insecte vorace. 

               Traduceri 
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Vela – harpă eoliană, paravan femeilor ce ies din 
scaldă. 

 

 

 

POTPURIU 

 

Batistele pentru suflat nasul – trosnesc ca rufele întinse 
la ger. 

Cucurigu – cântă apeductul. 

Cu ochelarii, precum Arhimede, – eu aprind flăcări în 
cer. 

Zidul celui întemniţat – tabla jocului de dame, piesele 
căreia sunt găuri de la cuie – mişcată de forţa privirii 
mele. 

De sub picior, coaja de portocală – o zbughi fricoasă 
spre perete.  

Pe gât, hermafroditului i se umflă o mamelă de muiere. 

De spaimă – nici nu am înţeles cuvântul rostit de uşă. 

Odată cu flegma – scuipai o ploşniţă. 

Coşuri, băşici din cântecele şi scrisorile ruseşti: 

Însă eu pe altul îl iubesc şi voi fi palidă pe vecie 

Aici bietul nostru Evgheni, 

Înşfăcând pe Şap şi ceva kuhavk* de pe pământul 
răzmuiat, –  

Neamânat, ca în uitare, o tuli spre casă. 

Pe-o clipă – felinarul scăpără prin pieptul insului ce-mi 
apăru în cale.  

De la atingerea trupului meu, peretele – uşa vagonului, 
se strânse convulsiv, se alungi, sforţându-se să-
alunece aiurea. 

Stradă bărbierită. 

 

______________________   

*Serghei Şarşun recurge la un voit talmeş-balmeş în 
„citarea” inexactă clasicilor A. Puşkin şi I. Krîlov. În 
limba rusă nu există cuvintele „Şap” şi „kuhavk”, ele 
provenind din confuzia şi contaminarea noţiunilor 
„Кушак и шапку” (chimir şi căciulă), iar „bietul Evgheni” 
(aluzie la Oneghin al lui Puşkin) e confundat cu „bietul 
Foka” (de la Krîlov). 

  

 

GLOATA NEMIŞCATĂ 

 

(fragment de poem)* 

 

1 rundă 

1 O voce  Vreau să văd! 
2     ”         Dar pentru ce? 
3     ”         Noi suntem încercuiţi 
4     ”         Expoziţia deja este vernisată. 
5     ”         Iar noi nu observăm! 
6     ”         Pe când la Londra 
7     ”         Da mai scuteşte-mă de căcatul dumitale 
8     ”         Dar iată că se încheie şi runda a noua 
9     ”         Fumul e alb 
10   ”         E a doliu 
11   ”         Distribuire gratuită 
12   ”         Eu deja eram mort când am pus la cale asta 
13   ”         Luaţi un fortificant poetic 
14   ”         Tandra mea privighetoarea repară faianţa 
15   ”         Prefer vânzătorul de măruntaie 
16   ”         Aşa-i mai captivant 
17   ”         Bătăile de inimă se-ntâmplă să fie mortale 
18   ”         Sfârşit momentan 
19   ”         Eu am să jubilez 
20   ”         Ah, ce mulţumit mai sunt 
21   ”         Pe dumneata se poate conta 
22   ”         El are inima pusă-n mişcare de presiunea 
gazului 
23   ”         Şi în acelaşi timp Hristosul Naţiunii şi 
Hristosul Dada cu bătăi de inimă 
24   ”         Ultima pe scena ceyloneză 
25   ”         Încleştat cu o langustă-n flăcări. 
_________________   

*În mare, poemul este intraductibil. 
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Ioan BARB 
 
 
 

poate nu s-a întâmplat 
nimic 
 
 

dar tăcerea ta prevestește ceva rău 
ne pierdem în aceeași filozofie măruntă 
și nu mai văd de multă vreme roua din ochii tăi 
ideile ne fac cu mâna plecând 
ne amăgesc că vor reveni cândva 
ca niște rezerviști treziți din beție 
după ce au deschis plicul 
cu ordinul de mobilizare 
 
 toate planurile se năruiesc 
 iar aerul nu mai poate fi expirat 
urcă din piept ca un condamnat  
treaptă după treaptă spre eșafod 
 deasupra lui lumea se clatină 
este adevărat 
au existat multe răscruci în istorie 
n-am mai trăit de o jumătate de veac 
 un cutremur  de opt grade pe scara richter 
Dumnezeu însă a lăsat lumea să viseze 
parcată în timpul ei mort 
și deoadată ne-am răsucit cu treisuteșaizeci de grade 
păsările au explodat ca niște grenade de mână 
 deasupra orașului 
cenușa  idealurilor noastre  ne-a orbit 
 
oh cenușiul acesta predominant 
care începe întotdeauna mâine 
liziera  unei păduri după care nu mai este 
decât o câmpie imensă 
mergi fără să te oprești și nu știi niciodată 
 unde îi este capătul 
 
la rădăcinile copacilor soldații au săpat noaptea locașuri de 
tragere 
a nins 
când a sunat deșteptarea 
siluetele lor albe s-au ridicat din adânc 
ca niște morți  la învierea de apoi  
 
 

forever 
 
 

parcă te iubeam mai mult când eram departe 
îți tatuam în gând secvențe 
cu războiul din afganistan 
îmi plăcea să-ți împachetez amintirea 
în ziarele vechi  care ajungeau pe front 
cu o săptămână întârziere 
 
aș fi dorit să croiesc din povestea noastră 
o rochie de seară care să se muleze 
pe relieful abstract până dincolo de mare 
chiar până dincolo de gânduri 
 să camufleze cu foșnetul ei discret 
 sunetul goarnei și mesajele războinice  
lansate în tabără de la posturile de radio pirat 
 
aș fi vrut să ripostez ca goliat  

să lupt pentru dorinţele mele vinovate 
chiar dacă te-ai fi ascuns  
departe departe în necunoscut 
te-aş fi căutat și chiar dacă destinul 
te-ar fi ținut ostatică într-o plasă de păianjen 
nu m-aș fi dat înapoi  
ca prin găurile fine să salut cerul 
pentru ultima dată 
şi apoi să-mi dau sufletul  
 
mi-aș fi dorit să iau cu mine forever 
sunetul goarnei şi mesajele de dragoste 
trimise pe fb în zori 
şi privirile tale ucigaşe 
ce mă săgetau 
cînd mă întorceam noaptea  târziu 
lovit de destin şi de schije marca jack daniels 
să mai iau  şi dorinţele mele neexplodate 
ca nişte mine antipersoană pe câmpul de luptă 
şi scrisorile mele de dragoste necitite încă 
 
sunând ca niște lozinci 
 
 

 
argument inutil 
 

 
iubito iarăși îți spun 
așteptarea nu are nici o logică  
în zadar caut un nou argument 
care să mă determine să te uit 
ai putea să mă demolezi ca pe o casă 
cărămidă cu cărămidă în vremurile acestea tulburi 
până când n-ar mai rămâne decât ultimul gând 
o sobă în care am ars ultimele gânduri din jurnal 
despre căderea crimeei și despre tragedia din franța 
înainte vorbeam despre legiunea străină 
și ne imaginam că suntem  niște eroi 
ne puneam mâna streașină la frunte 
 și priveam lumea ca pe un nou deșert al tătarilor  
uitată printre frustrările noastre 
 
am fi plecat oriunde vedeam cu doi ochi 
acum ne este teamă să stăm față în față 
mai mult de un anotimp 
de aceea  fugim în adâncul nostru  
parcă statul islamic ne-ar fi luat urma  
și ne decapitează ultimele clipe de luciditate 
 
 

moartea nu lasă mesaje 
 
 

în fişiere nu aşteaptă în spatele perdelei 
nu trimite scrisori despre neființă 
în această privinţă nimic nu-i limpede 
recunosc e un moment delicat  
teama îmi scoate ochii la stâlpul infamiei 
 
și mă întreb dacă este cineva 
 să mă asigure că totul va fi cool  
fără să vreau voi ridica din faţa ei 
orice obstacol 
fiecare condamnat se va resorbi 
 în propria singurătate 
 așa cum  gingia inflamată 
resoarbe punga cu puroi 
sub efectul amoxacilinei 
știu că voi sfârși într-un mod impersonal 
mă va devora veşnicia ca pe o moluscă  

              Poeme 
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într-o zi cineva va constata că nu mai sunt prezent 
oglinda din baie nu-mi va revendica 
 imaginea poleită în uitare 
iar în pereți va mai stărui o vreme parfumul meu 
 
 la uşă vor aştepta cuminţi pantofii lustruiți 
 un bărbat străin le va vorbi ca unor copii 
se va purta familiar cu toate lucrurile mele 
 
 

arginţi 
 
 

în lumea de sub pleoape mi-e cald 
 
adormit sub luminile degetelor tale 
îmi aud propriul ecou 
o barcă ușoară străbătând cugetul 
cu pânzele despletite 
 
fără şir mă ademeneşte liniştea 
adun în mine ca într-o scoică 
gândul ei de abur 
ziua uscată sub scoarța copacului 
şi inima ispitită de strălucirea perlei 
 
dar perla nu străluceşte decât în lumină 
în ea descifrez  doar singurătatea noastră 
te-aș fi vândut în fiecare dimineață 
pentru un dram de strălucire 
și ce dacă  în fiecare noapte aș fi regretat 
în zori te-aș fi trădat din nou 
dacă n-ar fi fost mâna Ta să mă ridice 
din sufletul meu pornit spre abis 
ca pe un pui de albatros 
de sub aripile păsării moarte 
 
 
 

sub  semnul lui schreber 
 
 
(medium) 
 

 
da. tu eşti femeia care l-a ademenit pe el president 
cu mesaje fierbinţi.  i-ai cusut somnul în sânul tău generos.  
coborai seară de seară în adâncul lui până când dragostea i 
s-a topit, a curs  tumultoasă ca un fluviu învolburat. pe mal şi-
au întins tabăra forțele de eliberare națională. 
 

 
el president aşa îi spuneau 
s-a născut într-o țară de la marginea oceanului 
un johnny depp în colimatoriul piraţilor 
își tatuase pe umăr o orhidee și un pește 
în semn că spiritul lui nu-și  găsesește adăpost 
și bântuie prin apele mari  
doar singurătatea îi deschidea inima  
ca pe o scoică în care aşeza  firul ei de nisip 
se aduna împrejurul lui creștea cât o insulă 
lumea de dincolo se revărsa peste lumea celor vii 
un fluviu întunecat o înconjura 
 
atunci îl copleșea  teama că va învia din nou 
că spiritul lui va fi iarăşi închis în sufletul unui om 
 
 
dar în fiecare noapte constată trist 
că nu murise încă 

și în zori 
se întorcea suspinând din somn 
o iscoadă îi extrăgea gândurile 
îl spiona prin ochii autoportretului înrămat 
la umbra căruia adormea  
priza tutun și își scria memoriile 
când a dispărut subit din viața publică 
i-au reconstituit un cv din jurnal 
scris cu litere de o șchioapă  
pe frunze uscate de palmier 
iluminări de pe o stea îndepărtată 
când citeai fiecare literă orbea timpul 
fiecare cuvânt îi albea existența 
  
de aceea în memoria plebeilor nu a rămas nimic 
care să merite să fie trăit din nou 
 
și nici un suflet nebântuit 
 
 

cercetare 
 

 
străbăteam un lung drum 
șerpuind pe sub tâmple  
distanţa de la zi și până la noapte 
sub mângâierile tăcerii 
îmi doream să simt aburul timpului 
grizonându-mi iar tâmplele  
distilarea nocturnă 

a negrelor gânduri 
 
vedeam iar trecutul  
un arhipelag neexplorat 
barca pregătită lângă ţărm 
ne găzduia 
lunecam  
fascinați de acest joc 
pe sub pădurea 

mucurilor de lumânare 
 
nu strângeam încă în palmă 
nici un bănuț 

 

omul din cer  
 
 

omul avea nevoie de un model 
ca să nu-și uite originea  
la început a fost adam 
în inima sa Dumnezeu și-a imprimat chipul 
un totem care și-a pierdut strălucirea 
un model genetic estompat 
încă de pe vremea uriașilor  
din când în când o genă  
antedeluviană 
a fiilor  întunericului  
coboară în sângele 
prezentului 
îi bântuie existența 
ca un rechin rătăcit 
într-o lagună cu adâncurile clare 
un moment în care eul 
își joacă propria tragedie 
 
prin ochii tăi lumea 
își înțelege viitorul 
 
omul are încă nevoie de un model 
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la  sfârșit Dumnezeu a trimis  
omul din cer 
în vremea aceea îndepărtată 
când cuvântul s-a făcut trup 
și a locuit printre noi 
 
 

slăbănogul 
 
 
omul este mai mult decât un pom 
neclintit în livadă an după an zi după zi 
nu cere niciodată de mâncare și nu se plânge 
de gerul care-i crapă coaja și nici de vântul  
care-i colorează frunzele toamna 
 
aveam un nuc în spatele grădinii 
și nu mai creștea 
parcă dorea să rămână 
pentru totdeauna lăstar   
așa cum omul  vrea să rămână copil 
tata îi primenea cu var 
în fiecare primăvară 
lemnul firav și plin de răni  
iarna când i se așternea omătul pe crengi 
gemea ca omul bolnav 
 
într-o primăvară tata s-a luminat 
are nevoie de fier ne-a spus bucuros 
a bătut două piroane ruginite 
în trunchiul firav și nucul a prins viață  
a crescut într-un an cât alții în cinci  
în  toamna următoare  a rodit un sân de nuci 
 
de atunci tata l-a îngrijit 
ca pe un copil înviat din morți 
pomul are nevoie de fier a zis tata 
așa cum omul are nevoie de Duhul Sfânt 
 

revelația 
 
 
sfârșitul tuturor lucrurilor îți va mistui amintirea.  fără să vrei îţi 
împletești anotimpurile printre paşi. şi într-o zi, propriul chip te 
va ademeni, strălucitor. vor arde multe poeme sub acest altar, 
închipuind lumânările trecerii. să nu presari scrumul cuvintelor 
pe rănile încă deschise. lasă gândurile să se topească, până 
când se vor naște din nou, în alte şoapte. vor închipui în zori 
floarea soarelui şi umbra flăcării va înmuguri din nou. cei de 
dincolo îţi vor face, de departe, semne largi de aducere 
aminte şi cerul îţi va dedica un remember închipuit cu 
degetele albe, la finalul furtunii. apa se va face nisip şi nisipul 
îți va îmbrăţişa malurile, ca Dumnezeu să oglindească din nou 
cerul, în eul tău căzut în rătăcire.  sub amprenta absenței va 
învia un Căutător. cortina lumii îl va face vizibil când se va 
întoarce triumfal, prin  curcubeu. 
 
