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Silviu GUGA 

De la „o sută şi una de poezii” la 
o sută şi unu poeţi 

 

 O iniţiativă demnă de toată lauda are Editura Academiei 
Române prin publicarea unor antologii de autor cu titlul generic „O 
sută una de poezii”, dar mă miră faptul că a fost insignifiant receptată 
de presa literară. Despre importanţa apariţiei unor asemenea 
antologii am mai făcut referinţe chiar în paginile „Algoritmului literar” 
şi am considerat că ele pot să constituie instrument de lucru necesar 
pentru viitoare studii de istorie literară. Singura editură de stat, la 
care apăreau tomuri ce cuprindeau studii academice destinate 
specialistului, publică, iată, acum şi cărţi beletristice pentru cititorul 
de rând, iubitor de poezie şi folositoare istoricului literar care 
primeşte de-a gata o sursă documentară.     
 Până acum au apărut în seria/colecţia „O sută una poezii” 
volume ce selectează poezii de Ileana Mălăncioiu, Ştefan Aug. 
Doinaş, Radu Stanca, A.E. Baconsky. Grigore Vieru, Ion Gheorghe 
(poate nu în această ordine), poeţi care au o relevanţă certă pentru 
poezia română şi nu au fost antologaţi de dragul preferinţelor 
directorului editurii, academicianul Dumitru Radu Popescu. Şi chiar 
dacă ar fi fost aşa, nu cred că s-a uitat că D. R. Popescu este un 
prozator şi dramaturg de excepţie, dar totodată un poet interesant şi 
un bun cunoscător al fenomenului poetic din literatura noastră. 
Intuiţiile lui sunt mai mult decât credibile şi sunt aproape convins că 
reputatul scriitor a propus, într-o primă „manşă” a acestei colecţii de 
antologii, autori de poezie apropiaţi sufletului său, dar a avut în 
vedere nu doar valoarea sentimentală, ci şi valoarea poetică. De 
altfel, s-a putut observa că editorul, pentru acest demers, şi-a format 
o echipă competentă de autori de antologii, critici şi istorici literari de 
prestigiu.      

            Volumele sunt însoţite de prefeţe  şi grupaje de referinţe 
critice selectate cu rigoarea cu care au fost alese şi poeziile autorilor 
antologaţi. Amintind de prefeţele antologiilor, se cuvine  să spun că 
ele  au ţinuta studiilor competente de istorie literară şi nu numai că 
nu sunt conspectele unor aprecieri critice făcute autorilor, ci propun 
noi viziuni de abordare, cu sugestii originale ce pot „îndrepta” 
percepţia operei poeţilor. Şi e cazul să amintesc studiile „Ştefan Aug. 
Doinaş şi iradierea prin tâlcuri” de Mircea Braga, „Pragurile poeticului 
în lirica lui A.E. Baconsky” de Diana Câmpan şi prefeţele la antologia 
Radu Stanca,  semnată de Ioan Radu Văcărescu şi cea semnată de 
Constantin Cubleşan la antologia Grigore Vieru.    
 Alegerea poeziilor (doar „o sută una”) pentru fiecare poet, 
cât şi a referinţelor critice, variate ca număr (între 8 pentru Radu 
Stanca şi 41 pentru Grigore Vieru) a implicat efort documentar şi 
discernământ deosebit din partea antologatorilor.   
 Apariţia acestor prime antologii, la Editura Academiei 
Române, cu toate că sunt foarte bine realizate, nu va însemna mare 
lucru, dacă seria nu va fi continuată. Numărătoarea şi antologarea 
poeţilor poate continua pentru că se mai pot găsi cu uşurinţă, în 
întreaga literatură română, încă 95 de poeţi. Chiar dacă editura are 
în vedere doar perioada contemporană, poţi să mai găseşti 95 de 
poeţi foarte buni, căutând din toate generaţiile. S-ar realiza astfel 

colecţia „O sută una de poezii” cu 101 poeţi. Din generaţia 
„veteranilor” şi până la postmodernişti, s-ar putea antologa cu ceva 
efort aceşti 95 de poeţi. Mi-aş permite să prezint o listă care, desigur, 
e discutabilă, şi de care nu trebuie să ţină seama echipa editorială.  
Încerc să alcătuiesc lista  ţinând seama de vârsta biologică a 
poeţilor. Încep cu poeţii care s-au făcut cunoscuţi (cei mai mulţi) în 
perioada interbelică, dar care câştigă notorietate în perioada 
contemporană: Vasile Voiculescu, Ion Vinea, Aron Cotruş, Al. 
Philippide, Geo Bogza, Ion Th Ilea, Mihai Beniuc, Virgil Gheorghiu, 
Radu Gyr, Emil Botta, Eugen Jebeleanu, Miron Radu Paraschivescu, 
Magda Isanos, Maria Banuş, Horia Stamatu, Virgil Teodorescu, Gellu 
Naum, Dimitrie Stelaru, Constant Tonegaru, Ştefan Baciu, Geo 
Dumitrescu, Veronica Porumbacu, Ion Caraion, Nina Cassian, 
Leonid Dimov, Ben Corlaciu, Alexandru Lungu, Ion Horea, Nicolae 
Labiş, Tudor George, Mircea Ivănescu, Nichita Stănescu, Petre 
Stoica, Gheorghe Tomozei, Cezar  Baltag, Nora Iuga, Horia Zilieru, 
Marin Sorescu, Anghel Dumbrăveanu, Ilie Constantin, Emil Brumaru, 
Aurel Rău, Grigore Hagiu, Damian Ureche, Ioan Alexandru, Cezar 
Ivănescu, Ovidiu Genaru, Mihai Ursachi, Gheorghe Pituţ, Virgil 
Mazilescu, Constantin Abăluţă, Ioanid Romanescu, Angela 
Marinescu, Constanţa Buzea, Ion Pop, Ana Blandiana, Marius 
Robescu, Gabriela Melinescu, Nicolae Prelipceanu, Horia Bădescu, 
Şerban Foarţă, Adrian Păunescu, Dorin Tudoran, Ion Mircea, Adrian 
Popescu, Vasile Dan, Ioana Diaconescu, Ioan Flora, Mircea Dinescu, 
Dinu Flămând, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Nichita Danilov, Liviu 
Ioan Stoiciu, Traian T. Coşovei, Alexandru Muşina, Aurel 
Dumitraşcu, Ion Stratan, Leo Butnaru, Arcadie Suceveanu, Gellu 
Dorian, Florin Iaru, Gabriel Chifu, Lucian Vasiliu, Ion Mureşan, 
Mircea Cărtărescu, Marian Drăghici, Marta Petreu, Romulus Bucur, 
Ioan Es Pop, Adrian Alui Gheorghe, George Vulturescu, Iustin Panţa, 
Dumitru Chioaru. Ioan Radu  Văcărescu, Cassian Maria Spiridon. 
Unii poeţi din această listă constitue o adevărată provocare pentru 
autorii de antologii. Se vor întreba unii ce caută, spre exemplu, Mihai 
Beniuc sau Adrian Păunescu pe o listă a reprezentanţilor poeziei 
contemporane. În volumele poeților amintiţi se află o sută şi una 
poezii care să facă cinste poeziei româneşti. Imaginaţi-vă că le-ar fi 
scris numai pe acestea.                

        Lista – subiectivă, de altfel - se opreşte la poeţi trecuţi de 50 de 
ani, dar şi generaţiile următoare au reprezentanţii lor, unii aflaţi în 
plină maturitate creatoare şi alţii doar tinere speranţe. Nu mă 
îndoiesc că, peste câţiva ani, alte liste se vor putea face care să-i 
cuprindă şi pe ei. Important e ca, într-un an sau doi, să găsim 101 
poeţi şi pentru fiecare - ce propunea Editura Academiei Române - o 
sută una poezii.    

                         

Radu Stanca: O sută și una de poezii, Editura Academiei Române, 
2016, ediție îngrijită de Ioan Radu Văcărescu. 

EDITORIAL 
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Cornel UNGUREANU 

Gheorghe Săsărman,  între 
cărţile imaginaţiei şi ale 
credinţei           

 