 
 
 

 
poem cu magda kuhn  
 
 
s-a întunecat. în compartiment mai era o doamnă între două 
vârste. avea ochii adânciţi în orbite, sprâncene albe şi 
strângea o sacoșă între pulpe. m-a întrebat din priviri dacă 
poate stinge lumina şi a apăsat pe întrerupător. noaptea s-a 
înghesuit în rostogolirea boghiurilor. 
 
 

am adormit cu fruntea strivită de sticla umedă  
 între umeri un șarpe șuiera 
își chema puii din rătăcirile mele 
doamne îmi simt uneori destinul  
insuportabil de greu 
apăsându-mă  ca o cocoașă 
 
selectez imagini dintr-un film 
sunt unele momente în care 
îmi amintesc ce nu mi s-a întâmplat 
bucăți bune de drum din alt sens 
atunci înţeleg că istoria 
își pierde frecvenţa  
ca un radiou bruiat de radar 
când din senin intră  
pe aceeaşi lungime de undă 
un alt post local 
 
nu știu de când îmi contemplam umbra 
se prăbușise pe dalele vechi 
ca o pasăre moartă cu aripile deschise 
însemnând parcă forma gropii 
prin care voi coborî în pământ 
ușa sălii de așteptare era bătută în cuie 
auzeam  în spatele meu 
foşnetul rochiei de catifea a annei karenina 
prin  stația de amplificare se anunța 
întârzierea ultimului tren  
m-am întors instinctiv 
 poeta Magda Kuhn se apropia 
 îmi zâmbea cu toți dinții 
avea un aer sfios s-a întâmplat iată ce să-i faci 
 
a început să plouă mărunt și vântul 
umfla o pungă de plastic 
se agățase la fereastra bătută în cuie 
lovea enervant sticla murdară 
nu o puteam elibera 
mă simțeam neputincios 
ca și când cineva mă biciuia peste față cu o mănușă  
pielea obrazului îmi ardea mi se părea că m-am rănit 
dar din mănușă cădeau peste noi petale de trandafir 
mi se agățau în păr îmi alunecau pe piept 
poeta magda kuhn alerga de-a lungul peronului 
pe traversele ude și-mi zâmbea 
se scuza îmi pare rău că a ieșit așa  
 
apoi mi-am amintit tot în vis 
pe magda kuhn nu o întâlnisem niciodată 
veneam din altă poveste cu miros de trandafiri 
ziua își ridica pleoapele îşi aranja buclele 
în geamul vagonului şi alerga de-a lungul cîmpiei 
locul femeii cu sacoșă era gol  
 
deodată cineva a pornit radioul 
o melodie ne binecuvânta dimineaţa 
”cât de trist e să alergi printre tufișurile desfrunzite” 
 trenul frână îndelung  
un monstru se trezea în câmpie 
se zvârcolea în poem 
 
(poeta magda kuhn  a murit  în acel an. un fost iubit a 
stangulat-o într-un subsol de bloc și a înmormântat-o în petale 
de trandafir). 
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Billy COLLINS 
 
Traduceri din poezia americană                       
               de 

 Liviu Ofileanu 
 
 
 

Puritate 
 
Timpul meu preferat de a scrie este târziu după-amiaza, 
zilele săptămânii, în special miercurile. 
Și asta vine cam așa: 
iau în studiu o cană proaspătă de ceai și închid ușa. 
Atunci mut hainele și le las într-o grămadă 
de parcă m-am topit până la moarte și moștenirea mea se 
alcătuise numai 
dintr-o cămașă albă, o pereche de pantaloni, și cana de ceai 
rece. 
 
Apoi îmi scot carnea și o atârn peste un scaun. 
O deșir de pe oasele mele ca pe o robă de mătase. 
Fac asta în așa fel încât ceea ce scriu va fi pur, 
întrutotul clătit de carnal, 
necontaminat de preocupările corpului. 
 
La urmă îmi scot fiecare organ și le aranjez 
pe o măsuță lângă fereastră. 
Nu vreau s-aud ritmul lor străvechi 
când încerc să înăbuș răpăitul meu de tobă. 
 
Acum stau jos la birou, gata să 
încep. 
Sunt pur pe de-a-ntregul: nimic decât 
un schelet la o mașină de scris. 
 
Ar fi trebuit să adaug că uneori îmi 
las penisul deasupra. 
Găsesc că e greu să ignori tentația. 
Atunci sunt un schelet cu penis la o 
mașină de scris. 
 
În aceste condiții scriu extraordinare 
poeme de dragoste, 
cele mai multe din ele exploatând 
legătura dintre sex 
și moarte. 
 
Sunt însăși concentrarea: exist într-un univers 
unde nu este nimic în afară de sex, moarte, și 
dactilografierea. 
 
După ortografierea acestora îndepărtez și penisul. 
Atunci sunt cu totul craniu și oase dactilografiind în amiază. 
Doar esențialul absolut, fără tresăriri. 
Acum scriu doar despre moarte, cea mai clasică dintre teme 
într-o limbă aprinsă precum aerul dintre coastele mele. 
 
După aceea, mă răsplătesc cu o plimbare în amurg. 
Înlocuiesc organele mele și-alunec înapoi în carnea  
și hainele mele. Apoi întorc mașina afară din garaj 
și gonesc prin păduri pe vânturoase drumuri de țară, 
trecând prin ziduri de piatră, ferme, și iazuri înghețate, 
toate aranjate perfect asemenea cuvintelor dintr-un sonet 
celebru. 

 
 

Firele nopții 
 
M-am gândit la moartea lui atât de multe ore, 
încâlcite acolo între firele nopții, 
ce venise să aibă trup și dimensiuni, 
mai mult decât o voce tremurând deasupra telefonului 
sau neagra listă mortuară cu nume și date. 
 
Moartea lui avea acum o intrare și-o ieșire,uși și scări, 
ferestre și obloane care sunt aripile fără mișcare 
ale ferestrelor. Moartea lui avea un cap și haine, 
cămașa albă și pantalonii șifonați ai morții. 
 
Moartea lui avea pagini, o întunecată copertă de piele, un 
cuprins, 
și tipăritura era prea minusculă pentru oricine ar citi-o. 
Moartea lui avea balamale și șuruburi unse și strânse, 
avea un motor zgomotos, patru roți, o antenă ce asculta 
în vânt, și oglinda-n care puteai să vezi trecutul. 
 
Moartea lui avea închizători și chei, avea pereți și grinzi. 
Avea un mâner pe care nu-l puteai ține și o podea 
pe care nu te puteai întinde la mijlocul nopții. 
 
Între rozul capricios și griul zorilor am luat 
moartea lui cu mine în pat și moartea lui era patul meu 
și-n fiecare colț al camerei o ascundea de lumină, 
 
și-atunci era lumina zilei și a celei următoare 
și toate zilele ce urmară, și s-a mutat în viitor 
ca vârful ascuțit al stiloului traversând o pagină goală. 
 

 

Alt motiv pentru care nu țin o armă în casă 
 
Câinele vecinilor nu se va opri din lătrat. 
El latră pe același ton, un lătrat ritmic 
așa că latră de fiecare dată când ei pleacă de-acasă.                                                                                                                
Ei trebuie să-l activeze pe ieșire afară. 
Câinele vecinilor nu se va opri din lătrat. 
Închid toate ferestrele din casă 
și pun la maximum o simfonie de Beethoven  
dar încă-l aud furișându-se pe sub muzică, 
lătrând, lătrând, lătrând, 
 
și-acum îl pot vedea stând în orchestră, 
capul lui se ridică încrezător de parcă Beethoven 
a inclus o partitură pentru lătratul câinelui. 
 
Când înregistrarea ajunge la capăt el încă latră, 
stând acolo în secțiunea oboiului și lătrând, 
cu ochii lipiți de dirijor care îi ține  
companie cu bagheta 
 
în vreme ce alți muzicieni ascultă în respectabilă 
liniște renumitul solo al lătratului de câine, 
care sfârșește coda ce stabilește prima 
că Beethoven avea geniul inovației. 
 
 

(Billy Collins - Sailing Alone Around the Room, Ed. 
Random House Trade Paperback Edition, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 

               Traduceri 
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Felix NICOLAU 

 

Siamezii de pustă şi cei de litoral 

 

Babilon – premeditarea (editura Zona Publishers, 
2015), autori Amelia Stănescu şi Petru M. Haş, anunţă 
din titlu discursuri diferite, dar, prin pregătire, o 
comunicare în ciuda diferenţelor. Căci ce ar putea fi mai 
antagonistic decât poezia senzual-elegantă a 
kiustengencei şi corozivitatea accelerată şi fragmentată 
a nemilosului arădean? Premeditarea ce a împiedicat 
completa babilonie a fost posibilă poate datorită 
existenţei profesorale a autorilor, precum şi francofiliei 
lor.  

Volumul este un dialog poetic ce aminteşte 
improvizaţiile renascentiste, o continuare deviată prin 
clinamen ce susţine suspansul. Poeta deschide duetul 
în gamă majoră, invocând pestilenţele cărnii: „Îţi deteşti 
durerea când ar/trebui, de fapt, să o adori/venerându-ţi 
înfrângerile/ridicând la rang de slavă/noroiul lipit de 
coapse/promiscuitatea zilnică/emfaza” (***). 
Surprinzător, poetul reacţionează metaforic, cu niţică 
şugubenie de avertizare: „tăcerea acestui foşnet al 
timpului trece de la o zi la alta”, însă nimic nu e atât de 
fluid, căci sunt „atâtea constrângeri facturi pe nobila 
respiraţie”. La profunzimile ei, el răspunde tot mai 
ironic, cu un academism mecanic: „mai rar aşa 
natură/care zi şi noapte orientează/natura în natură”, ori 
cu un metaforic buf: „ochii draga mea sunt o faună” 
(***), după care pur şi simplu rupe zăgazul darwinismlui 
social: „curva o să devină om şi omul curvă” (Un texte 
sur la Loire). Te-ai aştepta ca Amelia Stănescu să 
mimozeze. Cine a ascultat-o însă interpretându-şi 
textele, are habar de forţa feminităţii ei. Replica vine 
urgent şi desfiinţează orice conotaţie negativă. Prihana 
devine atu: „anii au trecut sensurile cuvintelor s-au 
inflamat/şi aşa a rămas ca în toate cărţile/numai despre 
curve şi curve s-a tot cântat” (Un texte au bord de la 
mer noire). 

 Flexibil, Petru M. Haş recurge atunci la strategia 
adamică, Paul et Virginie: „între timp ne facem get 
beget africani/umblăm în pielea goală//şi ca să nu se 
spună că suntem chiar dezbrăcaţi/ne-ncingem 
mijloacele cu ecuatorul” (***). Flirtul poetic nu se-
nfierbântă ca-n veacul iluminist, căci Amelia Stănescu 
investeşte în dicţia biblică: „câteva zile am stat eu la 
soare/şi pieii mele i-a priit nisipul uscat” (***). 
Apropourile ating o preţiozitate delicată, rococo, până 
când Amelia Stănescu rupe ritmul cu un foxtrot 
periculos: „speranţa va lua startul/cu niciun pistolet 
încărcat/către tâmplă” (***). Atât îi trebuie lui Petru M. 
Haş ca să îi dedice o utrenie à la Thélème a lui 
Rabelais: pi(zd)oasa utrenie de la mănăstirea 

vertebratelor. Poeta îi intonează verlainian de l’amour 
avant toute chose, ceea ce îl satisface suficient pe 
arădean încât să bemolizeze patima până la superbele 
volute avangardiste din Văduva Generalului: „Pesemne 
că-ncepuse să-mbătrânească/deoarece pe Arkadi 
Petrovici îl preocupau tot mai mult//bibliotecile de 
provincie/unde cu reverenţă se prezenta:/NOI SUNTEM 
MANUSCRISELE DE LA QUMRAN//Alteori făcea 
tumbe pe care în mintea lor/cetăţenii le considerau 
reprobabile,/deşi el pur şi simplu se plimba printre 
ei/având în fiecare dintre mâini lumânări şi pahare” (mi 
s-a întâmplat să fiu de faţă la recitarea acestei poezii de 
către autor într-un liceu. Efectul a fost nimicitor). La aşa 
text nu putea urma decât o declaraţie: Am mare nevoie 
să mi se facă dor de tine. 

Acestea sunt punctele de sudură ale volumului, când 
dialogul şi improvizaţia inteligente chiar funcţionează. 
Dincolo de ele, fiecare dintre cei doi îşi construieşte 
propriul discurs, aşa cum îl ştim. Petru M. Haş mizează 
pe inteligenţă şi frondă, iar când ele îi reuşesc este 
inegalabil, când nu, doar ţepos. Amelia Stănescu 
investeşte în subtilitate şi sugestie sentimentalo-erotică, 
care pot fi fermecătoare sau numai romanţios-pedante. 
În cazul ei, unele fragmente sunt minunate tocmai 
datorită simplităţii mişcătoare: „dar cine n-a iubit măcar 
în taină/savoarea dulce a durerii/sau chinul de a fi–ntr-
atât de aproape” (***). Altele se intensifică, paradoxal, 
prin scepticism: „obosim fără efect/dragostea e o 
factură la curentul electric” şi „doar Dumnezeu ne mai 
scrie de mână caligrafic” (***). De multe ori şi fastuosul 
decorativ îi reuşeşte: „bine se mai juca în 
cuvinte/Sultanul/falnic îi era visul premeditat/mătăsuri 
de stele-i curgeau pe la tâmple/şi plin de licoare 
pocalul” (***). Şi chiar dacă partenerul ei intră pe 
contrapunct, lucrurile se pot îmbina fericit: „mângâia-ţi-
aş fereastra dinspre mare”, „lumea s-a îndosariat/stă ca 
proasta-n dosul primăriei” (***).  

Tandem insolit, aşadar, între un poet cu sarcasm de 
factură şaptezecistă şi o poetă cu sensibilitate 
şaizecistă, dar de mare succes şi în post-
postmodernism. Îi uneşte inteligenţa şi înregistrarea 
sinceră ori mascată a emoţiei. Babilon este o carte ce 
are capacitatea de a incita şi fermeca publicul la lectură 
şi bine ar fi ca autorii să ne ofere şansa să îi degustăm 
şi în interpretare, pe lângă scriitură.  
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Armina Flavia ADAM 
 

 
 
 
 
 
PRIETENULUI MEU FĂRĂ UMBRĂ 
 
Prietenul meu de departe stă singur, 
atât de singur încât uneori îl simt ca pe-o rană 
care mă doare mai mult decât propria viaţă, 
 
odată, două zile s-a hrănit doar cu pâine uscată, 
vorba lui, când ai două farfurii cu mâncare 
numai câteva linguri să iei din fiecare şi-o poţi face pe-a 
treia – 
mi-e greu să gândesc aşa având frigiderul mereu plin 
şi singura grijă  
că  n-am o pereche de pantofi noi din ultima colecţie 
pe care să-i încalţ la birou, 
 
în fine, am uitat să vă spun 
că prietenul meu de departe e mereu fericit, 
atât de fericit încât  
mi-ar da pâinea lui uscată şi roţile ce-i ţin loc de 
picioare, 
dacă asta m-ar face mai des să zâmbesc. 
 