1..Recapitulări   S-a observat  şi de mine şi de alţii că o apariţie 
norocoasă în anii realismului socialist a fost Colecţia de povestiri 
ştiinţifico-fantastice. Scriitori de literatură ştiinţifico-fantastică, la 
început şi ei ai realismului socialist, s-au sustras mai repede dogmei 
şi au început să se afirme sub semnul “celei mai bune lumi cu 
putinţă”. Era o temă  care putea fi modelată, trişată, aşezată de către 
cei înţelepţi sub semnul întrebării. Marxismul, revoluţia proletară, 
internaţionalismul socialist ne apropiau, ziceau oficialii,  de lumea 
cea mai bună cu putinţă, comunismul va asigura că în curând, în 
curând....Aşa că utopia schiţată de autorii s.f. nu intra în contradicţie 
cu dictatul oficial. Îi îndemna chiar pe oficiali să viseze. S.f.-ul 
românesc şi-a creat în anii şaizeci liderii lui, animatorii, specialiştii, 
vedetele. În anii şaizeci şi în anii optzeci  proza românească avea 
însă alte modele şi alte cărţi care interesau gazetele literare, criticii, 
cronicarii, ceea ce nu înseamnă că fantazia nu dădea imbold şi 
clasicilor, vârstnicilor în derută. Gheorghe Săsărman debutează la 
începutul anilor şaizeci, în 1962 ia un premiu  din partea unui juriu 
patronat de Ion Marin Sadoveanu  După 1963 refugiile  în s.f. nu mai 
erau atât de necesare: se retipăriseră cei mari ai literaturii, se 
regăsiseră paginile esenţiale care puteau recupera o tradiţie. După 
1965 o nouă avangardă atrăgea atenţia. Hemingway, Kafka, 
Steinbeck puteau să modeleze proza, Blaga, Barbu, Bacovia, 
poezia. Oniricii, noul roman, proza care punea sub semnul întrebării 
„obsedantul deceniu” monopolizau atenţia criticii. Mă întreb şi eu de 
ce la vremea apariţiei Cuadratura cercului nu a atras atenţia, de ce 
versiunile spaniolă şi engleză au atras atenţia, de ce s-au bucurat de 
un succes eclatant.  Gheorghe Săsărman a avut şansa unui critic – a 
unui aliat deosebit de important care l-a citit de la un capăt la altul, 
dintr-un unghi care nu exlculde întregul literaturii ultimelor decenii. A 
ştiut să reţine chiar cele mai nesemnificative – pentru cititorul român, 
pentru literatura română comentarii şi a aşezat la loc important 
articolele .- atitudinele  lui Victor Bârlădeanu sau ale Silviei Udrea, 
publicişti marginali în comentariile critice ale anilor şaptezeci. Dar, 
desigur, capabili de a sesiza date  esenţiale ale unui prozator 
necesar. Insistă asupra opţiunilor lui Mircea Opriţă, coleg de seamă 
al lui Gheorghe Săsărman, autor al unor sinteze asupra anticipaţiei  
româneşti, în care Gheorghe Săsărman ocupă un loc important. Nu 
ignoră nici participarea lui Mihai Iovănel cu un  articol de dicţionar 
(autor, mai târziu, al  unei excelente  sublinieri : „În 2013 va apărea 
în Statele Unite traducerea cărţii lui Gheorghe Săsărman  
Cuadratura cercului. Senzaţionalul ştirii stă în detaliul  că 
traducerea este realizată de nimeni alta decât Ursula K.Le Guin 
....Conform unor referinţe mainstram, corespondentul ar fi vestea că 
că Thomas Pynchon  traducea Nostalgia lui Mircea Cărtărescu”) 
Admirabila prefaţă a lui Mariano Martin Rodriguez – studiu introductiv 
care nu ignoră nici contextele româneşti nici cele europene - a 
însemnat startul unui  mai bune înţelegeri a scriitorului. De altfel, 
subtitlu cărţii, Fals tratat de urbogonie explică şi naşterea şi traseul  
acestei cărţi – una dintre cele mai neobişnuite ale prozei noastre din 
ultimele decenii. 

2. Cosmogonie şi urbogonie.  Toţi exegeţii lui Gheorghe Săsărman  
notează că el este arhitect şi încă un arhitect care este un as al 
profesiunii sale. Este un profesionist care poate scrie cărţi despre 

naşterea oraşelor. A scris cărţi/studii de srhitectură.  Gândirea 
estetică în arhitectura românească (1983) e una dintre cărţile sale 
din care, într-un fel sau altul, se trag celelalte: propun un fel de a 
trăi şi de a imagina  Falsul tratat de urbogonie este o carte despre 
oraşele „celeilalte lumi” cele studiate, cartografiate de imaginarul 
profesorului de arhitectură. Un imaginar care îşi afirmă poetica sa.  
Povestirile sunt scurte, imprevizibile, cu trimiteri la geografii 
colindate de autorii s.f. sau măcar de iubitori  literaturii de aventuri. 

Nu-i rău dacă recitim cărţile lui Jules Verne, romanele s.f. care au 
înnobilat anii cincizeci ai literaturii române  pentru a descoperi 
resursele unei cărţi care  îşi propune să descrie asaltulo 
imposibilului. Să dea o lecţie despre cuadratura cercului. 

  „Clădirea” oraşelor, naşterea oraşelor păstrează mereu o 
relaţie cu cele care au fost. Un grup  de alpinişti ajung, după eforturi 
copleşitoare, în vârful greu de atins al  Muntelui. Din vârf zăresc un 
oraş neobişnuit, tăiat din blocuri de piatră. Acolo, vor afla după ce 
coboară în noul oraş, sunt cei dispăruţi în ascensiunea Muntelui. 
Alpiniştii care au murit sunt acolo. Dar cei care au urcat, care au 
ajuns în celălalt oraş, unde au rămas marii exploratori, sacrificaţii 
ascensiunii, nu sunt şi ei „dincolo”?     
 Şi Mircea Opriţă şi Cornel Robu numeau  modelul liric, 
vocaţia poetică implicată în primele proze ale lui Gheorghe 
Săsărman. Aveau, şi de data asta, dreptate. 

 3 Cum arată lumea de azi.Nemaipomenitele aventuri ale lui Anton 
Retegan şi ale dosarului său (Memira, 2011) şi Generaţie şi 
credinţă (Nemira, 2014) sunt două volume ale concluziilor: o 
autobiografie prelungită într-o istorie a ideilor trăite. Ultimul roman, 
Adevărata cronică a morţii lui Yeşua Ha Nozri  continuă „istoria” cu 
Iisus cel care ar reveni pe pământ. Cum ar reveni pe pământ.  
„Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva Fiindcă vor veni mulţi în 
Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul” (Matei, 24, 4-5) „Dacă  
Hristos şi-ar face acum apariţia, i s-ar cere un autograf şi nimic mai 
mult” (Lev Nicolaevici Tolstoi, Jurnal). Gheorghe Săsărman scrie 
„adevărata cronică” adăugând unor „cronici” mai mult sau mai puţin 
celebre, ironice, parodice cu privirea la lumea din preajmă sau la 
lumea care a fost, una petrecută în Germania. Într-o Germanie „de 
acum” Dumnezeu s-a născut în exil de Horia Vintilă sau Maestrul şi 
Margareta lui Bulgakov ar fi romanele de vârf al acestor întâlniri 
mirabile. 

In Piaţă  -  o piaţă  din Muenchen (Marienplatz, lângă 
Mariensaule)  - este descoperit  corpul unui agonizant care are toate 
urmele celui coborât de pe cruce. E dus la Spitalul Ordinului 
Adoratoarelor lui Iisus. Care-i istoria spitalului, cum trăiesc surorile? 
Cine-i Soara şefă? Dar ziarista care vrea să de a ştirea? Crucificaţi, 
îşi dau cu părerea unii,  au mai fost adoratorii din Filipine, ba chiar şi 
la Tanacu a existat o crucificare. Ce se întâmplă cu ziariştii, cu 
poliţiştii, cu cei care vor să creadă? Ce se întâmplă cu arhiepiscopul 
e Muenchen şi Freiberg, cardinal?, ce discuţii poartă între ei 
cardinalii, cei care ilustreză şi apără  „Doctrina Credinţei”? Cu umor, 
cu ironie, enciclopedistul  Gheorghe Săsărman se opreşte asupra 
felului de a crede în lumea de azi. De a trăi în absenţa modelelor, a 
simbolurilor ocrotitoare. Ce s-ar întâmpla (întrebările din Jurnalul lui 
Tolstoi, din Evanghelia după Matei) dacă astăzi… Gheorghe 
Săsărman încearcă să găsească un răspuns, într-o formulă 
romanescă. 

 

ESEU 
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Adrian ALUI 
GHEORGHE 
 

Blues 
 
 
Azi plouă. 
Mîine trece moartea să îşi ridice 
corespondenţa. 
Poimîine e miercuri. 
 
Apoi lucrurile intră într-o normalitate 
aproape dureroasă.  
 
 

Călcîiul 
 
În călcîiul meu crăpat s-a cuibărit  un greier. 
De asta nu am cum să vin azi să ne întîlnim 
el îşi trăieşte povestea 
o spune continuu 
eu sînt tărîmul magic pe care el l-a atins 
după mii de ani de evoluţie 
şi nu pot să îl dezamăgesc 
 
Doar dacă am să mă tîrăsc cumva 
pe coate 
să merg sprijinit pe degetele de la mîini 
tocindu-mi-le iremediabil 
să fac o frînghie din părul meu 
şi să mă caţăr din creangă în creangă 
sau să mă rostogolesc  
ca un arici pe mijlocul drumului 
izbit cu piciorul de vreun camionagiu beat. 
 
Nu, nu am cum să vin azi să ne întîlnim. 
În călcîiul meu crăpat s-a cuibărit  un greier. 
Cîntă. 
Nu pot să îl dezamăgesc. 
 

Noul monstru din Loch Ness 
 
Am locuit în cele mai bizare locuri. 
 
Ceva patrii am cunoscut 
dar s-au scufundat una după alta 
în mocirla inimii  
graniţele s-au amestecat în mine 
 
Am visat că locuiesc într-un oraş 
de sub oraş 
dimineaţa m-am trezit în gălăgie 
oamenii de pe marginea visului 
aruncau cu pietre 
credeau că sînt 
noul monstru din loch ness 

 
Peste tot m-am simţit 
ca un cuvînt 
căruia i s-au rupt 
aripile literelor 
 
Căci după ce am locuit 
o vreme 
într-o femeie 
confort unu 
sporit 
toate celelalte domicilii  
mi s-au părut 
halte  
în care aşteptam 
să tragă la peron 
cu scrîşnete de frîne 
destinul.  
 

 

Însemnări din subterană 
 
Tocmai îmi ratez viaţa  
şi pe lîngă ea o mulţime  
de poeme care mi se gudurau  
la picioare. 
Cred că aşa se întîmplă  
şi cu popoarele  
de microbi  
care ne locuiesc  
pielea  
intestinele: 
sîntem un teritoriu  
fără nici o perspectivă. 
Pe cer luna trece  
aşa  
sfîntă 
şi 
clară. 
 