 
 

DESPRE MOAŞTE ŞI ALTE NIMICURI 
 
Stau şi mă-ntreb aşa, ca omul prost, 
cam câte poeme ne-ar trebui să potcovim toţi sfinţii, 
ăia de ne mănâncă pe nemestecate  
până să ajungem la Dumnezeu, 
cam câte kilograme de cruci ar fi necesare 
să ne sfinţească oasele,  
să le preschimbe în moaşte deasupra cărora 
vulturii să roiască bucurându-se de ospăţ, 
 
sfinţi mai mari, sfinţi mai mici, 
cu toţii le purtăm numele tatuate pe frunţi  
cu prefăcută evlavie, 
cu toţii sperăm la răsplată în existenţa de după, 
căci (nu-i aşa?) viaţa e o ultimă aruncare în moarte. 
 
 

PRIZONIERĂ ÎN CEASUL CU CUC 
 
 
Am renunţat să fiu Barbie, 
prea multe exemplare din aceeaşi matriţă 
dăunează grav oricărei specii care respiră cuvinte, 
 

după mai bine de douăzeci şi şapte de ani, 
încă îmi amintesc călătoria cu trenul spre mare, 
frica de negura din tunel, 
convingerea că moartea îi seamănă mult, 
încă mă joc de-a fuga de lună şi desenez şotroane pe-
asfalt, 
în care băieţii mei mută pietrele după reguli străvechi, 
 
iată, soarele răsare deasupra livezii de nuci, 
tânguitor ca un clopot, 
ceasul cu cuc îşi despoaie durerea din rană – 
de ce l-ai vândut, tată,  
când mai avea atâtea dimineţi de trăit? 
 
 

DUMNEZEUL PROPRIULUI SUFLET 
 
Am uitat cum e să fiu 
Dumnezeul propriului suflet, 
să nu trec prin mine ca printr-o gară pustie, 
 
la o adică 
mi-ar prinde bine un dram de odihnă, 
să vărs câteva lacrimi  
pentru căţelul ce-a murit de tristeţe  
aşteptându-şi stăpânul, 
 
n-am nevoie de public 
să-mi iscălesc în linişte testamentul, 
pasibilă sunt de-ntomnare 
până la ultimul vers. 
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Mădălin ONIȘOARĂ 
 

amurg încheiat 
 
am plecat demult dintre oameni 
se aude un cântec singuratic 
o pasăre este pe aproape 
 
mi-am pus în gând să călătoresc în direcția amurgului 
urmărind soarele 
rotindu-mă si eu  
în sensul rotației pământului 
lansat 
pe un traseu continuu 
soare auriu 
de acum veșnic cu aripile calde 
 
un strigat al mamei 
o invitație la joc în aurul cald împreună 
dar nu mai trăiește demult 
eu fiul 
rămas 
târându-mă pe coaste pe genunchi 
suprimând întunericul neliniștea 
nelăsând deloc soarele să se afunde 
cum ar scăpa printre ramuri o mica pasăre speriată 
 
doar frunzele îmi mai pot fi un semn 
în această singurătate 
că mai exist 
 
si visul continuu de-a locui lumina 
 
singurătatea nu mai descumpănește 
tăcerea nu mai sperie pe nimeni 
nici măcar întrebarea 
ce va fi mine 
nu mai excită nici un simț 
 
de pildă 
privesc un nor la numai o poștă 
îmi zic ca trebuie să fie răcoare pe dânsul 
când se întunecă 
cu el 
poate să pleci la domnul 
 
totuși aici 
rosturile nu s-au terminat 
desperecheate 
oriîncotro 
ca venele de la încheietura unei mâini 
 
picioarele încă ne luminează ca o lanternă 
dincolo de noi 
chiar mai jos 
dedesubt 
printre daci 
slavi goți 
si câți ori mai fi fost 

nu se mai aud războaiele sau tumultul 
au visat oamenii si-au iubit 
ceea ce vedem astăzi nu sunt decât niște pietre 
tăcute 
si piepturile noastre tot tăcute sunt 
poate or aștepta profeții 
unele 
sau tocmai acelea 
sărăcite cu totul 
acelea care au rămas doar cu aerul 
si tot ele se întorc către domnul 
si se roagă 
 
nu sunt năvălitorii 
ci moștenitorii fii legitimi 
 
strămoșii 
ne pot vorbi din acele peșteri 
ne pot spune ceva cu acel ton jos egal 
cum să ieșim poare din labirintul propriilor drumuri 
ce să facem cu aceste interminabile sărăciri 
in substanțieri 
cum să punem pumnul greu gros 
în gura celor care nu ne mai lasă odată în pace 
nu le mai ajunge 
 
am plecat demult dintre oameni 
soarele s-a stins aproape de tot 
călătoria mea imaginară 
goana după soare 
veșnica primăvară 
totul 
se reduce la această minima scânteie 
amurgul s-a încheiat 
 
 
 
 
 
 

 

Hațeg - 2014 

 

De la stânga la dreapta: Ioan Barb, Constantin Stancu 
și Dumitru Hurubă. 
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Emil ILIESCU     

Poveste de Crăciun 

 

       Se pornise dinspre munte un vânt tăios, ce biciuia 
obrajii zilei. Ninsese toată noaptea şi împrejurimile, 
acoperite de cerga grea a zăpezii, păreau caligrafii de 
cristal. Rafalele de vânt, contopite cu melasa grea a 
zăpezii, dansau valpurgic, îngreunând vizibilitatea. 
Simion mergea tot mai greu, târându-şi piciorul beteag. 
Fusese, odată, un om la casa lui. Moştenise de la biata 
maică-sa o căsuţă, la marginea comunei. Cam 
dărăpănată, dar era un acoperiş deasupra capului. Ca 
pentru un om ce vrea să ia viaţa în piept şi într-o bună 
zi să dea cu ea de pământ, ca să-i arate cine este 
jupânul. Pentru a porni în căutarea visului oricărui 
bărbat. Întemeierea unei familii trainice. Voia să o ia pe 
fata lui Tilică Ştefan, om cu stare, dar care nu-l primise 
niciodată în curtea lui. Băiatul i se părea prea sărac 
pentru ceea ce visa cu fata lui. Dar Filoteia îl primise în 
inima ei şi ăsta era singurul lucru care conta pentru 
Simion. Tilică era vicele de la primărie. Om cu relaţii la 
judeţ. Sătenii vorbeau că era mână în mână cu 
preşedintele de la Consiliul judeţean. Cu Suditu, cel ce 
conducea cu mână de fier toate afacerile necurate, ce 
se derulau sub oblăduirea sa. Lui Simion nu-i plăcuse 
niciodată politica. O afacere oneroasă, făcută de 
oameni, în general, fără cuvânt şi idealuri. Se ţinuse 
departe de tot ceea ce însemnase codoşlâc politic, căci 
la ei în comună, dacă voiai să reuşeşti în ceva, trebuia 
musai să fii de partea partidului reprezentat de Tilică şi, 
mai ales, de Păvălache. Primarul. Om cu trei rânduri de 
case. Cu curtea plină de acareturi, animale, vreo trei 
maşini, două tractoare. Şi bani. Mulţi bani, vorbeau pe 
la colţuri oamenii. Pe la crâşmă, mai ales. Acolo unde 
de câteva ori intrase şi Simion. Când era mai tânăr. Şi 
nu era beteag de un picior. Când vicele dăduse sfoară-
n comună că, cine vrea, poate pleca la muncă în 
Germania, în construcţii, Simion, îndemnat de Filoteia, 
fu primul care se înscrise pe listă. Vicele spunea că el 
cunoaşte un neamţ de la o firmă de profil de acolo. Se 
jura că poate băga mâna în foc în ceea ce priveşte 
bonitatea firmei şi a individului. Le promitea că vor fi 
bani frumoşi, cu care la întoarcere, se gândise Simion, 
va putea să-şi ridice alături de Filoteia o căsuţă 
decentă. Cunoştea el pe un neamţ de la o firmă de 
profil. Vicele se jura că poate băga mâna în foc în ceea 
ce priveşte bonitatea firmei şi a individului. Le promitea 
că vor fi bani frumoşi, cu care la întoarcere, se gândise 
Simion, va putea să înceapă o viaţă nouă şi să-şi ridice 
alături de Filoteia o căsuţă decentă. Plecaseră vreo 
patrusprezece doritori. Printre care şi Simion. 
Munciseră în nişte condiţii grele, uneori inumane. Dar 
răbdaseră. Ce nu face omul, când ştie că acasă îl 
aşteaptă o muiere gata să devină nevastă. Tot ce 
câştigase, Simion îi trimisese acasă Filoteiei. Fiindcă nu 
mai avea nici o rudă în comună. Suferise de frig şi, 

uneori, de foame, dar se încrâncenase în speranţa că 
odată întors acasă va fi un om la casa lui. Când căzuse 
de pe schela neasigurată de şeful de echipă şi-şi 
fracturase piciorul, Simion ştiuse că totul luase sfârşit. 
Nu primise niciun ban pentru asigurarea de accidente, 
aşa cum ar fi fost normal şi se întorsese acasă. Filoteia, 
cum îl văzuse beteag, îi întorsese spatele. Cum putea 
crede el că vicele mai putea să-şi mărite fata cu un 
infirm? Când o întrebase de banii trimişi cu sudoare, 
fata îi răspunsese că i-a cheltuit. Că nu se gândise 
niciodată la ghinionul ce avea să dea peste ei şi îşi 
cumpărase de la oraş câte ceva pentru viitoarea 
cununie şi nuntă. Haine de firmă, că doar vicele o fată 
avea! Cum Simion nu păstrase nici o chitanţă de la 
Western Union, îşi dădu seama că muncise ca un prost 
si rămăsese cu buza umflată. Aşa că se întorsese în 
căsuţa sa modestă, prin care acum şuiera vântul rece 
al deziluziei, sărăciei şi tristeţii. Muncea cu ziua pe la 
diverşi săteni, căci un loc de muncă stabil nu-şi putea 
găsi în situaţia lui. La toate acestea se gândea acum, 
când se întorcea de la un vecin căruia îi tăiase lemne. 
Omul era plecat la schela petrolieră din apropiere şi 
avea femeia însărcinată, lipsită de puteri. Abia se mai 
târa prin troianul viscolit dinspre pădure, când observă 
o mogâldeaţă căzută în zăpadă. Se apropie cu inima 
bătându-i sacadat. Ca ciocanele mari ale sondelor ce 
abia se mai auzeau prin urzeala de vaier a vântului 
nedomolit. Omul era căzut cu faţa în zăpadă şi abia mai 
respira. Un damf puternic de alcool îl croi peste nări pe 
Simion. Când îl întoarse cu faţa în sus pe bărbat, 
realiză că figura buhăită de băutură şi învineţită de ger 
era a lui Păvălache. Primarul comunei. Simion ştia că 
acesta obişnuia să petreacă cu primarul din comuna 
vecină. Partide lungi de pocher, udate cu alcool fin şi – 
vorbeau oamenii – îndulcite de prezenţe feminine de la 
oraş. Nevasta primarului era bolnavă, ţintuită la pat de 
o boală de oase, ce nu-i mai dădea voie să se mişte, 
aşa că primarul îşi cheltuia spaga în braţele altor femei.  
        - Don’ primar, îngăimă Simion la urechea 
bărbatului răpus de aburii băuturii şi de puiul de viscol, 
ce se răstea la uşile largi şi întunecate de acum ale 
cerului. Sunt eu...Simion... 
         - Bă, bă, care eşti, bă? mormăi primarul gros ca 
un buhai. 
         - Simion, don’ primar, Simion Lepădat. De la 
marginea satului. 
         - Şchiopârlanu’? întrebă primarul, pe loc înviorat 
la gândul că nu va pieri sub urgia albă.  
         - Da, eu îs, don’ primar. 
         - Simioane, du-mă acasă! Am rămas împotmolit la 
troiţă. Am uitat că săpară astă-toamnă netoţii ăştia 
şanţuri, ca să schimbe stâlpii de lumină. Şi nu-i 
astupară... M-am târât până aici. Maşina o fi pe undeva, 
îngropată în făina ce cade din cer. Du-mă acasă, 
şchiopârlane! 
          Pe Simion nu-l deranja atât modul de adresare al 
primarului, fiindcă, de atunci, de la accident, mai toţi i 
se adresau cu apelativul „şchiopârlanu”, dar nu putea 
pricepe tonul poruncitor al acestui om avut, care nu 
dusese niciodată lipsă de nimic. Om ce se găsea acum 
într-o cumpănă a vieţii, din care doar el, Simion 
Lepădat, l-ar mai fi putut salva. Glasul rece şi 
ameninţător al primarului îl revoltă pe Simion, care se 
simţi ca ultimul om de pe lume. Ar fi vrut sa-i spună că 
acum a ajuns la mâna lui. Că el nu poate uita cum 

               Proză  
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primarul i-a dat cu tifla, când venise cu căciula în mână 
la primărie şi-l rugase să-l treacă şi pe el pe lista pentru 
ajutoarele venite de la Uniunea Europeană pentru cei 
mai nevoiaşi. Dar Simion îşi aminti că este un bun 
creştin. Că doar peste două zile va veni Sfântul Crăciun 
şi că maică-sa îl învăţase mereu că atunci, când îţi ajuţi 
un semen aflat la nevoie, îl ajuţi pe însuşi Iisus. Îl 
aburcă cu greutate pe primar în spinare şi, dacă Simion 
nu ar fi avut trupul obişnuit la munci grele, pe care le 
făcea cu ziua pe la unul şi pe la altul, nu ar fi reuşit să-l 
care pe bărbatul ce adormise pe loc, simţind căldura ce 
emana din spinarea bătucită şi transpirată a umilului om 
ce-l purta din nou pe cărările vieţii. Piciorul beteag îi 
îngreuna mersul, dar Simion se ruga în gând să poată 
ajunge la casa primarului. Se şi vedea invitat în căldura 
binefăcătoare a casei plină de bunătăţi, acum, în prag 
de Crăciun. Poate, se gândea el, va fi invitat şi la masă. 
I se va oferi peste noapte un loc călduţ, undeva, într-un 
colţ ferit al casei. Ori în şopronul plin cu paie. Până 
mâine, când va trece viscolul. Când sunase la poarta 
înaltă, din fier forjat, inima începuse să-i bată din ce în 
ce mai tare. Va vedea pentru prima dată casa 
primarului, lucru pe care nici măcar în vis nu şi-l 
imaginau alţi săteni. Va avea cu ce să se fălească la 
crâşmă, unde va intra iar, mai ales, că spera că familia 
primarului îl va omeni şi cu ceva parale pentru gestul lui 
omenesc, dar eroic, ţinând cont de infirmitatea sa. Îi 
deschise Cristinel, băiatul cel mare al primarului, care, 
când îşi văzu tatăl, aruncat ca un sac de cartofi pe 
umerii amărâtului de Simion, îşi puse mâna la gură a 
mirare. Se dezmetici pe loc şi strigă spre bucătăriile de 
vară, unde Simion zărise o lumină plăpândă. Abia 
alergând prin troianul ce pusese stăpânire pe curtea 
largă ajunseră la poartă Milică şi Eufrosina, doi bătrâni 
ce aveau grijă de gospodăria primarului cât era ziua de 
mare. Când intră în livingul generos, scăldat în lumina 
viorie a unui candelabru uriaş, Simion rămase cu gura 
căscată. Un miros parfumat urca spre nările-i îngheţate, 
contopit cu mireasma aluatului unor cozonaci proaspeţi, 
ce-şi trimiseseră mesagerii olfactivi din camera unde se 
afla, probabil, bucătăria. 
        - Ce-i bă, Simioane, îl luă la rost Cristinel, ce-i cu 
tata, de arată în halul ăsta? 
       - Îl găsi la răspântie. La drumul ce duce la Fundata. 
Căzut în zăpadă, abia mai mişca. 
Crisitinel începu să verifice cu atenţie starea fizică a 
tatălui său. Când îi puse mâna pe după cap, ca să-l 
ridice, să poată vorbi, şi-o retrase speriat. Privi în palma 
plină de sânge închegat şi îi aruncă o privire de moarte 
lui Simion. 
          - Ce-mi îndrugi tu poveşti din astea, 
şchiopârlanule? Ce-i cu sângele ăsta? 
         - Nu ştiu despre ce vorbiţi. Când l-am găsit eu, nu 
observai nimic suspect. 
- Lasă-mă cu poveştile tale! Zi mai bine că ştiai că vine 
băut de la Coşoveanu, primarul din Fundatele, şi, 
profitând de viscol, i-ai ţinut calea.  
- Păi, cum puteam să-i ţin eu calea, când era în maşina 
dumnealui. Cu mâinile goale? 
- Să nu mă minţi în faţă! Ai văzut viscolul. Ştiai că vine 
mereu afumat de acolo. Că nu va mai fi în stare să 
conducă, poate chiar ai sperat că pe viscolul ăsta va 
rămâne împotmolit. L-ai atacat, probabil, dar te-a 
recunoscut şi de frică, te-ai transformat în salvator. Stai, 
stai, să-l caut prin buzunare. Uite, nu are nici mobilul... 

Portofelul e gol-goluţ. Te-ai transformat în salvator şi l-
ai adus acasă sperând că te vom şi recompensa. Vă 
ştiu eu pe voi, ăștia fără niciun căpătâi. Aţi umplut 
comuna cu lenea voastră! Ce vă mai place să staţi pe 
banii statului. Cereţi şi tot cereţi ajutoare sociale, dar nu 
vreţi să puneţi mâna la muncă nicidecum. Uite, eşti plin 
de sânge pe spinare... 
        - Doar l-am purtat cu greu până aici. Nu ştiu nimic 
de rana de la cap. Poate a căzut, înainte să-l descopăr 
eu... Zău, d-le Cristinel, eu sunt un om cu frica lui 
Dumnezeu! Cum puteam să fac aşa ceva? 
         - Da, voi ăştia, săraci cu duhul, o ţineţi una şi 
bună cu frica de Dumnezeu. Şi, când nu vă vede 
nimeni, sunteţi în stare de grozăvii mari. Las’ că vă ştiu 
eu. 
        Simion nu avea de unde să ştie că primarul, rămas 
blocat în nămeţi, se dăduse jos şi căzuse într-un şanţ. 
Acolo se lovise la cap. Încercase să folosească mobilul, 
dar pe urgia de afară se dusese naibii semnalul. Cât 
priveşte portofelul gol, era ştiut de toată lumea că 
primarul din Fundatele îl pârlea mereu la cărţi pe 
Păvălache, lăsându-l în fundul gol. Privirea rea a 
băiatului primarului, pumnii strânşi şi noduroşi ai lui 
Milică, recunoscut ca o gorilă a primarului în momente 
de cumpănă, îi zăvorâse parcă glasul lui Simion. Privea 
în pământ şi îi venea să plângă de ciudă că nu putuse 
să treacă pe lângă primarul căzut sub zăpadă ca pe 
lângă un obiect nefolositor. 
        - Cară-te de aici, până nu pun bătaia pe tine! îi 
porunci Cristinel, privind cu subînţeles la Milică. Mâine 
să te prezinţi la şeful de post. Să-i dai explicaţii ce şi 
cum. Poate n-ai fost singur. Ai mai avut cârdăşie cu 
vreun pierde-lume ca tine. Ia, caută-l prin buzunare, 
Milică, poate dai de mobil şi de bani.  
Simion îl lăsă pe Milică să-l scotocească prin buzunare. 
Privindu-l apoi pe Cristinel vru să-i spună că n-a avut 
dreptate şi că nu vede rostul unei perindări pe la şeful 
de post, dar braţele puternice ale lui Milică îl înşfăcară 
ca două menghine şi-l târâră afară din casă. Ajuns în 
curte, Simion fu trântit la pământ. Simţi cum două 
coase grele, ascuţite, bocancii lui Milică, îi joacă sârba 
pe stomacul lipit de şira spinării de foame. Apoi, câteva 
bombeuri îi sfârtecară buzele, măcinându-i dinţii ca 
două pietre grele de moară. O lovitură şi mai puternică, 
ultima, în ceafă, îl ameţi pentru scurt timp. Vru să strige. 
Să se revolte faţă de o asemenea nedreptate ce i se 
făcea. Dar din peştera gurii năclăite de sângele sărat şi 
fierbinte, ce îi inundase prispa gurii, nu urcă spre 
înfiorarea serii decât un scâncet. Ca de pui de curcă 
sub lama toporiștii înainte de tăiere. Se trezi într-un 
târziu pe şoseaua cufundată în beznă şi cosită de ţepii 
reci ai viscolului. Încercă să se ridice în picioare, dar în 
stomac parcă i se învârtea un motor dureros de drujbă. 
Se târî cu greutate, asmuţind cu gemetele lui câinii ce 
voiau să rupă lanţul prin curţi. Casele păreau nişte 
feştile pâlpâind, scufundate în căldura sobelor lacome 
de lemn. Ajunse cu greu dincolo de magazinul sătesc. 
Până la bojdeuca lui nu mai era mult, dar simţi că nu 
mai avea putere să se târască. Un gând rău, ca un 
bondar agresiv, i se răsucea în creier. Se şi vedea 
mâine în faţa şefului de post, cu a cărui răutate luase 
cunoştinţă, când încercase să-şi facă dreptate, părăsit 
de Filoteia. Dorise să-şi ia înapoi măcar o parte din 
banii agonisiţi cu trudă pe şantierul din Germania, dar 
vicele îl asmuţise pe Pătulea, şeful de post, care-l 
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călcase în picioare. Îi ceruse o dovadă palpabilă a 
transferului de bani către Filoteia, şi, cum nu avea, 
Simion se văzuse nevoit să renunţe. Unde s-ar fi putut 
duce? Nu cunoştea pe nimeni la oraş, iar un avocat ar fi 
cerut bani serioşi.  
          O frică devoratoare puse stăpânire pe el la 
gândul că mâine va fi iar în faţa lui Pătulea. Dacă va 
mai putea să se ridice din pat după tratamentul aplicat 
de Milică. Respira din ce în ce mai greu, iar viscolul, ca 
un câine turbat, îşi înfigea tot mai adânc colţii în 
pulpana hainelor sale firave. Îşi dădu seama că, oricât 
s-ar strădui, nu va mai avea putere să ajungă până la 
căsuţa lui umilă. Că se va sfârşi în sicriul alb, devorator, 
ce înlănţuise totul ca într-o capcană albă, nemiloasă. 
„Poate că e mai bine aşa” gândi el, răcorindu-şi faţa în 
oglinda pufoasă a zăpezii. „Ce-i voi spune mâine şefului 
de post? O să zică şi el că mint. Că am vrut să-l fur pe 
primar. Ca să mă răzbun că niciodată nu m-a ajutat cu 
nimic. Mai bine mor aici ca un câine de pripas. Tu-i 
mama ei de viaţă, că, uneori, este aşa de nemiloasă cu 
noi, pleava lumii!”. 
          Simţi că inima îi bate tot mai încet. Buzele, pe 
care sângele i se uscase, îi crăpaseră ca ghizdurile 
fântânii lor din curte. O căldură moale, ademenitoare, 
începuse să urce din piciorul sănătos. Auzi cum zăpada 
începu să foşnească la câţiva paşi de el, aidoma unui 
brocart de mătase. Ca şi cum cineva se căznea să 
ajungă la el. Ridică capul şi zări o mogâldeaţă ce ţesea 
cearşaful alb de nea. Ajuns lângă el, omul se aplecă 
să-l asculte, dacă mai respiră, apoi îl ridică pe spinarea 
lui puternică şi caldă. Simion nu îndrăzni să întrebe 
nimic. Se gândi că, plin de remuşcări, Cristinel îl 
ajunsese din urmă. Că primarul, revenindu-şi, îi 
spusese fiului său adevărul. Simion şopti cu glas stins: „ 
Cristinel, să-ţi ajute Dumnezeu pentru omenia ta! 
Puteam să mă sfârşesc în zăpadă. Poate că meritam, 
căci am făcut mereu umbră pământului. O viaţă 
întreagă. O viaţă plină de întuneric, sărăcie şi minciună. 
Multă minciună!”.  
          Omul ce îl căra cu paşi siguri prin infernul alb, îi 
răspunse cu glas domol: „Simioane, tu n-ai minţit 
niciodată! Cum n-ai minţit nici în seara asta cu nimic. 
Numai că omenia este un lucru tot mai rar pe lumea 
asta. Şi niciodată nu este răsplătită.” 
Simion îşi dădu seama că vocea aceea blândă nu 
putea fi a lui Cristinel. Dar acum nu mai conta 
identitatea salvatorului său, atâta timp cât începuse să 
se zărească acoperişul căzut al căsuţei sale, aplecată 
într-o parte, ca un drumeţ, aflat la o răspântie de 
drumuri. Bărbatul însă trecu cu pas sigur de locuinţa sa 
şi mai spuse doar atât: „O singură dată ai minţit în viaţa 
ta, Simioane! Pe maică-ta, când aveai opt ani, şi ai furat 
cireşe din grădina lui Merişanu. Doar atunci, Simioane!” 
Simion se cutremură în sine la auzul acestor vorbe 
despre timpi îndepărtaţi şi dragi lui. Cei ai copilăriei. Şi 
abia atunci îşi dădu el seama că Stăpânul lumii 
acesteia se coborâse până la el, ca să-l scape de urgia 
zăpezii şi-l căra pe umerii lui puternici, izbăvitori. Pe el, 
un umil, pe care nimeni din satul lor n-ar fi dat nici o 
ceapă degerată. Atunci, Simion îngăimă cu sfială: 
„Doamne, nu sunt vrednic, ca să mă porţi în spate. Sunt 
greu de păcate!” 
        Şi Stăpânul lumii acesteia îi răspunse cu glasul lui 
cald: „ Nu eşti greu deloc, Simioane! Eşti uşor. Uşor ca 
un fulg de nea!”. 

 
 

 

              

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Liviu OFILEANU 
 
 

ceea ce s-a crezut că trebuia văzut 
 
 
desigur, trebuia să se vadă scena cu bulină roșie  
unde negrii o fac pe blondă în doggy style 
și lupu se smulge din lanț. 

cât de ignorant aș fi să dorm într-un vagon întors, 
să-mi placă totul, să nu devastez nimic 
ori să nu mă uit pe ferestruica de la toaletă  
unde se giugiulesc motanii? 
 

Eu-s ăla care trage semnalu’și se-ascunde-n 

primu’vagon. 

trenu’ ăsta gonește fără frâne spre glina 

și unii sar din mers, 
alții nu știu că e capătul liniei 
dar se împing din reflex să fie tot altu’ la rând. 

 
când am desenat vagonul  
am conceput un benghi de prăsilă, 
o găurică pe unde să mă-ntorc. 
cu ochii pe tavan verific densitatea imaginii, 
o jupuiesc și-o spăl de sânge, apoi mă îmbrac în Ea. 
cea mai bună vopsea n-acoperă vocile  
unde nici viespea nu-și face cuib. 
 
mă gândesc un pic amărât că aș fi putut să mă salvez. 
trebuia doar să vorbesc la teve,  
să scriu peste patruzeci de volume groase, 
să fi fost un poet-publicist, romancier și om politic, 
gata să intru-n ghinisbuc cel mai prolific grafoman,  
cu subvenții și recenzii apărute înaintea cărților mele.  
așa, stau în lotus peste reviste și curente – unicul shiva 

poem 
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Raisa BOANGIU 

              In Insula tăcerii 

Confesiuni, povestiri şi schiţe despre vise 
medici, boli şi...accidente 

                                 Fragment 

 

    ACCIDENTUL 

 

      Cântam ,,Decembre”. Aiurea, nu ştiam melodia, ne 
prosteam; nici măcar nu ningea. N-aveam lampa, ceaiul 
promoroaca, zăpada care să ne-ngroape. Şi nu trăiam 
o romanţă. 
      Eram trei. Corectam lucrările la treapta întâi. 
Terminasem porţia pentru mâna întâi, cum se zice, şi în 
pauza pentru mâna a doua ne relaxam. Cântam 
,,Decembre”. Murmuram în extaz: 
    ,,Te uită cum ninge, iubito,  
    Ce cald e aicea la tine ... ” 
    Apoi râdeam, vorbind moldoveneşte:  
    ,,La Bacău, la Bacău, într-o mahala, 
    S-a-ntâmplat, s-a-ntâmplat, mari dandana” 
    Şi dondăneam, precum eroii lui Creangă, fiind 
balcâze şi lălâi. 
    Deodată, o stare de dincolo de starea prezentă, mă 
chema c-o nostalgie sfâşietoare. Mă rugam să nu mi 
se-ntâmple cava rău, să rămân integră. Cine-mi fura din 
viaţa pe care o aveam? Cine era agresorul? De ce 
agresiunea? În ochii mei râzători, lacrimi, boabe mari, 
picând pe obraji.  
    -Ce ai? Plângi? Mă privea cu uimire o colegă 
subţirică, cu păr lung, castaniu. 
    -Nu ştiu. Se-ntâmplă ceva neobişnuit cu mine. Aerul 
închis al încăperii devine de nesuportat. Tăcere cu fiori 
şi transpiraţie. Colega mai grăsuţă îşi face cruce 
clamând: 
    -Doamne, apără-ne şi păzeşte! 
    Într-o linişte a marilor dezvăluiri: cu nări dilatate, 
respirând greu, cu inima pâlpâind în aşteptare. 
    -Paşi pe culoar, grăbiţi, tropotiţi. Ce emisari din alte 
lumi sunt gata să intre pe uşă? 
    Uşa aruncată cu zgomot. 
    -Mamă, vino până afară!(Ce-o fi?) Un accident de 
maşină. Mamaie a trecut strada şi... A zis ticu să nu te 
sperii. Acel zvâcnet de nestăpânit, când tot echilibrul se 
distruge.  
    -Mama, ştiţi, a avut un accident! 
    -Cum? Când? sar cele două colege speriate parcă. 
Şi lumea din jur, tot ce e viaţă, se perturbă niţel. 
    -Cum s-a întâmplat? repetă cu precipitare. 
    -Voia să treacă strada de la Electrice la Cofetărie şi o 
maşină venea cu mare viteză şi a lovit-o, explică fata.  