Călătorie la capătul morţii 
 
Lucrurile sînt în esenţă simple 
stelele sînt pe cer 
marea e în cuibul de nisip 
rana lui Ahile e în călcîiul vulnerabil 
 
ochiul captiv în imaginea bolnavă 
clipeşte rar 
ca un zeu obosit de atîta serenitate; 
 
iar viaţa? 
viaţa e dovedit  
- cu miliarde de martori - 
că e o călătorie  
la capătul morţii 
 
bine, eu ştiu, toate lucrurile astea, 
le spun, dar nu am cum să probez 
pentru că în jur 
totul se degradează într-un ritm 
care mă lasă mut de surpriză. 

MARI POEȚI ÎN VIAȚĂ 
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Nichita DANILOV 

 
 
 
 
  
Cabina telefonică. Posedatul 
 
După conversația cu doctorul Noimann, Bikinski puse 

receptorul în furcă, își luă tașca și ziarele sub braț, și se pregătea să 
iasă din cabină, era deja cu un umăr în stradă și cu altul înăuntru, 
când inima îi tresări auzind în spatele său un zornăit binecunoscut.  

Suna telefonul. pictoprul înțepeni în ușă, neștiind încotro s-
o apuce: înainte sau înapoi. În fața cabinei se adunase destul de 
multă lume, care-l zorea să iasă cât mai repede de-acolo. Bărbații își 
pierduseră răbdarea, iar femeile trecuseră la amenințări, agitându-și 
poșetele în aer. “Sunt unii care n-au ce face și se apucă de vorbit.” 
“Dacă pui mâna pe receptor, mai dă-i și drumul! “Fiecare are timpul 
său: nu poți aștepta la infinit!”.”Există un  timp al vorbitului și un timp 
al cositului...” „Și un timp al dormitului…” „Un timp al marelui festin…” 
            Înțepenit cu umărul în ușa cabinei, Bikinski ascultă cu atenție 
această conversație, ce i se păru ciudată. Mai multe voci încercau să 
dialogheze cu o altă voce, pe un ton, când jos, când ascuțit, insidios. 
Vocile se gudurau pe lângă voce, dădeau din cozi, se amușinau între 
ele. Amușinau și vocea ce stătea în fața lor monologând cu sine 
însăși. Schelălăiau de bucurie, apoi începeau să se încaiere între 
ele, alcătuind un ghem de lătrături. Ghemul se rostogolea încolo și 
încoace în fața cabinei. Mârâia la Bikinski, scoțând bale pe gură. 
Apoi ghemul se destindea din nou, gudurându-se la picioarele sale. 
Vocile îi lingeau pingelele adidașilor Nike. Îi se cățărau cu labele pe 
piept, căutând să ajungă la fața sa. Bikinski însă era prevăzător. Își 
ferea fața ascunzând-o în mânecă. O jumătate de față în mâneca 
dreaptă. O jumătate în stânga. Vocile adulmecau amușinând în aer. 
Acolo unde fusese fața lui, acum era un gol. Iar golul avea oroare să 
fie lins pe-obraz.  ”Hai, ieși odată afară!” ”Bodogănești de unul singur 
de un sfert de ceas…” ”Bodogănesc, răspunse pictorul. Cât am stat 
în cimitir, am tot bodogănit. De la morți, am vrut să învăț arta tăcerii. 
Și am tăcut un timp, ascultând glasurile din jur. Apoi am început să 
vorbesc cu mine însumi. Fiecare mort vorbește doar în sinea lui.” 
”Vorbește în sine, numai lasă telefonu-n pace. Vrem să vorbim și 
noi!” Larma începu să crească din nou. Poșetele se agitară. Pumnii 
se ridicară din nou în aer.  

Dar Bikinski nu auzea. Sau se făcea că nu aude. Auzea 
sunând doar aparatul pe o melodie binecunscută a lui Jimy Hendrix... 
La această melodia, pictorul nu rezista. Le făcu semn celor din 
stradă să mai aștepte olecuuțică.  

Cât timp chitara zdrăngăni, Bikinski stătu nemișcat cu 
receptorul lipit de urechea dreaptă, ascultând vocea guturală a lui 
Hendrix, care-i crea o stare de trepidație în organism. Trupul său 
împietrise. Dar înăuntrul trupului, celule dansau. Fiecare celulă 
zdrăngănea la chitară, împrăștiindu-și neuronii pe pereți. Celulele 
erau îmbrăcate în haine sclipitoare. Unele erau ying, altele yang. 
Fluturându-și pletele în aer, celule se urcau cu picioarele pe pereți. 
De acolo reveneau înapoi pe ring într-o stare și mai agitată. Cu cât 

ritmul din interior devenea mai trepidant, cu atât starea exterioară a 
lui Bikinski era mai liniștită. Pictorul măsură încă o dată cu privirea 
prin pereții transparenți ai cabinei mulțimea de afară. Ochii săi 
albaștri, reci, se opriră o clipă asupra bărbatului înalt, slab, cu haine 
croite parcă din ziare, ce stătea sprijinit de stâlpul de la semafor, 
detașat de mulțimea gălăgioasă ce vuia în jurul lui. Asemănarea cu 
pictorul era izbitoare. ”Poate e doar un spectru”, își spuse el privind 
încă o dată bărbuța rară, sinilie, și pielea galbenă, ca pergamentul a 
obrazului ascuțit al bărbatului ce semăna atât de izbitor cu imaginea 
sa. ”În fond, își spuse pictorul, oamenii seamănă între ei ca două 
picturi de apă, dacă îi privești de la distanță. Privești-i însă de 
aproape și îți vei da seama nu numai că nici un nu semănă cu altul, 
dar că, în genere, omul nu seamănă nici cu sine însuși. Și asta din 
pricina detaliilor. Și așa cum se întâmplă cu oamenii, așa se 
întâmplă și cu celulele!” Concluzia aceasta îl făcu pe Bikinski să 
zâmbească. Desigur, că și omul nu era altceva decât o celulă, 
încorporată într-un organism social, care putea să aducă, în 
ansamblul său,cu un alt om, cu un cal, o capră, o pasăre sau cine 
știe ce.  

Bikinski se gândi să picteze un tablou imens compus din 
celule cerebrale care se agitau în stradă, încercând să iasă din trupul 
unul  trecător aflat în mișcare. de aproape Bikinski îi făcu semn cu 
receptorul ridicat deasupra capului, dar spectrul îl ignoră pe Bikinski, 
așa cum ignora și mulțimea adunată în jurul cabinei telefonice. Între 
timp, Hendrix își terminase melodia, ultimul zdrăngănit de chitară 
zgudui timpanele, celule își aruncară chitarele în aer, apoi dispărură 
după o perdea de fum ce se ridica din mijlocul scenei. În sfârșit, 
acum putea vorbi.  

Muzica lui Hendrix îl transportă într-o altă dimensiune a 
spațiului și timpului. În cea legată de trăiri. De rememorări. Odată 
intrat cu mintea acolo, pictorul părea absent… Avea de primit un 
mesaj important.  

   
Dacă în timpul conversației cu Noimann pe străzi, chiar și 

în preajma cabinei telefonice, se vedeau legănându-se în bătaia 
vântului reclame electorale cu membri FSN, acum, în locul lor, 
ardeau reclame publicitare cu link-uri sclipitoare ce-și revărsau 
lumina peste oraș. Cu căștile înfundate în urechi, Bikinsky asculta 
zdrăngănitul chitarei lui Jimmy Hendrix, care se amestecau cu alte 
melodii, bruiate de sunetele unor telefoane mobile, ce sunau întruna 
acompaniind parcă aceste schimbări de decor. Ici-acolo, ce-i drept, 
mai rămăseseră pe ziduri afișe rupte și mâzgăleli cu tot felul de 
măscări, drept mărturie a unor vremuri deja apuse; străzile însă se 
schimbaseră și ele. Clădirile fuseră termoizolate și zugrăvite în culori 
vii, țipătoare peticite pe bucăți de fiecare locatar în parte, astfel că 
orașul strălucea scăldat în mii de culori, fiecare imobil semănând cu 
o tablă de șah vopsită nu în alb și negru, ci în tot spectrul 
curcubeului.  

Vârând o fisă nouă în aparat, Bikinski se întreba nedumerit 
cine fusese interlocutorul care-l chemase la telefon. Vorbise cumva 
cu Noimann, care obișnuia să-i joace farse, schimbându-și vocea, 
sau poate cu Lilith, soția lui Noimann?! Sau poate vorbise cu sine 
însuși și ca să nu poată fi recunoscut apelase și el la trucul practicat 
de stomatolog, substituindu-și vocea cu o alta, cum se întâmplase, 
de altfel, de atâtea ori?!  În oraș, cabinele fuseseră ridicate de 
oamenii salubrității și duse la fiare vechi. Cele care rămăseseră-n 
picioare, fuseseră mutate la periferie. Majoritatea aveau geamurile 
sparte, cablurile rupte, unele nu aveau nici măcar cutie și nici vreo 
policioară pe care să-ți sprijini cotul pentru a vorbi civilizat. Și atunci 
de unde apăruse această cabină telefonică nou-nouță în plin centru 
al orașului, sfidând ordinile administrației locale? Nu cumva această 
cabină fusese construită doar în mintea sa? Dacă e așa, atunci de ce 
se adunase atâta lume în jurul său, formând un rând imens ce parcă 

PROZA 
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nu se urnea din loc, crescând în fiecare minut?! Nu cumva cabina 
aceasta apărută în mijlocul orașului avea darul de a le oferi celor ce 
apelau la serviciile ei șansa de-a conversa cu sinele lor profund? 
Gândindu-se la toate acestea, pictorul ridică din umeri. Prea multe 
enigme și prea multe întrebări la fiecare pas.  