    De ce atâtea vorbe? Nu-i decât o imagine: a mamei 
azvârlită pe caldarâm. Cum poate zbura viaţa? Aşa de 
simplu? Aproape întotdeauna e aşa. 
    -Am dus-o cu ticu la spital. E la reanimare. 
    Deci e posibil să se anime viaţa în ea, să fie, să mai 
fie?! 
    Alergăm cu un altfel de pas. Eram trei generaţii. Mai 
suntem trei? Din noi ceva a zburat: o felie de speranţă, 
de bucurie sau ce? S-a dus. Suntem noi, dar parcă nu 
mai suntem aceleaşi. Îngrijorare. Calm. Desigur calm. 
    -Cum e? 
    -E bine. Şoferul băuse. Mamaie a-ncercat să treacă 
strada. S-a întors când s-a apropiat maşina şi şoferul n-
a mai putut frâna, avea viteză. 
    Soţul explică: tonalitate moale, încurajatoare. Locul 
înţesat de lume. Un pantof. Urme vagi de sânge. 
    -I-a curs pe lângă ureche. Pete mici roşietice, pe 
caldarâm mărgeluşe strivite. 
    -Avea baticul galben pe cap. 
    Baticul galben, talismanul ei, de astă dată n-a apărat-
o. Voalul străveziu, pe faţa mică, zbârcită, cu buze 
subţiri, alburii. Banii pentru îngheţată strânşi în pumn. 
Nepoata nu mai mâncase îngheţata promisă. Atât. 
Imagine statică. 
    -De ce te-ai oprit? De ce te-ai întors? De ce n-ai 
mers înainte? Gândul precipitat, suflu năvalnic. 
Ceasornic neîntors. Cine, ce să mai zică? La reanimare 
un trup respirând artificial: tuburi şi tubuleţe, ca-ntr-o 
cabină spaţială. Cerberul cu păr blond, uns, 
domnişoară bătrână, cu brazde pe gât, dă dispoziţii: 
    -Nu-i voie să intraţi. 
    -Aveţi şi dumneavoastră o mamă! 
     -Şi ce-i cu asta? 
    După plecarea domnişoarei doctor intru c-un pachet 
cu prăjituri pentru asistente şi paşii mei, cu papuci de 
pânză, ca-n muzeu lipăie. Lângă patul mamei strig. Ce 
strigăt, cu toată fiinţa mea. Glasul cui l-am preluat: 
    -Mamă, te laşi, ce faci, renunţi la viaţă? Trezeşte-te! 
    Deschide ochii mari, încet. Se trezeşte din nefiinţă. 
Simt cum viaţa-i reintră în trup. Revine. Unde-i era 
sufletul? Pe undeva pe aproape, ca-n întâmplările 
acelea adevărate. Reintră sufletul în trup. Cu bucuria 
învingătorului mă retrag. Aş cânta din ,,Aida”, dar cum 
s-o fac? Optimismul meu păgubos.  
    -Gata, am învins-o, ştiam eu că nu renunţă la viaţă… 
    Ce-i învierea? O minune? Mitul biblic se reface cu 
fiecare om care doreşte să mai trăiască? 
    -O transportă la civili. În curând poate o vor lăsa la 
vatră. Care vatră: undeva unde-i cald şi bine? În trupul 
mamei ei. În marea cea lină-plină şi întunecoasă ca 
eternitatea. Va ajunge curând acolo! 
    Mama nu mai există pentru a întregi spirala 
devenirii… 
    Clopotul răsună. Senzaţii surprinse vag, care posibil 
vor creşte în adânc, în timp. 
    Aprind făclia pâlpâitoare pe mormântul cu pământul 
reavăn. Florile violete nu s-au ofilit încă. Suflul mamei, 
energia ei curmată brusc. Aerul îmi pătrunde în piept: îl 
sorb cu dorinţa de a mă cheltui, de a dărui ceva din 
mine, cât mai pot, cât mai sunt. 
 

 

 

              Proză  
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Violeta 
DEMINESCU 
 
 

cântec de îngânat 
poeţi 
 
 
singurul poet desăvârşit 
Dumnezeu 
care a creat lumea 
fiindcă iubea prea mult 
poezia 
  
umblă şi prin aripa mea 
hoardele curcubeului 
aşa ca o margine de cântec 
ca o tuşă de infinit 
  
însă mă tem Doamne 
că ai să treci cândva 
pe lângă mine 
şi n-am să-ţi sărut la vreme 
vântul cu poeme 
inefabil 
cuvântul 
 

euphoria 
 

 
încă un an înveşmântat 
în lut 
chinuitor de albastru 
pune sigilii 
te mângâi pe pleoape 
ca pe-un copil 
regăsit 
după ce-a fost pierdut 
  
atât de noi 
încât silabiseşti 
tăcerea mea 
un fel de dializă cu cerul 
a cui eşti tu 
azi sunt a ta 
  
printre tuşe calvin klein 
arşiţă 
sărutul în care m-am risipit 
ca nisipul cel mai fin 
lihnită de lumina pământeană 
mă sculptez încă o dată 
divin 
nezeiţă 

 

 

 

 

Simion 
COZMESCU 

Gestul amintirii  
 
 

mai sunt aşa de multe ori 
de discutat aranjat împăturit 
pui picior peste picior 
gestul femeii care seduce şi trimite vibraţii 
în plasa păianjenului  
povestim lejer în timp ce din apartamentul 
peste al meu se aud zgomote de 
dragoste înăbuşită 
taci şi mâna peste gura femeii spune 
ne aud şi copiii care sunt la şcoală 
şi vecinii vor bate deşi în zadar în caloriferele 
proprii decuplate de la sistemul central 
zâmbesc stânjenit timid şi insinuant 
ciudat moment ţi-ai ales să mă vizitezi 
amintire 
când sunt singur vulnerabil 
în propria-mi plasă 
şi copiii vecinilor nu-mi sunt  
acasă 
 
 

Ultimul muritor  
 

erai mai frumoasă decât ultimul gând 
al ultimului muritor 
visul lui care atârna precum o picătură pe frunză 
și s-a prelins pe un obraz deșertic 
erai și rămâi pentru mine acea frumoasă 
care mă desparte de cer și pământ 
o primăvară între ape 
o retină sfâșiată fluturând peste crepuscul 
ești frumoasă așa cum traversezi liniștea peste 
gândurile mirate 
tresărite sub pașii tăi bineînțeles frumoși rotunjiți 
apăsați  
în asfaltul udat de ploile pornite din norii altui univers 
până la glezna care mă hipnotizează și îmi șoptește 
că ești mai frumoasă cu fiecare pas și mângâiere 
tardivă 
totuși hrănitoare 
precum un ultim plâns pentru obrazul ultimului muritor 
 
 

 

 

               Poeme 
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Ioan EVU  

 

 

 

SANCTA MEDIOCRITAS  

 

Se scrie mult şi prost. Liote de stihari veleitari & 
incurabili grafomani îşi pun apostila pe maculaturi 
jenante, dau fuguţa cu autorlâcurile respective sub braţ 
la te-miri-ce editură obscură, care abia aşteaptă să 
pigulească de parale naiva şi nemăsurata sete de 
afirmare a aspiranţilor la glorie literară antumă. 

Rezultatul e jalnic. Te trezeşti cu o puzderie de 
autori total anonimi, debutând cu tomuri, unele – 
atenţie! – bilingve, ba chiar trilingve… Că, vorba aia, tot 
ne aflăm în plin proces de globalizare. Ei bine, unii 
dintre scriptorii respectivi organizează lansări 
pompoase, garnisite cu fraze pompieristice (emanate 
de inşi de aceeaşi teapă), cu şampanie, pişcoturi, 
friptane şi focuri bengale, la propriu... Şi – surpriză! – 
după ce „evenimentul” de anvergură musai „universală” 
s-a consumat, peste numele lor se aşterne o tăcere 
stânjenitoare. De cele mai multe ori, definitivă. Trist dar 
adevărat. Cunosc destule astfel de cazuri pe care nu le 
nominalizez spre a nu fi etichetat drept cârcotaş sau – 
ferească Sfântul! – invidios pe serenisimul lor succes. 

Nu sunt nici pe departe un nostalgic al 
vremurilor de trist festival „Cântarea României”. Dar nici 
nu pot să nu observ evidenţa că, după 25 de ani de 
trâmbiţată democraţie, s-a trecut de la o extremă la 
alta. Dacă în vremea „odiosului şi sinistrei”, mult hulita – 
pe bună dreptate – cenzură securistico-ideologică 
îngrădea accesul unor talente la liberă circulaţie, după 
`89, locul cenzurii cu pricina a fost luat de o 
impardonabilă lipsă de discernământ a celor mai multe 
edituri, care, în goană după un câştig lejer şi rapid, nu 
practică măcar o elementară corectura gra-ma-ti-ca-lă a 
textelor pe care dau „bun de tipar”. 

Despre o minimă cenzură estetică nici nu poate 
fi vorba. E deja un trend ca editorul să se spele, ca Pilat 
din Pont, pe mâinile cu care a umflat gologanii, tipărind, 
în locul casetei editoriale – ce ar trebui să specifice 
numele lectorului de carte şi al tehnoredactorului – 
următorul enunţ auto-disculpator: „Selecţia şi corectura 
textelor aparţin autorului”. Aferim! 

În fine, după ce publică două-trei atari 
„producţiuni”, care de care mai năstruşnice, opintite şi 
agramate, respectivi cer să fie „băgaţi” mintenaş în 
Uniunea Scriitorilor, umblând cu jalba-n proţap pe la 
porţile titularilor spre a obţine recomandările necesare 
validării în breasla scriitoricească. 

Fie că-i refuzi politicos, explicându-le că încă 
mai e loc de trudit pe tărâmul pieziş al scrisului, fie că le 
trânteşti uşa în nas, ca urmare a insistenţei lor 
agresive, rezultatul e acelaşi: ura şi oprobiul acestora te 
vor însoţi pretutindeni ca o umbră perfidă, gata oricând 
să îţi sară în spate... Pe lista duşmanilor mei declaraţi 
am adăugat, recent, numele încă unui... geniu 
nedescoperit care – conform propriilor sale spuse – a 
„scos” cel de-al... nouălea volum de versuri. Fie-i gloria 
uşoară! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Opinii 

 

George VĂIDEAN 

Unica înserare 
 
            Unul dintre gândurile mele s-a sinucis de creanga unui tei 
înflorit. Un alt gând, după disperarea unui drum îndelungat, strigă 
plin de speranţă, ca unii corăbieri de altădată: “pământ, la orizont 
pământ!”, ştergându-şi lacrimile de pe obrazul ridat, iar părul 
încărunţit îmi aduce aminte de iernile albe şi multe pe care le-am 
trăit.      
             Păşesc tăcut, singuratic, pe aleea umblată demult. Acum 
când merg spre apus, am devenit mai înţelegător, mai tăcut, mai 
tolerant,  mai tolerant cu mine şi cu lumea, mai liniştit.  „Dar ce, 
numai eu sunt aşa? Însuşi Soarele  de după amiază coboară liniştit 
şi tăcut, uneori printre nori, către apus. Dar chiar după ce noi nu-l 
mai vedem, el mai lasă o rază pe drumul pe care l-a străbătut şi 
apoi l-a părăsit. Raza aceea e ca o părere de rău, o nostalgie 
pentru clipa care nu se va mai întoarce niciodată.  
              Și apoi, mai târziu, când soarele și-a închis ultima 
pleoapă, mi-am coborât gândul în amintire, regăsindu-mă alături 
de tine, cu potecile, cu apele de izvor, cu dorințele, cu speranțele 
toate, în singura iubire trăită, transfigurându-mă și înfrumusețându-
mi clipele. Am regăsit viața ta trecută și demnă și atunci am putut 
să frâng toate încătușările gândurilor prezente, ți-am văzut, parcă, 
inima ta în statornicia ei neclătinată, arzând ca o catedrală 
incendiată. Nici nu  mi-am dat seama cât de repede au trecut 
minutele, nici nu mai știu, poate orele, când privind în sus, am 
văzut că au apărut stelele, făclii aprinse pe bolta nemărginită a 
cerului. Îmi spuneam că una dintre ele vei fi fost tu și așteptam să 
cazi lângă mine, peste visele mele. Dar nu a trecut nimeni pe 
lângă mine și în liniștea și tăcerea acestei înserări târzii, am auzit 
chemarea ta în timpurile încremenite de copaci și în șoaptele de 
frunze căzute, răscolite de vântul unei toamne și a unei înserări 
târzii. .     
            În această lume a tăcerii, mă opresc şi, în amintirea florilor 
de tei de altădată, mă las pradă gândurilor îmbrăţişat cu vremea 
într-o osmoză de nedesfăcut.     
           Parcă toată viaţa a fost numai o zi. Îmi agăţ privirea de 
ultima rază trimisă de soare de dincolo de dealul din zarea unde a 
dispărut. Nu regret mai nimic, nu mai sper nimic. Nu ştiu dacă nu 
cumva am apus şi eu odată cu ultima privire a Soarelui spre ziua 
care a trecut.   
           Când ziua s-a ofilit încet, liniştea a cuprins totul, parcă a 
coborât cerul pe pământ. A apărut minunea apusului cu urmele 
triste ale înserării. Întunericul strânge în pumni ultimele raze de 
lumină. Încet, încet le va sugruma. Trecerea şi veşniciea se 
împreună. Liniştit, parcă adorm într-o plăcută visare.  Mă revăd cu 
tine. S-a înserat. O unică înserare.  
 