Să presupunem că Bikinsky ar fi vrut să vorbească la 
telefon cu sine însuși. Avea acest drept? Telefonul era la dispoziția 
publicului. Și Bikinsky făcea parte din acest public. Și atunci, se 
întrebă el, de ce se făcuse atâta îmbulzeală în jur? Nu cumva ceilalți, 
instalați lângă cabină, erau dornici să asculte ce vorbește Bibinsky în 
sinea sa? Cu ce drept? În ce scop? Vroiau cumva, ascultându-i 
conversația, să-l șantajeze mai târziu sau să se amuze discutând cu 
alții pe seama lui? Și dacă pictorul vorbea cu sine însuși, cum se 
explica faptul că interlocutorul aflat la celalalt capăt al firului avea o 
voce feminină? Ce-i drept, vocea era ușor guturală, părând a fi 
afectată de un consum exagerat de tutun și de alcool, dar asta era 
deja o altă poveste. Glasul, deși ușor aspru, nu era totuși neplăcut, 
ci, dimpotrivă, avea ondulații moi, catifelate. Se afla, oare, în 
interiorul său zăvorâtă o femeie? Aceasta era cumva cealaltă 
dimensiune a eului său intim? Fiecare bărbat, își spuse pictorul, 
posedă înlăuntrul său o muierușcă. Acesta-i versul și reversul 
personalității noastre. Femeile, desigur, adăpostesc și ele în 
interiorul lor câte un mascul. Uneori chiar mai mulți. Nu e de mirare 
că vorbesc atâtea scabrozități. În fine, n-are rost să mai despicăm 
firul în patru, își spuse pictorul. Lucrurile sunt clare. Dar dacă-i, 
totuși, Noimann? Sau poate că Lilith? Prea mult conversase Bikinsky 
cu stomatologul, care obișnuia să-l ia peste picior. Cât despre Lilith… 
Nu cumva i-a căzut cu tronc soția?! Picioare lungi, sâni mici, ca niște 
muguri… Femeia e versată, te joacă pe degete fără să apuci să zici 
nici pâs! Ce siluetă! Ce ochi și ce priviri! Ce sâni și ce picioare! Pe 
Noimann l-a făcut din om neom! Ar putea oare Bikinsky să reziste 
asaltului unor astfel de picioare?! Greu de presupus! 

Oamenii vorbesc în interiorul lor. Vorbesc tot timpul. Chiar 
și în somn. Și nu numai oamenii. Animalele fac la fel. Și plantele, de 
asemenea! Ca să nu vorbim de pietre. Tăcerea lor e-nșelătoare!  

Când se plimba pe stradă, pictorul distingea limpede un 
murmur ce se propaga în jur. Desigur, copacii vorbeau între ei. Și 
iarba, și asfaltul pe care-l călca în picioare. Pictorul nu deslușea prea 
bine șoaptele și nici frazele rostite cu gura mută de copacii legănați 
de vânt. Și aceasta deoarece din pricina frunzelor silabele se lipeau 
între ele, alcătuind cuvinte fără șir. Dacă însă te opreai în loc și 
ascultai cu atenție ce zic, rămâneai înmărmurit. Nu, nu era bine să 
intri în gura lor.  

Peștii, desigur, vorbesc și ei în interiorul lor. De aceea, 
când își arată botul la suprafața apei, tac mâlc. Dar gura li se mișcă. 
Înghite odată cu oxigenul și toată tăcerea ce se degajă în jur. Și 
peștii, pesemne, își spunea pictorul, vor să devină oameni. Ființe 
cugetătoare, dar parșive. Să aștepte mult și bine. Evoluția le conferă 
această șansă. Peste milioane sau chiar miliarde ani vor apărea în 
oceane, dar și în acvarii, oameni-pești! Dar nimeni nu va avea nici un 
folos de pe urma lor! În fine, să nu deviem, își spuse pictorul. Să 
presupunem că vorbesc cu mine însumi adoptând anumite tonalități 
și anumite voci. Dar cum se explică îmbulzeala de afară?  

Și aruncând o privire spre mulțimea de capete ce se 
înghesuiau în jurul cabinei, Bikinsky se enervă. Coada pornea din 
dreptul cofetăriei Amandina, se întindea pe toată terasă Hotelului 
„Traian”, ajungând până aproape de pasajul de trecere din care 
ieșeau mereu alți mușterii și se lipeau de rând. Lumea începea să-și 
piardă răbdarea. Câțiva își agitau pumnii în aer, iar alții își lipiseră 
fețele de geamul cabinei telefonice și se strâmbau la Bikinsky, 
proferând măscări.  

Pictorul nu se pierdu însă cu firea. Pipăind în buzunar o 
nouă fisă, înainte de-a o băga în aparat, pe un ton cât se poate de 
pașnic, dar autoritar, rosti: 

- Vă rog să încetați! Din pricina gălăgiei voastre nu mă 
pot concentra la telefon… 

- Nu vă supărați, dar cu cine vorbiți de atâta timp? se-
auzi o voce. 
Bikinsky stătu o clipă în cumpănă, apoi replică: 

- Vorbesc cu mine însumi. Cred că după atâția ani de 
muncă, am acest drept. 

- Nesimțitul, se auziră niște voci. 
- Ăsta ne sfidează! 
- E scandalos! 
- Auzi, vrea să vorbească cu sine însuși! 
- Dar poate asta vrem și noi! 
Bikinsky auzea foarte limpede vocile de-afară. Auzea și 

vocile dinlăuntrul său. În fond, mulțimea avea dreptate. El uza de 
timpul lor. Poate că, într-adevăr, fiecare vroia să converseze cu 
sinele său profund. Cabina telefonică era un bun public. Pictorul făcu 
către mulțime semn să aibă răbdare. Bikinsky ridică receptorul și vru 
să continue conversația. Discutând cu sine însuși, pictorul vroia să 
se lămurească cine-i el. Desigur că în interiorul său existau mai mulți 
Bikinsky. Și fiecare Bikinsky discutând cu sine însuși vroia să se 
lămurească despre adevărata sa natură. Pictorul se concentră: nu 
era ușor să poate conversația cu toți Bikinsky deodată. Fiecare 
Bikinsky avea vocea lui distinctă. Fiecare își avea problemele sale de 
conștiință. Și fiecare dorea să fie ascultat. Pictorul încercă din nou să 
se concentreze, ignorând zgomotul asurzitor ce venea de-afară. O 
mulțime de chipuri își lipeau gurile de geam. Pumnii se agitau în aer. 
Mulțimea își pierduse răbdarea. Toți se înghesuiau să pătrundă 
înăuntru și să pună mâna pe receptor.  

 
Bikinsky ridică din nou receptorul și vru să continue 

conversația. Discutând cu sine însuși, pictorul vroia să se 
lămurească cine-i el. Desigur că în interiorul său existau mai mulți 
Bikinsky. Și fiecare Bikinsky, discutând cu sine însuși, vroia să se 
lămurească despre adevărata sa natură. Pictorul se concentră: nu 
era ușor să poate conversația cu toți Bikinsky deodată.  

Mulțimea de chipuri se agita încoace și-ncolo. Bikinsky de 
afară încercau să pătrundă înăuntru. Iar cei dinăuntru să iasă afară. 
Pictorul stătea descumpănit, ținând receptorul lipit de urechea 
stângă, în timp ce cu cealaltă ureche încerca să distingă vocile ce 
se-auzeau dincolo de pereții transparenți ai cabinei telefonice. 
Hărmălaia devenea de nedescris. Ce era de făcut? Cum putea opri 
Bikinsky mulțimea aceasta de glasuri ce-l asalta din toate părțile, 
făcând o gălăgie infernală? Pictorul încercă să potolească fluxul 
gândurilor ce-l asaltau din interior. Dar tăvălugul odată pornit era 
greu de oprit în loc. Desigur, toți Bikinsy din interior semănau ca 
două picături de apă cu Bikinsky din exterior. Și totuși, fiecare dintre 
ei, în ciuda asemănării, își avea personalitatea sa distinctă. Fiecare 
dorea să înțeleagă adevărata sa natură. Picioarele pictorului se 
clătinau. Capul îi bâțâia ușor pe umeri. Pereții cabinei se învârteau în 
jurul lui. Iar în jurul lor se învârteau chipurile Bikinskylor din stradă, 
formând un fel de sorb, un ce avea corespondență cu un alt sorb 
aflat în lăuntrul său, burdușit cu chipurile Bikinskylor interiori. Fiecare 
Bikinski interior se afla în corespondență biunivocă cu un Bikinski 
exterior și fiecare din ei căuta să comunice  cu sine însușii și cu 
ceilalți, aceasta pentru a-și cunoaște adevărata sa natură. Fiecare 
încerca să pătrundă în cabină și să ajungă la receptor ca să poată 
conversa cu sine însuși și cu ceilalți Bikinsky din interior și din 
exterior. Era o nebunie. „La ce bun omul, își spuse el, încearcă să 
cunoască adevărata sa natură?! Acest lucru, mai târziu sau mai 
devreme, îl va duce la pierzanie. Omul nu trebuie să se apropie de 
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adevăr. Oricare ar fi acesta. Adevărul are mai multe fețe. O infinitate. 
Și cu cât te apleci asupra uneia, cu atât celelalte încep să-ți facă 
lunece printre degete. Adevărul e pervers. Apleacă-te asupra lui și 
din om te vei face neom.” Chestiunile acestea legate de adevărul și 
de  perversitatea lumii, Bikinsky le discutase cu masterandul Oliver la 
un pahar de vin, pe terasă, la Boema. Masterandul o ținea una și 
bună: că adevărul trebuie cunoscut până la capăt. Bikinsky însă se 
săturase de adevărul său ca de mere pădurețe. Se săturase și de 
adevărata sa natură, pe care chiar dacă n-o cunoștea în profunzime, 
avea parte însă de roadele ei. De ce hălăduia de dimineața până 
seara târziu pe străzi, acoperit de tot felul de reclame, prinse în 
bolduri sau lipite de hainele sale numai flenduri?! Cum de ce? Din 
pricina naturii sale umane! De ce în capul său vuiau propoziții și 
fraze și gânduri pe care mintea sa nu ar fi avut niciodată curajul să le 
gândească?! Din pricina naturii sale umane, desigur Dar călcâiele, 
călcâiele, de ce îi crăpau mereu, de puteai să-ți bagi degetele-n ele? 
Din pricina drumurilor? Sau din pricina faptului că în organism îi 
lipseau anumite substanțe. Poate că da. Dar de ce lipseau tocmai 
acelea substanțe care provoacă dureri și crăpături în talpă? Păi, cum 
de ce? Din pricina naturii sale păcătoase. La alții de ce nu crăpau? 
Poate că tălpile îi crăpau din pricina alcoolului îngurgitat peste 
măsură? Poate. Dar de ce Bikinsky apela mereu la alcool ca să-și 
rezolve problemele și să se simtă cât de cât împăcat cu sine însuși? 
Păi cum de ce?! Din pricina naturii sale umane. Ajungând aici cu 
deducția, pictorul zâmbi în sine sa, ba chiar își frecă și mâinile de 
satisfacție. Ceilalți Bikinsky zâmbiră și ei, apoi chipurile lor fură 
străbătute de grimase. Ceva din el părea să nu fie pe placul 
Bikinskilor din exterior și, desigur, și nici celor din interior. „Aceasta e 
o dovadă că natura mea umană nu se identifică întrutotul cu natura 
lor umană”, își spuse pictorul, căutând să oprească dublul carusel al 
chipurilor ce i se învârtea în fața ochilor deschiși, dar și a celor 
închiși, ce-i scormoneau lăuntrul. „Poate,  își zise el atunci, fiecare 
entitate de aici și fiecare entitate de dincolo ce seamănă perfect cu 
mine, asta cel puțin la prima vedere, conțin în interiorul lor o întreagă 
mulțime de Bikinsky. Și fiecare din acești Bikinsky din mulțime, la 
rândul lor, conțin alți Bikinsky, și tot așa la infinit. Care din cei din 
afară și care din cei dinăuntru constituie adevărata mea identitate? 
Adevăratul eu?”  

Din receptor răzbăteau acum voci care se certau între ele. 
Babilonia dinăuntru se amesteca cu cea de-afară. Ascultând vocile, 
Bikinsky puse receptorul deasupra cutiei metalice și se apucă cu 
mâinile de cap. Din receptor continuau să răzbată voci, unele 
melodioase, altele aspre, noduroase, trase parcă la rașpel.  

„Sânt posedat, sânt posedat”, răcni el, ținându-se cu 
mâinile de tâmple, 

Bikinsky dinăuntru și Bikinsky din afară nu știau pe 
moment cum să reacționeze la vorbele pictorului, astfel că tăcură o 
bună bucată de timp. Pictorul întredeschise ușa cabinei și aruncă o 
privire furioasă mulțimii din stradă. Acum forfota se potolise. Nimeni 
nu mai vocifera. Bikinsky de afară și Bikinsky din interior tăceau. 
Tăcerea aceasta se prelungi destul de mult. Dacă înainte pictorul 
contemplase un dublu carusel cu imagini ce se roteau huruind în fața 
ochilor în jurul unui punct fix, acum caruselul se transformase într-o 
fotografie ce încremenise în conștiința lui. Tăcerea celor două 
mulțimi Bikinsky devenise la fel de apăsătoare ca și huruitul 
glasurilor de dinaintea ei. De cât timp tăceau acești Bikinsky, unii cu 
gura rămasă întredeschisă, alții cu buzele umflate ca niște baloane 
de săpun gata-gata să se spargă?! Și cât avea să mai dureze? 
Hotărât lucru: ceva era în neregulă atât cu Bikinsky, cât și cu 
mulțimea aceasta care-l asalta. Tăcerea devenea din ce în ce mai 
apăsătoare. Din pricina ei Bikinsky suferea și odată cu el sufereau 
toți Bikinsky din interior și din exterior, care atentau la identitatea sa. 
Urechile li se înfundaseră. Timpanele bubuiau surd, ca niște tobe 

uriașe peste care țârâia o ploaie mută. Pictorul își roti din nou ochii 
săi febrili, privind în interior și în exterior. Bikinsky tăceau și ei, 
rotindu-și neliniștiți ochii, privind înlăuntrul și în afara lor. Muțenia lor 
deveni asurzitoare. Buzele se deschideau și se-nchideau, fără să 
scoată un cuvânt. În sfârșit, scuturându-și trupul de fiorii de frig ce-l 
năpădiseră, pictorul încercă să iasă din paralizia de care era cuprins. 

„Sânt posedat”, urlă el din nou, scoțându-și capul prin 
cabină și cercetând din nou cu ochii mulțimea de chipuri de la care 
parcă aștepta răspuns. Urlând, pictorul avea impresia că toți ceilalți 
Bikinsky o să-l imite, urlând cu el la unison. De aceea pictorul își ciuli 
urechile, așteptând ca avalanșa de sunete revărsate în mii de ecouri 
să se prăbușească peste capul său. De data asta mulțimea de 
Bikinsky se feri să intre în jocul său. Bikinky îl priveau cu reproș, 
oglindindu-și chipurile livide în vitrina cabinei telefonice. Nici unul nu-i 
imită cuvintele, nici gesturile, fapt care-l făcu pe Bikinsky să nu se 
simtă tocmai în largul lui. ”Hm, făcu el, ceva e în neregulă pe aici….” 
Deodată chipurile se amestecară între ele ca undele într-o apă 
tulbure, iar mulțimea adunată în jurul cabinei telefonice dispăru, ca și 
cum ar fost ștearsă cu buretele. Același burete nevăzut șterse și 
mulțimea de chipuri adunate înăuntrul lui Bikinsky. Cu receptorul 
agățat de poliță, Bikinsky scruta strada pustie din fața Filarmonicii, 
când deodată liniștea fu spartă de o voce feminină, care-l lua peste 
picior: 

”Și de cine ești posedat, mata, drăguțule?” 
 Glasul i se păru destul de cunoscut pictorului 

Bikinsky. Modulațiile catifelate ale vocii îi pătrundeau cu insistență în 
auz, făcându-l să transpire. Pe moment, Bikinsky se pierdu cu firea. 
Receptorul din mâna sa începu să tremure, devenind deodată flasc. 
Pictorul își încleștă pe furcă cu putere degetele, dar furca telefonului 
îi lunecă din palmă.   

 „Sunt posedat de mine însumi, răspunse el”, cu o 
voce ce nu părea a lui. 

 „Cum așa?” făcu cu nedumerire vocea. 
 „O mulțime de Bikynsky mă posedă.” 
 „Oho”, chicoti din nou glasul de femeie. Și în ce 

fel te posedă, aș putea să aflu?!” 
 „În toate felurile”, răspunse pictorul, transpirând 

din abundență. 

 
Nichita Danilov: Recviem pentru țara pierdută, Ed. Cartea 
Românrească, București, 2016. 
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ROMÂNIA ÎN AJUNUL ȘI ÎN TOIUL 

RĂZBOIULUI 

ÎNVINSĂ ȘI ÎNVINGĂTOARE 

 
 Romanele care au abordat ca temă prima conflagrație 

mondială în literatura noastră, Pădurea spânzuraților de Liviu 

Rebreanu, Ultima noapte de dragoste și întâia noapte de război  de 

Camil Petrescu, Întunecare  de Cezar Petrescu sunt în genere 

cunoscute, mai puțin sau deloc înainte de 1989 sunt volumele de 

memorii ale unor nescriitori, dar care și-au demonstrat înzestrări 

literare tocmai în această postură, precum I.G.Duca, Constantin 

Argetoianu și încă alții. 

 Cel care descrie situația politică a României din preziua 

războiului este I.G.Duca, ministru în guvernul liberal, condus de Ionel 

Brătianu și venit la putere chiar în 1914. În acel moment, pe plan 

extern, România avea un tratat cu Tripla Alianță, ce data din 1883. 

Fidel țării sale, Regele Carol I îl ținea secret și nu-l făcuse cunoscut 

decât șefilor de guverne. Îl încunoștiința acum și pe Ionel Brătianu, 

care constată că Tratatul ignora complet pe românii din Ardeal, 

supuși Imperiului austro-ungar .Dacă vechii conservatori, 

T.Maiorescu și P.P. Carp erau credincioși politicii tradiționale, 

Brătianu i-a comunicat Regelui că, în caz de război, guvernul său nu 

ar putea respecta acest Tratat. Nici el și nici un alt om politic nu se 

așteptau ca marea conflagrație mondială să izbucnească în chiar 

acea vară a lui 1914, odată cu asasinarea la Sarajevo a Arhiducelui 

Franz Ferdinand. Evenimentele s-au precipitat : Austria, solidară cu 

Germania au declarat război Franței și Angliei, Rusia anunță și ea 

mobilizarea, creindu-se astfel Antanta sau Trpla Înțelegere. 