 

Proză scurtă 
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Constantin 
STANCU 

 
CALEAŞCA DE SEARĂ 
 

Din iarna istoriilor noastre de tranziţie  

 
          România pare să fie prinsă la edec, unul al 
feudalismului, ceva care atârnă greu în viaţa oamenilor, 
un trecut care apasă, o seară cu arome orientale…  
Formele moderne ar trebui să aibă esenţe moderne, 
dar lucrurile fug din sfera unui sentiment.  
         Ne place trecutul, e mai liniştitor, e mai al nostru, 
viitorul pare a cere modele de import, cu taxe vamale şi 
birou unic, prezentul ne trage preşul de sub picioare, 
netimpul e doar o metaforă în cărţile de literatură, sau 
de teologie, miracolul cere să fie atins, nu trăit, idolii 
sunt la modă, tunşi, raşi, sau nu, îmbrăcaţi, sau 
aproximativ, ruperea de cordonul ombilical e grea, 
spune moaşa de la ţară... 
          Au revenit la modă căsătoriile dintre bărbaţi în 
vârstă, cu stare şi femei adolescente, abia pipăind 
maturitatea, precum boierii altă dată, când îşi făceau 
rost de nevastă pe bani buni, le ofereau „trai nineacă”, 
doar că moda asta e la televizor şi pare un brand 
bunicel… 
          A revenit şi moda castelelor cu fantome, cu 
legende şi slujitori îmbrăcaţi ca în evul mediu, pentru că 
trecutul se vinde bine, ca la curţile nobililor, poate pică 
şi vreun nunţiu papal, sau poate călugărul de 
serviciu. Castelele atrag oamenii cu istorii care s-ar 
mai putea scrie după regulile leasingului, sau a know-
how–ului, sau poate vreo „franciză” în stil european. 
         Ţăranul ară cu plugul tras de cai sau de boi în 
multe locuri la ţara-ţară, deşi omul aşteaptă  fonduri 
europene care să vină în băncile de la oraş prin 
sisteme electronice şi comunicaţie via satelit, apoi 
ţăranul nu se mai poate asocia, pentru că în joc este 
„hatul” lui, e pământul lui, nici fraţii nu mai au loc de 
fraţi, nici bătrânii par să nu ştie că s-a pus Internet la 
birtul din sat, că la casa de cultură e o fabrică de 
îmbrăcăminte cu muncitoare din China, iar la biblioteca 
din sat s-a instalat partidul la modă. 
         Profesiile liberale, avocatul sau consultantul de 
orice, vor să fie altceva decât prestatori de servicii, ei 
fac legea în sat şi se laudă cu un trecut bun de pe la o 
mie opt sute, de când e şi Codul civil, modificat, 
remaiat cu fir roşu, tare, din URSS, chiar şi procurorul 
stă lângă judecător, e mai important pentru stat acolo, 
chiar dacă uneori nu are argumente, notarii s-au închis 
în birouri tip SRL şi strâng taxe şi impozite pentru fisc. 
Până şi ministrul justiţiei trebuie să fie procuror, deşi 
lumea de pe aici ar avea nevoie de un profesionist în 

tranzacţii comerciale, care să nu confunde regulile 
Incoterms   cu evaziunea fiscală.  
         Oamenii de afaceri intră şi ies din tribunale după 
un ritm feudal, spectacolul pare mai interesant decât 
formele de acumulare a  capitalului, iar bancherii s-au 
înconjurat de mister şi comisioane parţial-color, se ia 
vamă la graniţa fără de graniţă a Europei, avem nevoie 
de drumuri bune, dar nu ne-am hotărât ce fel de clauze 
ar fi bune în contract, facem abstracţie de posibilitatea 
falimentului, când el e regula în piaţa unică a Europei, 
de parcă firmele de stat ar fi feude… 
           Politica e mai importantă decât valorile creştine, 
a devenit un  fel de religie de stat, preoţii sunt la cravată 
şi cu imunitate, pregătiţi să facă milostenii în cartiere 
uitate în marile oraşe, ba se aruncă gunoiul în stradă, 
ca altădată, când boierul era dus cu trăsura şi  vizitii, se 
aruncă şi ziua de azi şi cea de ieri la editorialul ziarului 
de scandal, zis şi foia patriotului naţionale,  şi ne 
întrebăm de ce unii afirmă că nu istoria noastră este 
instabilă, bazată pe circ şi pâine, la margine de imperiu, 
unde şi asta facem, va trebui să păzim hotarele 
Europei, ca în evul mediu, iar cel mai mare român e 
cineva din feudalism, pe nume Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
în timp ce alţii îşi văd de istoria lor, în chip normal şi 
după reguli clare. 
          Vodă este şi el important, deşi nu prea are 
atribuţii, dar vorbeşte frumos şi dă în boierii care fac 
afaceri, fură biata ţară,  iar omul e fericit când îl vede 
cum dansează în concediu ca orice pieton, dansează 
cu nevasta lui, cu a altuia şi cu avocata, joacă tenis sau 
fotbal… 
       S-a pierdut şi un  bileţel cu probleme importante, 
iar la biroul obiectelor pierdute s-a găsit un program 
post-aderare, pentru noi, într-o gară în care trenurile au 
întârzierea scrisă în grafic, şi vin la ultima linie, cu 
peronul tot pe partea stângă … 
       Sunt obiceiuri care vin şi par să nu mai plece, iar 
preşedintele Uniunii Scriitorilor e un critic, după cum 
ministrul agriculturii e un istoric, iar pe marile bulevarde 
circulă câni duşi în lesă de femei şi de pensionari, acolo 
unde cerşetorul şi-a luat doctoratul, mai ceva ca 
profesorul de ergonomie… Torţionarii stal liniştiţi în 
apartamentele lor, pensia vine cu regularitate şi nu-şi 
mai aduc aminte nimic din vremurile de dinainte de 
aglomeraţia din decembrie 1989. 
 
        Diferenţa de ev, naşte contradicţii, ca să nu 
afirmăm că somnul raţiunii, naşte… politruci sau 
suspecţi, dacă nu infractori cu masterat. 
 
       Într-un castel uitat se mai scriu poeme de 
dragoste pentru oamenii din alt veac, iar caleaşca de 
seară e pregătită pentru adolescentele care sunt tinere 
pe furate, iar bătrâne mai curând, vorba poetului…          
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Daniel MARIS 
 
 
 
 

Levitaţia unui saltimbanc 
ratat 
 
 
Am stat aşa multe anotimpuri 
 
nişte role şi apărători abandonate 
pe acoperişul spoit de paşii îngerilor rătăcitori 
 
urma duminica 
era noapte şi confesiunile iubitelor 
ardeau ca un ghemotoc de iluzii 
 
am plâns cât a ţinut răsăritul 
sub mine blocul a crăpat de crampoanelor întârziaţilor 
începea să fluiere ca un ţignal de canton 
 
mai lipseau câteva eşarfe colorate 
să cobor până spre iubita care se topea 
ascultând înfrigurată valsuri vieneze 
 
 
 

Vis-a-vis de infern 
 
sub trotuare calviniste 
 corabia plină de îngeri degradaţi 
 
mireasma-ţi depusă ca o zgură 
peste moleculele congestionate de singurătate 
şi curcubeul 
topindu-se lent între dioptrii. 
 

 
Vis de iarnă cu Dracula 
 
în verde fort 
Dracula 
 
printre ruine 
plante cu ochi fosforescenţi 
te cheamă 
 
uscat 
la temelia zidurilor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mihaela OANCEA 
 

 
 
Concert amânat 
 
Se-amână azi concertul. 
Îngenunchează pe pământ,   
umilă,  
luna din sonată. 
Coboară sănii de vise  
pe calda zăpadă a trupului ei 
şi ninge,  
tot ninge cu-absenţe. 
Miop, gândul se-adăposteşte,  
într-o firidă a nopţii,  
tăcut ca un mormânt 
sălăşluind în noi. 
Nu ne mai putem întoarce  
acasă. 
Luntraşul e chemat să moară, 
chiar azi,  
când vânătorii de iluzii 
se-nghesuie flămânzi  
la ţărmul lui. 
 

Sâmburele de ghindă 
 
Când n-ai mai putut trăi cu tine însuți, 
când osul a devenit conștient  
de ritmul disoluției 
și-a-nceput să-și recite  
viața pictată pe retină, 
numărând pașii finiți 
și bucuriile prinse cu ace de siguranță, 
ți-au înfrunzit priviri, 
căutând rădăcini veșnice, 
păstrate 
în sâmburele acesta de ghindă. 
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DARADICI: 

 

 

DESPRE FARMECUL IMPERFECŢIUNII 
POETICE 

 
        Trei volume incitante au marcat începuturile poetice ale 
lui Marian Boboc, poet nouăzecist autentic, atipic şi 
nonconformist: este vorba despre de-a iubirea (1994), prima 
putere în pat (1996) şi timpuri grele femei uşoare (2002). Sunt 
cărţi de impact pe care, citindu-le, nu le vei mai uita, 
concepute de un spirit iscusit şi incomod, aparent 
inconsecvent şi, în pofida accentelor parodice, tragic în 
esenţă. Lipsit de inhibiţii, demolator de tipare, Marian Boboc 
oferă un poem haios şi straniu deopotrivă, impregnat de un 
erotism insolit, însă având tangenţă nu atât cu iubirea (în 
accepţiunea ei romantică), cât mai degrabă cu sexul şi, 
desigur, cu femeia (primitivă, impudică, o veritabilă femeie-
saltea).  
         Volumul de debut de-a iubirea cuprinde circa treizeci de 

poeme, grupabile pe două categorii. Ca să ne facem o idee, 
le voi ilustra cu exemple. Iată, bunăoară, primele şapte versuri 
ale lucrării care deschide volumul, intitulată fire de fulger (un 
poem experimental, derutant, al începuturilor): „câteva clipe şi 
zăcământul carapacelor de broască ţestoasă/ visul 
ambasadorului locuind într-o cutie ruginită (fie şi de 
conservă)/ într-o cutie poştală locuia ea scrisorile spărgându-i 
înţelesul/ în zeci de scântei multicolore/ cheia pierdută într-un 
lac/ clipele câteva case şi iarba putrezind în viscolul/ negru 
(verdele ieşise şi el din cochilia sa electro-casnică)”. Fidel 
alcătuirii sale labirintice, poemul însumează puţin peste 
nouăzeci de versuri. 
           A doua categorie este formată din savuroase poeme 
rimate, aproape desăvârşite în imperfecţiunea lor. Ele 
şochează prin inedit şi stângăcie, amintind de râvnitele „perle” 
din tezele liceenilor. Sunt jocuri lexicale inteligente, epuizante 
uneori şi, citindu-le, rişti deseori să nu mai întrezăreşti 
pădurea din pricina copacilor. Citez primele nouă versuri ale 
celui de-al treilea poem, intitulat era atunci: „când picioarele 
îmi refuzau chiar paşii/ iubitele prea curvele îmi refuzau 
urmaşii/ eram căzut se spune chiar în limbă/ când tu spuneai 
la toţi că eşti bilingvă/ şi aerul se dezbrăca de rochii/ şi irişii îţi 
cam fugeau din ochii/ ce deveniseră fără de vreun farmec/ 
(asemeni filamentului fără de bec)/ şi tu erai aztecă şi eu 
aztec...” 
           Şi pentru că volumul se intitulează de-a iubirea, iată şi 
un început şi un final de poem în care ar trebui să fie vorba 
despre sânii de seră (aliteraţiile şi asonanţele se află 
pretutindeni în poemele lui Marian Boboc): „plecase dintr-o 
altă emisferă/ vrând să ajungă taman la sferă/ spune şi ea că 
aderă/ la viaţa mea atât de prosperă/ cu sânii ei de seră/ 
îmbibaţi cu săruturi de hahaleră/ astfel din zi în zi ea 
prosperă/ ah pentru mersul ei de panteră/ cine cu cine nu 
suferă...” Finalul, desigur, este antologic: „dincolo de tramvaie 
de astre/ chipuri fantasme răsar în glastre/ da’ numai sexu-i 
sexu-i ar putea urni/ bolovanul acela livresc a lu’ sisif/ 

transformându-l în grăunţi aurii de nisip/ da numa’ sexu-i 
sexu-i ar putea mişca/ cetitorule ceva în inima ta”. 
Titlurile pieselor sunt meritorii: unde poetul amesteca precum 
cărţile („coapsele tale erau atât de fierbinţi/ încât nu-mi 
recunoşteam părinţii de părinţi”), din ţara literelor fără a 
(„tumoare care are moare/ şi peste tot cuvântul se lăsa/ un 
întuneric sferic/ melancolia ne cam apăsa/ globulele ne 
luminau feeric”), vor dansa nebuneşte aceste tapete („ţi-aş 
ridica fusta-ţi uşoară de in/ peste oraşul ca un pahar mult prea 
plin/ ţi-aş alerga sânii prin cutia de scrisori/ ţi-aş face breşe 
prin pori”), statuie de fum („milioane de celule ultra para 
violete/ le ucizi imaginându-ţi obscenităţi cu sau despre fete”) 
şi aşa mai departe. 
        Volumul prima putere în pat are ca moto poemul Urlet (I) 

al lui Dan Giosu („Gol eu, goală şi tu. Gol/ Care trec pe drum/ 
şi noi tot goi./ De s-ar întrista puţin acum/ lanul ăsta verde de 
trifoi...” După o piesă inaugurală, un poem cherokee, se 
succed cele patru secvenţe ale volumului: sărbătorile 
delăsării, spleenurile după Marian Boboc, file de jurnal şi, în 
fine, prima putere în pat. Există şi un poem-epilog, intitulat 
dermato-poem. 
         Spre deosebire de volumul precedent, discursul se 
fluidizează, devine mai consistent, dobândind accente grave, 
tragice pe alocuri, precum în acest poem cherokee: „s-ar 
putea să nu mai fiu/ între picioarele tale să dispar/ să nu-ţi mai 
simt sexul ca pe-o căprioară/ mângâiată de un copil...” Într-un 
posibil „carnaval al epidermelor”, iubita va rămâne însă 
„aceeaşi plicticoasă femee”, zilele poetului, aceleaşi „căţele-n 
călduri” şi, desigur, peste toată tristeţea, se aşterne „teama de 
a nu mai iubi niciodată” (linguşeala pisicilor).  