Întrebarea era : ce va face România ? Ca german, Regele Carol I 

nu-și uitase niciodată obârșia și, ca inițiator al Tratatului pe care-l 

apărase decenii de-a rândul, era, firește, adeptul intrării României în 

război alături de Puterile Centrale. Toate pledoariile lui Brătianu că 

aceasta ar fi fost o imposibilitate morală pentru noi, n-au reușit să-l 

convingă. La rândul său, Regele însemna să-și renege o viață de 

eforturi în slujba alianței cu Germania și Austria, un întreg trecut cu 

angajamentele, amintirile și nădejdile. „Să fim drepți – notează 

I.G.Duca – ceream Regelui să îndeplinească ceva peste puterile lui. 

În Consiliul de Coroană, majoritatea covârșitoare a participanților s-a 

pronunțat pentru neutralitate. Opinie separată a făcut numai 

P.P.Carp, care va fi un obstinat apărător al Germaniei. Bătrânul 

Rege asista descumpănit la dărâmarea operei sale, consolidate de 

30 de ani. Până la moarte, survenită în septembrie 1914, va fi 

torturat de ideea că demnitatea și mândria lui de militar fusese jignită 

de politicienii români care-l dezaprobaseră în Consiliul de Coroană 

de la Sinaia. 

 Mulțimea, animată de puternice sentimente francofile, 

cerea în manifestații publice, intrarea imediată în război alături de 

Antantă pentru realizarea idealului național. Sufletul acestei mișcări 

era impetuosul Nicolae Filipescu. Dintre oamenii politici, partizani ai 

uneia sau ai celeilalte tabere de pe câmpul de luptă, numai Ionel 

Brătianu se pronunță pentru neutralitate, unul dintre considerente 

fiind acela că Regele amenința cu abdicarea (în cazul unei acțiuni 

române în favoarea Antantei) și Brătianu nu voia distrugerea 

dinastiei, cu atât mai mult cu cât întreaga  familie regală, cu excepția 

Principesei Maria, se arăta solidară cu Regele Carol I. După moartea 

lui, opoziția devine și mai furibundă, odată cu intensificarea unei 

vaste propagande germane. Dar noul rege, Ferdinand I, se declară 

un monarh constituțional, care nu se va opune dacă țara vrea să 

intre în război de partea Antantei, numai să se gândească bine 

înainte de a o face. Era, evident, un câștig pentru guvern și o 

încurajare pentru opoziție,  care, pentu a ieși din neutralitate, se agita 

în vederea răsturnării lui Brătianu. Portdrapelul era, ca de obicei, N. 

Filipescu, inițiatorul „Acțiunii Naționale”, care i se adresa Regelui 

Ferdinand în cuvinte patetice și totodată premonitorii : „Sire, să mori 

în câmpia de la Turda sau să te încoronezi la Alba Iulia”. Iar după un 

an, în toamna lui 1915, când noi continuam să fim neutri, impacientul 

Filipescu nu ocolește duritatea verbală  : „Fără Ardeal, nu dau două 

parale pe dinastia română”. Brătianu purta tratative secrete cu aliații, 

fiind convins că „lichidarea anacronismului habsburgic nu se putea 

admite fără paticiparea militară a Regatului României”. Aceștia îi cer 

primului ministru să intre imediat în acțiune, cu promisiunea că vor 

declanșa ofensiva generală și că ne vor acorda sprijin, dar acesta a 

întârziat să vină și a fost cu totul ineficient, ca al rușilor, în care în 

mod imprudent guvernul român se încrezuse. Tratatul de alianță în 

care se stipula revenirea Transilvaniei și a Bucovinei la România se 

semnează și e supus Consiliului de Coroană din 14/27 august 1916. 

Momentul e unul de imensă emoție și încordare, I.G.Duca schițând 

portretele principalilor participanți și evocând atmosfera de efectivă 

înălțare patriotică, parțial întunecată în discuțiile aprinse ce au avut 

loc, de atitudinea progermană declarată sobru de Titu Maiorescu și 

zgomotos, provocând indignare, a lui P.P.Carp. Figura cea mai 

luminoasă îi apare memorialistului aceea a Regelui Ferdinand, care, 

după zile și nopți chinuitoare, izbutise să-și înfrângă „înclinațiile sale 

firești de principe german”, în favoarea îndatoririlor sale de rege 

român, care a îmbrățișat cu toată ființa lui idealul nostru național, 

obligându-se la acțiune alături de aliați. Cuvântarea lui, rostită 

românește, de o perfectă claritate și neclintita hotărâre, i-a zguduit 

pe toți. Regele Ferdinand făcea o primă dovadă că va merita cu 

prisosință numele ce i se va da mai târziu de Ferdinand cel Loial. 

Simțind că cea mai categorică opoziție va veni din partea lui 

P.P.Carp, i se adresă direct acestuia, solicitându-i concursul. 

Bătrânul și vajnicul conservator, de o inteligență indiscutabilă, a 
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vorbit lapidar, tăios, energic, susținând „hegemonia germană” contra 

„hegemoniei rusești”. Teza nu era chiar neîntemeiată, cum avea să 

se constate mai cu seamă în viitor, dar contextul politic în care se 

găsea România și realizarea marii uniri, o făceu inacceptabilă. 

Urmează un duel verbal între Rege și P.P.Carp, cu replici dure de 

ambele părți. Convins că dreptatea sa este infailibilă, marele senior 

de la Țibănești consideră că o alianță cu Puterile Centrale, respectiv 

cu Germania, ar fi nu numai în interesul țării, dar și al dinastiei : „Să 

nu-și închipuiască Majestatea Voastră că o Rusie învingătoare va 

tolera în România o dinastie Hohenzollern”. Frazele sale 

amenințătoare la adresa Regelui devin de-a dreptul stupefiante, când 

rostește parcă un jurământ ce frizează trădarea. Stăpânindu-se 

,Regele îi răspunde cu demnitate, în cuvinte de un pilduitor 

patriotism : „Ați greșit și odinioară, domnule Carp, când ați vorbit de 

interesul dinastiei. Nu cunosc interesele dinastiei, nu cunosc decât 

interesele țării. În conștiința mea aceste două   interese se confundă. 

Dacă m-am hotărât să fac acest pas grav, e, fiindcă după matură 

chibzuință, eu am ajuns la convingerea adâncă și nestrămutată că el 

corespunde cu adevăratele aspirațiuni ale neamului a cărui 

răspundere o port în ceasul de față. Dinastia va urma soarta țării,  

învingătoare cu ea sau învinsă cu ea, deoarece mai presus de toate, 

să știți, domnule Carp, că dinastia mea este română. Rău ați făcut 

când ați numit-o germană. Nu, e  românească !”  

 Se decretează mobilizarea la 14-15 august 1916 și armata 

română trece Carpații. Aproape concomitent, se deschide și al doilea 

front în sudul Dobrogei. Prinse ca într-un clește, unitățile noastre, 

fără să primească ajutorul promis de la aliați, nu pot rezista. Austro-

germanii ocupă sudul țării și în primul rînd Bucureștiul. Guvernul, în 

frunte cu Regele se refugiaseră în Moldova, armata retrasă, 

rămânând să reziste  de-a lungul Carpaților răsăriteni  ,unde câștigă , 

chiar spre admirația inamicului, victoriile de la Mărăști și Mărășești. 

Începe și exodul populației de rînd, un adevărat calvar. Maria 

Cantacuzino Enescu, descriindu-l vădește un condei de prozator : 

„Ca și cum orașul lichefiat de frică se scurgea, se arunca unde vedea 

înaintea ochilor, împins de uraganul panicii, ridicând în urmă vârtejuri 

de praf care te orbeau și-ți transmiteau spaima acestei populații 

cuprinse de o nebunie colectivă. Fug fără să știe încotro, fără să-și 

dea seama unde se duc, în mașină, în trăsură sau în căruța cu boi 

(...) Bătrâni în papuci, cu barba și părul ciufulite, băiețandri slăbănogi 

și fetițe în picioarele goale, împiedicându-se în pietrele drumului, 

ducând pe spatele încovoiat tot ce putuseră aduna din puținul lor 

avut”. Memorialista, ajunsă în apropierea frontului, ca directoare a 

unui spital de răniți, asistă îngrozită la scene de coșmar : „...cai 

lihniți, părăsiți de trupele în derută”, „stârvuri însângerate cu coastele 

ieșite din burta spintecată”, „răniții, cu bandaje murdare, care se 

târăsc prin șanțuri spre spitalele din Iași”.   Un alt memorialist și mai 

talentat, Constantin Argetoianu reține imaginea de furnicar a Iașului 

în timpul refugiului. Războiul continuă să ne sângereze în Carpați, și 

pe deasupra mai bântuie cumplit și tifosul exantimatic. Prozatorul 

descrie scene apocaliptice, răniții amestecați cu morții, știe să vadă 

ansambluri umane cuprinse de cea mai neagră mizerie, dar să și  

audă : păduchii erau așa de mulți încât trosneau sub tălpile 

trecătorilor. Înmormântările se făceu în masă, din lipsă de sicrie 

„morții erau vărsați cu toptanul, goi, în gropi mari, umplute cu var”. 

 În 1918, războiul ia o altă întorsătură, aliații reușesc să 

înfrângă armata germană și în toamnă se profilează victoria. După 

momente efectiv tragice, ca pacea de la Buftea, norocul face să fie și 

a noastră. Cinicul și sarcasticul Argetoianu este literalmente fericit cu 

ocazia sărbătorească a intrării triumfale a armatei noastre în 

București în acea toamnă devenită istorică. El mărturisește că n-a 

trăit „în întreaga lui viață momente mai înălțătoare ”.Descriind ceea 

ce vede și ceea ce simte, exultă de bucurie : „De la Șosea până la 

Bulevard, orașul era cuprins de un adevărat delir de entuziasm. 

Plângea toată lumea, se uitaseră adversitățile politice de până mai 

ieri. Cine n-a trăit acele clipe nu-și poate da seama de ce  

însemnează un popor fericit”. 

 Există o istorie obiectivă, științifică, prin definiție sobră, a 

specialiștilor, dar și una mai atașantă, mai expresivă prin înfățișarea 

scenelor de obicei dramatice ale războiului, în concretețea lor mai 

reliefată, care le face mai vii, adesea concurând cu romanul. 

Drasticul duel verbal dintre Regele Ferdinand și obstinatul filogerman 

P.P.Carp, exodul parcă fără o țintă anume al populației în Moldova, 

spitalele cu mari mutilați, scenele atroce în care morții erau 

înmormântați deavalma cu vii și încă altele sunt greu de uitat, 

oarecum pierdute cu trecerea generațiilor. Ni le păstrează vii în 

memorie literatura. 

        

   

 

 

 

 

 
A.E. Baconsky, O sută și una de poezii, Editura  Academiei Române, 
București, 2016, ediție îngrijită de Diana Câmpan. 
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Din  J u r n a l   2007 
           

I  u  n  i  e 
 
Marţi, 5. Abia azi mi-am găsit mailul restabilit. Între timp, zile 

bune, productive, vreme şi ea frumoasă, eu – bat în lemn! în formă 
de zile mari. Citesc însemnările lui Virgil Nemoianu, Străin prin 
Europa. Surprinzătoare deosebire între eseistul academic sau 
memorialistul cu apetit narativ pe care-l ştiam, şi călătorul-turist din 
aceste însemnări, cam terre-à-terre, cu remarca în general cam 
plată, care, se pare, nu se simte bine decât în Mitteleuropa 
Biedermeyerului. A plecat din ţară în 1977 şi, sub aspect stilistic, e – 
mutatis mutandis – în situaţia lui Freund: cu un bagaj lexical uşor 
retardat, la stadiul dinainte de data plecării, de unde o vagă impresie 
de retro de nuanţă bănăţeană. Curios: e născut în Bucureşti, plecat 
în America de treizeci de ani şi totuşi un strat lexical bănăţean, 
remanent, subconştient, e încă perfect perceptibil. 

Încerc să revin la Dialog 2. E greu deoarece, zile foarte calde 
fiind, ieşim la treburi sau preumblări pe la nouă, iar la întoarcere, 
până debarcăm, se face 11 şi „starea de a face” s-a dus naibii. Greu 
şi fără spor să mă apuc altfel decât pe „ziuă ne-ncepută”, cu capul 
limpede. Încerc să mă adaptez lucrului de după-amiază, măcar de la 
cinci la şapte. Cu cititul merge perfect, cu scrisul în acest interval e 
însă dificil. 

Oraşul e plin de tei aflaţi acum în ebuliţie florală, dar, ca 
niciodată, fără pic de mireasmă. O fi şi ăsta un semn al stricării 
vremurilor. 

* Joi, 7. Azi se împlineşte un an de când ne-am considerat 
instalaţi şi am dormit prima oară în noua scorbură. Asta după patru 
luni infernale, cât a durat efectiv mutarea. Dar a meritat osteneala. E 
o locuinţă minunată, unde ne-am simţit din prima clipă „acasă”, 
spaţioasă, luminoasă, călduroasă iarna, răcoroasă acum, cu toate 
instalaţiile noi, cu izolaţie termică şi fonică perfecte, cu vecini 
agreabili şi discreţi. Aniversarea va trebui sărbătorită la prânz cu o 
bere. 

Încerc să reiau Dialog 2. 
* Vineri, 15. Faza bună continuă. Ieri, expediat lui F. o nouă 

postată din dialog. În zilele din urmă, scris, citit, făcut corespondenţă. 
Când pot să lucrez, totul e ok şi lumea devine suportabilă. 

* Duminică, 17. S-a conturat L&P – Lecturi şi privelişti. I-am 
oferit-o Alinei Ledeanu pentru Editura Fundaţiei Secolul 21, deşi îmi 
acord acolo şanse de 2%. Totuşi, mâine m-apuc s-o asamblez. Vor fi 
şi de transcris câteva „module” de pe vremea când n-aveam 
calculator. De adăugat apoi impresiile din Spania şi comentariile la 
cărţile lui Klaus Mann şi Jünger, pe care mi-am propus de mult să le 
recitesc, respectiv, citesc. Preconizez să pot preda cartea – cui? – 
prin 15 decembrie. 

După masă plănuim o ieşire cu Aca și mașinuța ei la wigwam. 
                                                          
* Luni, 18. Început azi L&P, adică pus în calculator şi scris 

alineatul liminar care introduce impresiile slovene din 1974. Tot azi, 
urnit şi articolul despre cartea lui Nemoianu. Mare randament, apetit 
de lucru şi viitură de idei.  

Sosit azi de la Anamaria Pop noua ei traducere din 
Eszterházi. De citit-scris şi inclus apoi şi asta în L&P. 

Ieri, la wigwam, stropit grădiniţa cu furtunul cel nou şi cules 
cireşe, dar nu şi pe cele multe şi bine coapte de la o înălţime care ne 
rămâne inaccesibilă. Se va ospăta cu ele păsăretul. Exasperant şi 
îngrijorător concertul de manele la mulţi decibeli de la Orban. De va 
continua şi după ce ne vom instala acolo cu copiii, va fi dezastruos, 
n-am să rezist. 

Mireasma teilor se simte abia acum. Căldură mare cu parfum 
de tei: vreme ideală pentru lucru, mă simt în elementul meu. Dar sub 
o tot mai acută teroare a timpului. 

Multe cărţi pe care aş vrea să le recitesc. Şi infinita tristeţe 
ştiind că nu voi mai ajunge s-o fac nicicând. Şi mereu apare tentaţia 
irezistibilă a altora, noi. 

 * Joi, 21. N. s-a pornit din zori la wigwam pentru curăţenia 
mare. Sunt neliniştit, e caniculă, se apucă să ridice pe acolo, deşi o 
ajută femeia… A trebuit să rămân aici în aşteptarea pensiei. 

Terminat acum, spre prânz, cronica la cartea lui Virgil 
Nemoianu. Încă nu ştiu unde s-o dau. Încerc la „Orizont”, dar întâi 
trebuie s-o găsesc pe Adriana, ca să mă asigure că o va publica.           

Tulburător mesaj de la Smaranda V. Căreia-i scrisesem să 
văd ce e cu ea, după ce Cornel U. îmi spusese că e bolnavă. 
Internată la Fundeni, operată în 26 martie [...] Speră. A avut şi mama 
ei, dar a scăpat şi acum are 81 de ani. Dumnezeu s-o ajute şi pe ea. 
Cu toată starea uşor de imaginat în care se află, îmi cere 
permisiunea să traducă în engleză şi franceză articolul meu culinar 
pentru nu ştiu ce site. Şi, generoasă, promite – deşi n-am amintit 
despre asta – să urgenteze cumva transcrierea interviului cu Freund. 

Mai sunt vreo 15 zile până la venirea copiilor. Începe de 
acum viitura cumpărăturilor, aprovizionării, căratului. Şi măcar încă 
un drum la wigwam. 

Ieri am încercat să suprim somnul de dimineaţă şi ne-am 
pornit imediat după dejun, de pe la 7:30, pe răcoare. M-am simţit 
însă atât de rău, încât, revenit acasă, a trebuit să mă culc şi m-am 
trezit aproape de zece noaptea. Nu merge. Orice mă scoate din 
programul şi tabieturile mele mă dă peste cap. 

* Vineri, 22. Ieri, N s-a întors după şase, obosită, dar, din 
fericire, fără accidente sau incidente. Doar cu vestea că, după patru 
d.m., s-au pornit iar manelele vecinilor. 

Peste noapte, furtună mare, cu pomi şi acoperişuri smulse 
prin oraş. Noi n-am auzit nimic, am aflat la ştirile tv, graţie bunei 
izolaţii, inclusiv fonice, a noii scorburi. 

Am găsit-o pe Adriana. Bucuroasă de a găzdui cronica la 
cartea lui Nemo. Promite pe iulie. Cred că a greşit, va fi probabil în 
august. Azi i-am trimis textul.  

Început campania cumpărăturilor. 
                                                        
* Marţi, 26. Canicula e, se pare, la apogeu. La Bucureşti, 

temperatura bate spre 45. Şi aici e cald, totuşi suportabil. În ce mă 
priveşte, mă simt bine. Bine şi N : aseară ne-am luat tensiunea. 
Amândoi pe la 13/7. Pentru la noapte se anunţă vijelii, iar pe mâine, 
zice-se, temperatura aici, nu va mai depăşi 28. E însă secetă reală, 
mare, peste tot, mai ales în sud.   

Început lectura Eszterházi. Nu mă încântă. Scrierile astea 
sofisticate, pentru a spune lucruri simple şi esenţiale, nu sunt genul 
meu. Nu cred că mă voi încumeta s-o comentez, spre dezamăgirea 

JURNAL 
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Anamariei. Sper însă ca între timp să-mi trimită noua-i traducere din 
Márai, feblețea mea, care ar salva situaţia. 