Filele „de jurnal” surprind momente existenţiale de cumpănă, 
poemele înscriindu-se între cele două realităţi (ca între „două 
ploi suprapuse”) ale fiinţării: „între două realităţi ar trebui să 
alegi/ (realitatea poemului sau realitatea pur şi simplu)/ 
trebuie să alegi între două realităţi/ ca între două femei 
suficient/ de frumoase” (prin trenuri şi gări pline de jeg), 
aventura destinului continuând: „treci din singurătate-n 
singurătate/ cărând flinta ruginită de înserare/ cu umeri jilavi şi 
goi” (după o noapte de dragoste).  

            Poetul nu renunţă nici la plăcerea de a rima, mai ales 
în cele paisprezece piese finale, amintind de poemele de 
debut, în paralel nota încărcându-se de solitudine, nelinişte şi 
moarte: „tu eşti prima putere în pat/ deşi gurile rele spun 
invers/ tu crezi în surâsul meu disperat/ când cearşafu-i un 
martor pervers” (ca mierea întinsă pe dinţi); sau: „mi se-nclină 
vai umerii/ peste oraşul acesta trist/ pe epidermă-ţi-nfloresc 
nuferii/ când inima mea e doar chist” (sângele meu sub 
zăpezi); sau: „fără să ştii stai cu gândurile răvăşite de păcate/ 
eu sunt cu mult sub zero grade/ mă strângi în braţe şi-mi spui 
măi bărbate/ tristeţea te-apucă de-o rade” (măi bărbate). 
            Volumul timpuri grele femei uşoare cuprinde şapte 
secvenţe destinate adulţilor: boemele de la „café 72” (cea mai 
consistentă), negrul ciorapilor, sex de duminică, aluviuni, 
timpuri grele şi femei uşoare, manele vesele & triste, 
respectiv, tristele de la Lupeni. Între cicluri, schiţele de nuduri 

(provocatoare) ale lui Adrian Cerchez ridică volumul lui 
Marian Boboc la rang de piesă de colecţie. 
            Poemele-boeme surprind (cu accente naturaliste) 
atmosfera de cramă insalubră, unde „jegul pe halbe/ nu mai 
contează”, fumul e ca „vâna de bou”, „femeia-saltea” („ea 
fusta-şi dădea/ la o parte/ să-i iasă piciorul prelung/ la iveală/ 
cerând un pahar cu apă/ apoi socoteală”) sfârşind prin a 
deveni o adevărată „femeie-erou” („pe ţâţele tari purta 
decoraţii/ pentru merite deosebite dovedite-n cearceaf”). 
Dincolo de construcţiile lexicale năstruşnice („ferice ferice 
ferice/ de cei adormiţi cu/ capu-ntre ţâţe”), răzbate acelaşi 
erotism îndoielnic printre aburii de alcool, în cele din urmă 
întregul oraş (minier) fiind cuprins de o febră sexuală de 
nestăvilit („oraşul strănută/ oraşul se excită/ oraşului i se 
scoală/ oraşului i se rupe/ oraşului i se culcă”).  
           În negrul ciorapilor, imaginile decăderii şi 
descompunerii sunt duse până la extrem: „la orele prea 
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timpurii ale dimineţii/ trece şobolanul/ pe muchia tocită a 
blocului/ tu dormi cu pubisul mângâiat/ de o mamă 
însângerată” şi, după o repriză de „spart coşuri” de pe 
coapse, „puroiul invadează subsoluri/ după subsoluri”; în sex 
de duminică, „cu unghia muiată în sânge” se scrie despre 
veşnicie pe pereţii uterului, iar în aluviuni persistând aceeaşi 

atmosferă şi senzaţie de dezintegrare (părul iubitei „e violat 
de soare”, „liniştea miroase a hoit”, iar „din întunericul 
împreunării/ sar aşchii de lumină/ putredă”). 
           Distihurile din timpuri grele femei uşoare sunt de 

reţinut: „treci din bărbat în bărbat albină/ de dimineaţă când 
bărbaţii intră în mină”, sau „ea nu are cont la b.c.r./ ea cere 
bani oferă plăcere”, sau „femei uşoare timpuri grele/ pe voi 
apa refuză să vă mai spele”. Motivul ortacilor revine în tristele 
de la lupeni: „acum sărăcia poartă inele/ şi blănuri prin 
norduri/ femeilor li se deschid pe piele/ inefabile fiorduri// prin 
centru trece marfaru-tristeţii/ miroase-a cenuşă funingine/ din 
sticle cu urme de pecingine/ minerii beau cot la cot cu poeţii”. 
Un Bacovia lucid şi modern, aşadar, necruţător cu realitatea 
în care, în cele din urmă, se complace. Accesibile şi complexe 
deopotrivă, poemele ascund un spirit baladesc sângerând, 
fascinat şi dezgustat în acelaşi timp de erotismul vulgar „de 
cramă”, gestul poetic al lui Marian Boboc fiind departe de a se 
concretiza într-un omagiu adus iubirii. În plus, poemele aduc 
şi o critică acidă a mediului social în care alcoolismul şi 
promiscuitatea sunt implicite, relaţia dintre bărbat şi femeie 
reducându-se la un act instinctiv, negociabil. Poate că acesta 
este motivul pentru care, deseori, versurile devin sumbre, 
aproape insuportabile. Însă dincolo de această latură 
dizgraţioasă (saturată de mucegaiuri, mizerie şi puroi), există 
şi un farmec incontestabil al liricii lui Marian Boboc: este 
deliciul imperfecţiunii. Descoperi la tot pasul pasaje care ar 
trebui scrise altfel. Dacă s-ar întâmpla însă acest lucru, l-ai 
anihila pe poet. Greşelile, inclusiv cele de gramatică, îşi au 
savoarea lor. Într-un poem, Boboc spune „ai învăţat să te 
aperi într-una”, în altul vorbindu-ne despre „capcanele orii” 
(s.n.).  
         Dincolo însă de aceste picanterii lexicale, versurile îţi 
prilejuiesc o mirare continuă. Uneori au un aer de romanţă, 
alteori transformându-se în joc şugubăţ sau ironie amară, 
rezervându-ţi, alături de versuri superbe, inocente stângăcii. 
Fiecare poem este un manifest de nonconformism, Marian 
Boboc nefiind încorsetat de prejudecăţi ori inhibiţii, regăsindu-
se în postura de iubăreţ incurabil, deşi stângaci, automulţumit 
de „izbânzile” sale erotice.  
         E multă îndrăzneală şi sinceritate în versurile sale. Şi 
tinereţe, desigur... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Daniel LĂCĂTUȘ 
 
   ”Șobolani bine educați” 

 
        Scriitorul Clujean Alexandru Jurcan, (născut în 1948 la 
Darja, județul Cluj), autor al unor importante volume de proză 
și poezie, ne prezintă în volumul ”Șobolani bine educați”, 
(editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012), volum de 
”povestiri foarte scurte”, cum chiar el le numește, o proză 
vioaie, bogată în semnificații poetice și încărcată de simboluri. 
Cu toate că majoritatea povestirilor nu se întind pe mai mult 
de o pagină sunt scrise în așa fel încât să te incite la lectură. 
      Alexandru Jurcan a mai publicat până acum volumele: 
Printre iubirile altora, povestiri, 1997; O decapitare nocturnă, 
roman, 2000; Rana albastră, versuri, bilingv, română-
franceză, 2001; Revelion cu sicriu, roman, 2002; Un câine 
legat la poarta Raiului, versuri, bilingv, 2003;Chiar dacă mi-aş 
da trupul să fie ars, bilingv, 2004; Să ieşi din viaţa mea cu o 
lumânare în buzunar, 2005; Cocoşul şi cocoaşa, 2006; 
Stăpânul şi Silberta, 2007; 119, volum de versuri în franceză, 
2007; Plouă peste crimele oraşului, povestiri, 2008; Fuga 
Insulelor, versuri, 2009; Cei rămaşi pe pământ, roman, 2010; 
La capătul morţii, versuri, 2011.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               minicronică  

Teodor DUME 

de dincolo de morminte  

iedera creşte din trupul tatălui meu 

plecat în ziua care mama 

mi-a aşezat capul în poală 

şi mi-a zis; 

eşti bărbat, fiule! 

 

poate ar fi trebuit să o ascult şi 

să-mi iau rolul în serios 

să ascult respiraţia pământului 

şi liniştea pietrelor 

timid  

să-mi conturez viaţa 

ghemuită sub aşteptări 

din când în când  

să evadez 

printre anotimpuri să 

adun vreascuri pentru focul 

din cuptorul bunicii 

însă am învăţat că fiecare suflet 

are o sărbătoare şi  

la intersecţia acesteia 

sunt doar eu şi atât 

dincolo e Dumnezeu şi privirile lui tata 

din care anihilez clipă de clipă câte o zi 

 

poem 
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George PAȘA 
 

 
Poezia ca flux semiotic. 
Ştefan Ciobanu - „de-a 
buşilea prin aer” 
 
 
     A treia carte de poezie a bucureşteanului Ştefan 
Ciobanu, „de-a buşilea prin aer”, a apărut în 2013, la 
editura „Tracus Arte”. Volumul are 100 de pagini, 
inclusiv cuprinsul, fiind structurat în patru cicluri poetice: 
„mi-ar fi plăcut să aud un val”, „de-a buşilea prin aer”, 
„drum bun domnule nimeni”, „no need for speed”.  
     Oarecum unitar ca viziune poetică, volumul acesta 
marchează o maturizare stilistică, aproape neexistând 
vreun poem căruia să îi reproşezi vreo stângăcie 
formală sau conceptuală. Abil constructor 
de imagini poetice, dar şi priceput în 
deconstrucţia unor scheme prozodice şi 
clişee conceptual-formale epuizate de către 
optzecişti, Ştefan Ciobanu ne propune o 
lume poetică stranie, frizând absurdul, dar 
dincolo de grotesc, o paradoxală ordine 
într-un haos de semne atât ale interiorului, 
cât şi ale realului schizoid. De aici, poezia 
sa oscilează între intimismul deprimist, 
derizoriul mizerabilist, pe care îl 
transcende, şi suprarealismul de cea mai 
bună calitate. Mai precis, viziunea 
auctorială sintetizează aceste experienţe 
poetice într-un univers personal, unde nota 
de angoasă este depăşită prin ironie şi 
paradox, amintind vag de Marin Sorescu 
sau de Gellu Naum.  
     Nu se poate spune că nu ar exista vreo noimă în 
construcţia imaginarului poetic al volumului, chiar dacă 
ideile poetice difuzează într-un amalgam eteroclit de 
semne. Accentul este când pe stare, când pe imagine, 
ornată cu metafore şi alţi tropi de efect, când pe ştiinţa 
alegerii contrapunctului, când pe „dialog” poetic fie cu 
alteritatea, fie cu fiinţa iubită.  
     Spuneam despre un real schizoid, fiindcă acesta 
contrariază, de cele mai multe ori, aşteptările eului 
poetic şi ale cititorului. Deşi lumea se umple cu semne, 
ea pare, în mod paradoxal, dominată de o absenţă de 
neînţeles a sensului. De aceea, poetul îi dezvăluie lipsa 
de transcendenţă, proiectându-şi propria sa viziune, 
una spectaculară, cu imagini care par a se anula una 
pe cealaltă, dar, în realitate, fac parte din acelaşi „flux 
continuu” de semne. Exemple în acest sens sunt 
nenumărate: „chiar dacă merg spre birou/ ştiu sigur că 
am întors spatele/ şi am fugit spre gaura neagră care 
m-a urmărit/ în tot acest timp” („dimineţi de rezervă”, p. 
21); „sărutul vine fără paşi ca un monstru de căldură/ 
aud ceasul lovind cu ciocanul de judecător” („poemul de 
care îmi e dor”, p. 34); „fotografiez colegii de şcoală/ le 
spun să se depărteze să intre toţi în cadru fie şi claie/ ei 

se urcă în trenuri se depărtează” („dor de mesteceni”, 
p. 62); „în seara asta se poate întâmpla orice/ se poate 
arde becul din faţa blocului/ care pâlpâie de atâtea 
nopţi” (să le zicem dorinţe”, p. 86) etc.  
     Versurile despre care spuneam că, prin ironie şi 
paradox, amintesc vag de M. Sorescu sau de Gellu 
Naum nu sunt nici ele puţine. Totuşi, nu se poate vorbi 
aici despre absenţa originalităţii, doar despre o tehnică 
poetică similară, prezentă şi la mulţi alţi poeţi ai 
generaţiilor mai vechi sau mai noi. Pentru că ironia, 
autoironia şi iubirea de paradoxuri sunt mărci ale 
inteligenţei poetice. Iată câteva exemple în acest sens: 
„toate simţurile revin în trup/ alături de ceilalţi muncitori 
la lucru” („să-mi sculpteze cineva un glonţ”, p. 84); „îmi 
place seara asta/ noi aici/ luna afară” („prietenului”, p. 
81); „afară era frigul acela care/ îţi respectă căldura 
interioară” („no need for speed”, p. 79); „oamenii au 
dorinţe mărunte/ cum ar fi să respire sub apă” („omul 
este om şi-n crucea goală”, p. 68) etc. 
     Metafora poetică presupune în volumul de faţă mai 
multe mijloace de realizare, de cele mai multe ori 
apropiindu-se de cea paralogică a lui N. Stănescu, 
aproape lipsind aceea realizată prin simpla sintagmă cu 
determinant substantival. De remarcat este faptul că nu 

prea există un exces metaforic, prin care să 
se ajungă la un imaginar greoi, pas sigur 
spre incomunicabil. Voi enumera câteva 
dintre imaginile, nu neapărat metaforice, 
care mi s-au părut surprinzătoare, unele 
dintre cele mai reuşite ale volumului: „era 
dimineaţă/ cocoşii nu se închegaseră” (p. 
12); „tremur/ plouă cu ace în fiecare colţ de 
carne/ sunt gata să fiu luat de vânt alături 
de foile de ziar/ de pungile goale/ şi alte 
inimi neînţelese” (p. 16); „soarele vostru nu 
frige suficient/ prefer să rămân un munte 
rotitor alături de ceilalţi dervişi” (p. 89); 
„trebuie să fie o fantă în călcâiele noastre/ 
prin care să fugim descreieraţi cu sângele 
despletit prin aer” (p. 95) etc. 
     Diversitatea mijloacelor poetice de 

realizare a textelor nu exclude, în opinia noastră, şi 
unele poeme mai puţin realizate, nu neapărat din vreo 
eroare de construcţie a lor, ci mai degrabă din impresia 
deja-văzutului. Ne-am referi în acest sens la poemele 
„imense” şi „despre tipologiile lui don quijote”. Chiar 
dacă ne aflăm în faţa unei scriituri autentice, în care, de 
cele mai multe ori, cuvintele creează starea, trezind 
fiorul liric şi lăsându-ne, uneori, perplecşi în faţa de 
neînţelesului, totuşi, ar fi necesară, uneori, o decantare 
a imaginarului poetic, astfel încât mesajul să nu se 
împiedice în faţa prea marii dificultăţi a codului. Spun 
aceasta, deşi nu sunt un adept al „poeziei leneşe”, însă 
cred că importantă este şi ideea. Pentru că, la urma-
urmei, poezia este un act de comunicare. 
     Prin urmare, volumul „de-a buşilea prin aer”, chiar 
dacă, aşa cum spune şi Marian Drăghici în nota de 
prezentare de pe coperta a patra, nu excelează prin 
noutate stilistică, aduce cu sine o lume poetică nu 
neapărat fascinantă, dar în mod sigur personalizată şi 
cu (în)semnele autenticităţii. 
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Valentin Leahu - Cu 

sufletul seara 
 

  

   După debutul în proză cu volumul ”Apusul vinului în 

călimară”, Valentin Lehu se prezintă cititorilor săi cu o 

carte de poezie. Este vorba de volumul CU SUFLETUL 

SEARA, apărut la editura GRINTA, CLUJ, si lansat 

pana acum in Bucuresti, la CLUB 99 si in Sibiu, la 

Galeria Uniunea Artiștilor Plastici.Cartea este 

beneficiara unor relevante note critice formulate de 

Silviu Guga, Dan Mircea Cipariu, Alexandru Lungu si 

Octavian Mihalcea. 

   „Fără să sfideze convenţiile poetice, Valentin Leahu 

realizează discursul poetic sub semnul unei „lejere 

comunicări” şi, totodată, sub acela al unei impecabile 

organizări a imaginarului. Un imaginar poetic în care 

suferinţa şi bucuria se împacă şi se completează 

reciproc printr-o relaţie echilibrată între necesara 

luciditate şi spontaneitatea declanşată de sensibilitatea 

artistică. Starea lirică împlinită în versuri, când 

sentimentale, când aforistice sau reflexive, şi abilitatea 

exprimării ei, ca şi densitatea ideatică a limbajului duc 

la izbânda poetică a lui Valentin, ceea ce mă face să 

mă laud şi mai mult că e prietenul meu.” (Silviu GUGA). 

  „ Valentin Leahu e un trubadur care vine, poetic 

vorbind, din vremurile în care poetul era deopotrivă 

mag şi profet. Ducându-şi poezia prin derutele 

existenţiale şi subteranele postmodernităţii, Valentin 

Leahu se arată pe strada poeziei contemporane 

(contemporane cu ce?) ca un romantic întârziat, îndârjit 

în nobleţea lui şi îndrăgostit de sensurile (prea adesea) 

pierdute ale poeziei. Boem incurabil, Valentin Leahu 

este autorul unui ritual al boemei care el singur, fără 

niciun alt ajutor, e suficient pentru a-l valida ca poet. 

Dacă adaugi la asta limpezimea metaforei şi coerenţa 

discursului liric, nu-ţi rămâne decât să spui: - Bine ai 

venit, Meştere! E un loc rezervat pentru tine la masa 

poeţilor!” (Dan Mircea CIPARIU). 

   „ După ce a privit – până i s-au împăienjenit definitiv 

ochii hâtri – la apusul vinului în călimară şi după ce s-a 

tolănit morfeic în viagera-i meteahnă curativă a unei 

dulci aţipiri, plăcut logoreicul Valentin Leahu a reînceput 

să turuie – sub auspiciile deloc demonetizatei sale 

expresii: „Te iubesc de nu te vezi”, despre impenitenţa 

cu care unii confraţi îi cercetează fulguraţiile poetice. 

Anume: considerându-i opera o „stradă a poeziei”, de 

nu cumva o „poezie de stradă”. Printr-un efort deloc 

obositor, redundant căci deseori cenzurat de izbucnirile 

auctoriale ale lui Valentin Leahu, l-am liniştit spunându-i 

că, în fapt, scrisul său e mult mai mult decât se spune, 

e un „bulevard al poeziei”, o impozantă curgere citadină 

care te supune prin farmecul ei bine articulat oenologic. 

L-am liniştit până a aţipit din nou. Aştept însă cu 

nerăbdare, când se va trezi, să ne încânte din nou cu 

dexterul său discurs „bulevardier”.(Alexandru C. 

LUNGU).  

    ”Versurile lui Valentin Leahu sublimează, cu atât de 

particulare elanuri torturant-ludice, întregul fundament 

al propriei fiinţe. Sunt cântece pasionale caracteristice 

unui Valentin Leahu 8 boem desprins parcă din 

crepusculul matein, acolo unde „viaţa care se 

vieţuieşte” conferă nebănuite accepţiuni 

paradigmaticilor crai „strejinopţi”. Poetul aproape că 

revarsă asupra iubitei motive şi imagini încărcate de 

substanţă emotivă, totul într-o cavalcadă a destăinuirilor 

privilegiind autenticitatea. Stările se succed pe ritmuri 

eclectice, adorare a libertăţii care animă acest mult 

aşteptat debut în volum al lui Valentin Leahu, suflet 

poetic dedat alchimizărilor levantine, mereu în 

expansiune.” (OCTAVIAN MIHALCEA). 
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Traian Dorz 

                               (1914-1989)  

 

 

Plângea tâlharul 

Doamne, Tu izvorul vieții, Tu ocean de mângâiere 
Fiul veșnic al luminii care lumea o conduce 
cum de Te supui la oameni 
ca un miel fără putere 
și-n atât de grea durere 
răstignit Te lași pe cruce. 
 
O, de ce n-aduci din ceruri legiunile de îngeri 
și-astăzi când Te scuipă astfel 
farisei și cărturarii 
cu-o lovire să prefacă râsetele lor în plângeri 
de ce, Doamne, taci și sângeri 
pus pe cruce cu tâlharii? 
 
O, da, știu, Isuse Doamne,  
Te-am văzut și eu odată  
colo jos pe țărmul marii 
când spuneai povețe multe 
însă inima-mi stricată de păcate subjugată 
de atuncea niciodată 
nu mai stete să Te-asculte. 
 
Te-asculta atunci mulțimea, fericită, fermecată 
Când Tu le spuneai, țin minte: 
'Răul să-l plătiți cu bine 
și cu dragoste să-ntoarceți 
ura cea mai ne-mpăcată 
căci a voastră mare plată 
este-n viața care vine! ' 
 
Știu că Tu ești Domnul păcii, 
eu sunt fiul învrăjbirii 
Tu al dragostei Părinte 
iară eu copilul urii; 
eu cel ucigaș și lacom, îmi iau plata făptuirii 
- dar Tu, Regele Iubirii, 
cum să fii la fel cu furii? 
 
Doamne, eu sunt un nemernic, 
ucigaș și fiară, care 
am făcut în lumea asta sute de vieți să moară! 
crucea asta pentru mine 
e o cinste mult prea mare 
iar aceste munci amare, 
o pedeapsă prea ușoară! 
 
Mâna asta ce pe cruce tremura acuma-n cuie 
omorâtu-și-a părinții 
Și-a prădat în nopți de toamne, 
eu am îndemnat mulțimea 
sus, pe cruce să Te puie 

nu e cât e lumea, nu e 
păcătos ca mine, Doamne. 
 
Și eu am dorit ca lumea să Te chinuie-n durere 
Și mă bucuram când crucea 
începu să-Ți pregătească 
sau Te-nsângera cununa... 
Când Ți-au dat oțet și fiere 
Sau când stai fără putere, 
și-i lăsai să te lovească!... 
 
Te-am hulit și eu alături 
cu-acest biet din partea stângă, 
Te-am scuipat cu fariseii 
și cu cei fără credință! 
Vai...dar vine chinul morții 
bietul suflet să mi-l strângă... 
Fă ca ochii mei să-mi plângă 
plâns fierbinte de căință! 
 
Doamne, orbilor lumină le-ai dat, 
muților cuvinte, 
milă celui singuratic, pace inimii streine 
cu puterea Ta-nviat-ai morții, Doamne, 
din morminte 
- milostiv și bun Părinte 
fie-Ți milă și de mine! 
 
Lacrimi nu mai am... 
mi-e sete, mi-s puterile apuse 
Doamne, CRED că Tu ești Fiul Celui Sfânt din veșnicie, 
iartă-mi grelele păcate ce Ți-au fost aicea spuse 
și primește-mă, Isuse,  
în a Ta împărăție !... 

 

Voi copilașii mei 

Voi, copilaşii Mei din lume 
Ce vă-ncălziţi la focul sfânt, 
Voi, care Mă căutaţi pe Mine, 
Dar fraţii voştri unde sunt? 
 
Au numai pentru voi sunt oare 
Şi cer şi soare pe pământ? 
Sau numai voi sunteţi în lume, 
Dar fraţii voştri unde sunt? 
 
Eu pentru voi răscumpărare 
M-am dat să fiu pe cruce frânt. 
Au numai voi vă mântuirăți, 
Dar fraţii voştri unde sunt? 
 
Eu pentru voi răbdat-am spinii, 
Bătăi şi cruce şi mormânt. 
Şi numai voi veniţi la Mine, 
Dar fraţii voştri unde sunt? 
 
Ah, unde-i lumea, pentru care, 
Şi azi în cuie Mă frământ. 
Şi numai voi veniţii la Mine, 
Dar fraţii voştri unde sunt? 
 
Copiii Mei, ce staţi sub cruce, 
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Cinstind al mântuirii cânt, 
Eu pentru toţi Mi-am dat viaţa, 
Dar fraţii voştri unde sunt? 

 

Noi știm c-avem 

Noi știm c-avem un scop anume 
și-avem să împlinim un țel: 
să-L ducem pe Hristos în lume 
și lumea s-aducem la El. 
 
Vrem Evanghelia vestită 
la toți acei ce-n rele pier, 
în lume vrem mărturisită 
iubirea Tatălui din cer. 
 
- Dar pentru cauza asta dreaptă 
avem de suferit nevoi, 
răstignitorii Lui ne-așteaptă 
cu cruci destule și pe noi! 

 

Plânge datornicul 

Rugăciunea mea, Stăpâne 
În târziul miez de noapte 
către Tine se ridică, 
plânsă-n lacrimi și-n șoapte. 
 
Pleacă-Ți milostiv urechea 
și suspinul meu ascultă: 
- nu mai pot plăti, Stăpâne, datoria mea 
cea multă. 
 
Apăsat de-a ei povară, rugăciunea mi se curmă 
mai îngăduie-mă, Doamne, 
și plăti-voi tot pe urmă. 
 
De pe crucea Ta, Isuse, glasul Tău coboară-n vale: 
"fiule, iertată-i toată datoria vinei Tale"... 
 
O, Tu mi-ai iertat, Isuse, datoria mea cea mare 
când pe Golgota viața Tu Ți-ai dat răscumpărare. 
 
Peste toată datoria sufletului care plânge 
Tu ai scris "IERTARE"  
cu sudoare și cu sânge. 
 
Însă sluga păcătoasă 
care plânge-acum fierbinte 
chiar și după-aceasta, Doamne, 
a păcătuit-nainte. 
 
Tu iertași pe-al Tău datornic 
mila când veni să-Ți ceie, 
el pe-al său de gât îl strânse 
cel din urmă ban să-i deie! 
 
Te-ndurași când el venit-a îndurarea Ta s-o ceară, 
dar el sfâșie pe altul, fără milă, ca o fiară! 
 
- Eu am fost acel datornic 
care plânge-acum fierbinte 

și-așternutul meu cu lacrimi 
de căință-l ud, Părinte. 
 
O, Te rog pentru-ndurarea și iubirea Ta cea mare 
scrie și peste această datorie grea "IERTARE". 

 

Preasfinte duh 

Preasfinte Duh de viață darnic, preasfinte-mpărțitor de 
har, 
In fata Ta îngenunchează a noastră rugăciune iar. 
Caci Tu ai dat vieții noastre Botezul minunat de foc 
Ce-a cununat în noi durerea cu fericirea la un loc! 
 
Ai răsărit în fata noastră, Lumina altei noi vieți, 
Ca sa ne-arați atâtea sfinte si negrăite frumuseți. 
În inimi ai aprins scânteia și focul altei noi iubiri 
Ca să-Ți aducem Ție jertfa deplinei noastre dăruiri. 
 
Făcut-ai sufletele noastre potir de aur minunat 
Și darnic le-ai umplut adâncul cu harul Tău îmbelșugat. 
Tu ne-ai deschis de-acuma ușa slăvitului Ierusalim 
Și, fericirii fără margini, Tu ne-ai făcut părtași să fim. 
 
Să fie a Ta jertfa sfântă de noi slăvita cât trăim 
Căci ai aprins în ea lumina în care astăzi viețuim. 
De-atât noian de fericire mi-e plin al inimii pahar 
Fii binecuvântat de-a pururi, Preasfânt împărțitor de 
har! 

(poeme din volumul Cântări Nemuritoare)  
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Biserica Sf. Gheorghe din Streisângeorgiu  
se află în localitatea omonimă, în marginea 
orașului Călan,județul Hunedoara. Construită în 

stilul romanic, între 1313-14, pe locul unei biserici 
de lemn datate 1130-1140, biserica din 
Streisângeorgiu este una din cele mai vechi 
construcții medievale din Transilvania și 
România cunoscute până în prezent și păstrate în 

funcțiune. Nu numai vechimea ce și arhitectura ei 

bine conservată, pictura valoroasă din trei 
perioade diferite: 1313-14, 1409 și 1743, și nu mai 

puțin situl arheologic, fac din această biserică una 

dintre cele mai prețioase monumente de 

arhitectură medievală transilvană. Biserica se află 
pe noua listă a monumentelor istorice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istoric 
• Săpăturile arheologice au relevat vechimea 
neașteptat de mare a bisericii, din anii 1313- 

1314. 
• Pictura murală interioară se păstrează din trei 
etape succesive, cea inițială din 1313-1314, 

refăcută în 1409 și 1743. 

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

 