 L-am sunat  pe Corneliu Rădulescu. cu care n-am mai vorbit 
de mult. De scris nu am mai avut timp şi de telefonat, de când a 
pierdut-o pe Stela,  nu ştiu cum e mai bine: să-l sun mai des, să-l sun 
mai rar? Mi-a răspuns un vecin, probabil, care-l ajută, voce primitivă, 
necultivată, agresivă. Apoi, într-un târziu, el, scuzându-se că tocmai 
a terminat cu toaleta matinală – era pe la zece – dar că durează 
până străbate drumul de la baie până la telefon. Apartamentul, 
adaug eu, fiind minuscul, l-am văzut în urmă cu ani. Se scuză că nu 
mi-a scris, dar nu se simte în stare, chiar şi acum, zice, e terorizat de 
obligaţia de a formula o cerere. S-ar descurca oarecum, zice iar, dar 
are dureri chinuitoare. Doamne! Să fii singur, chinuit de dureri, captiv 
într-un sinistru bloc turn din Lupeni! Altădată mă întreba de noutăţi 
din lumea literară. N-a mai întrebat. 

 * Vineri, 29. Ieri, zi mahmură ca stare de spirit din cauză că 
Nico s-a pornit iar la wigwam fără mine, să facă acum curăţenie în 
bucătăria de vară, ajutată de femeia din vecini care-i bârfeşte pe 
ceilalţi vecini. Şi viţăvercia. La Orban au urlat iar toată ziua manelele. 
Eu, acasă, cu neliniştea obscură din astfel de zile, nu m-am simţit în 
stare decât de continuarea transcrierii jurnalului. Dar am avut 
satisfacţia de a vedea încheiat anul 2004. După masă, vernisaj 
Pelmuş, Dican, pictură, şi Petru Popescu, sculptură. Remarcabilă 
mai ales sculptura, de o graţie supremă, aproape evanescentă. Mici 
bârfe locale. 

Primit cartea Mirelei, expediată de Fundaţia Triade şi editată 
la Brumar. O istorie a învăţământului artistic din Timişoara. Foarte 
elegantă şi cu o iconografie bogată, interesantă și valoroasă 
documentar. 

Azi, surpriza stenică din R.L (25): a apărut cronica la Atwood. 
Pentru prima dată cu două amputări, dar mici, discrete, insesizabile 
de altcineva în afară de mine, operate evident din raţiuni de spaţiu. 

Smaranda V. mi-a trimis versiunile franceză şi engleză ale 
articolului meu pe teme culinare destinat inițial „Reflex”-ului. Le-a 
publicat în programul unui prestigios colocviu internaţional care se 
desfăşoară azi şi mâine la Colegiul Noua Europă. Apar acolo 
(versiunile astea) alături de un fragment din Clopotul scufundat al lui 
Ciocârlie (probabil cel la care mă refer eu în articol) şi de un text al 
lui Andrei Pleşu. 

Vremea s-a mai răcorit, dar tot frumoasă. E bine. 
                                                        * 
* Sâmbătă, 30. Curtea de Apel Bucureşti a invalidat decretul 

prin care Băsescu i-a retras lui Vadim Ordinul „Steaua României”, 
acordat de Iliescu. Spre a se adeveri încă o dată zisa lui Goma: „o 
ţară de [...]” 

 
I  u  l  i  e 
 
Duminică, 1. Aseară, pe Cultural, un splendid documentar de 

lung metraj: Mastroianni, amintindu-şi. Cu atât mai emoționant cu 
cât, în 1997, când a fost făcut, el avea vârsta mea de acum. De aici, 
ideea unui articol despre pierderea, în lumea de azi, a bucuriei 
jocului, a spiritului ludic. Ideea m-a ţinut treaz până spre trei 
dimineaţa, iar acum pic de somn, încât nu mă simt în stare s-o pun 
„în operă”. Se adaugă şi agasarea de pe urma unei pene de curent 
care durează de mai bine de jumătate de ceas, din senin, fără vânt, 
fără tempestă. Nu-mi pot face cafeaua fiindcă totul aici e pe curent, 
aragaz (aprindere automată), telefon, centrală termică, până şi apa 
se opreşte fiindcă  încremenesc pompele din subsol. Nu s-a mai 
întâmplat de la Crăciun, când ni se rezerva zilnic câte un asemenea 
episod. Cum zicea Goma? 

 * Luni, 2. Lucrul stă. Şi va sta de acum cât de bine. Azi, 
frizer, piaţă. N pe la doctor, farmacii. Mâine iar la wigwam. Mă chinui 

cu Eszterházi. Articolul acela conceput în insomnie e încă viu, dar 
fără vreo şansă de a se întrupa.  

Mi-a scris Alina L. Că „ar fi onorată” să public integral Dialog 
peste Atlantic în colecţia FCS21, dar numai la anul şi doar cu 
subvenţie. Ar fi, aşadar, o speranţă, fiindcă ei nu cred că i s-ar refuza 
subvenţia. Nu ştiu însă ce voi face cu celelalte cărţi. 

 * Miercuri, 4. Ieri, zi oribilă la wigwam. Plecaţi la 7:30, cu 
starea-mi proastă de la această oră. Mai ales că noaptea, obsedat 
că urmează o nouă zi pierdută, am adormit iar abia înspre două. 
Acolo, Nico a robotit tot timpul, au venit ai lui Orban să cureţe curtea 
de puzderia de mere căzute, să adapteze cuptorul de aragaz din 
apartamentul vechi la butelia de aici. Eu n-am făcut mai nimic, mai 
mult am somnolat în răcoarea casei, la adăpost de vipie, de bâze şi 
de ochi indiscreţi. Din fericire, manelele nu s-au auzit, iar liniştea era 
într-adevăr măreaţă. Dar pentru asta nu merită totuşi să-ţi 
abandonezi confortul de aici ca să te instalezi acolo. Spre prânz, au 
început tunete, apoi ploaia şi de frica unei vijelii n-am mai stat până 
la cursa de 3:30 şi ne-am pornit în speranţa unei ocazii. Dar, cum 
nimeni nu se-ndura să ne ia, am stat aproape o oră şi jumătate în 
picioare, în staţia aceea infectă, plină de muşte şi împresurată de 
eurobaligi, ca, până la urmă, să ajungem acasă tot cu autobuzul de 
3:30. 

Am apucat totuşi acolo să încep –câteva pagini – Praştia lui 
Jünger, în ideea unui eventual eseu pentru L&P. După textul lui 
Eszterházi, o veritabilă terapie de purificare. Mi-e tot mai drag 
Jünger. 

Azi, la Billa, o nouă rundă de cumpărături în vederea venirii 
copiilor. Mâine vine Gizi la curăţenia cea mare, apoi, până sâmbătă 
inclusiv, mai urmează piaţa, pentru prospături. Sătul până peste cap 
de shopping-uri  şi de piaţă, de precupeţe şi foşgăială. 

 * Vineri, 6. A sosit deja noua replică a lui Freund din dialog. 
Speram să mai întârzie, dar e plin de avânt şi energie, cu un 
ireprimabil apetit narativ. Doar că de data asta nu ştiu cum să fac 
joncţiunea, cum să preiau replica, el apucând în altă direcţie decât 
cea pe care i-o sugerasem. Cu asta, cu L&P începute, cu cele 
câteva cărţi care îşi aşteaptă comentariul, cu articolul acela care a 
început să se răcească, inspirat din filmul lui Mastroianni, sunt 
împresurat de „şantiere” în aşteptare. 

Azi, zi un pic mai relaxată, după cea de ieri, cu agitaţia 
curăţeniei din casă şi trei noi runde de alergătură după cumpărături. 
Mâine spre seară sper să ajungă cu bine, în sfârşit, şi copiii. 

* Duminică, 8. Ieri, zi epuizantă din cauza ultimelor pregătiri şi 
a tensiunii aşteptării. Au sosit pe la zece seara. Ca de obicei, cu 
maşina burduşită de cadouri. Printre care, cap de afiş, un monitor 
plat Siemens, al cărui confort l-am savurat azi. Dar azi noapte, 
înainte de a ne potoli cu toţii, după 12, m-a trăsnit o cumplită subită 
oboseală, mai propriu-zis, sfârşeală, încât m-am temut că nu voi mai 
fi câteva zile în stare de funcţionare: „e caddi comme corpo morto 
cade…”  Surprinzător, azi, totuşi, în bună formă. Reuşit printre toate 
să pregătesc pentru expediere la R.L. cronica la Moştenirea Eszterei, 
lucrând cu delicii pe monitorul nou. 

Nu ştiu Nico cum de rezistă fără o clipă de răgaz. Şi, de 
acum, o lună, tot aşa o va duce, când aici, când, şi mai greu, la 
wigwam. 

* Marţi, 10. Zi grea, agitată, ieri. Înainte de amiază şi seara, 
cu noul calculator, Oli 2 : cumpărat cu asistența lui Edi, adus, instalat 
cu emoţii şi mici dificultăţi, familiarizat. După-amiază, la wigwam cu 
un prim transport de calabalâc. 

Azi, în program, continuarea familiarizării cu Oli 2 şi începutul 
transferării documentelor importante din Oli 1. Copiii la hoinăreală 
prin târg. Dar, cu ei, zilele sunt imprevizibile. 

 * Sâmbătă, 14. De ieri sunt la wigwam. N cu copiii, cu o zi 
mai devreme. În după-amiaza sau, mai exact, în seara în care am 
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rămas singur, am reuşit să transpun pe CD-uri, în formă definitivă, 
Jurnalele I-IX şi Vămile nopţii. O plăcere să lucrezi cu Oli 2. 

Traiul aici e suportabil doar 12 ore, de la 9 la 9. Seara şi 
dimineaţa, frig, disconfort, greu de găsit chiar şi peste zi un loc liniştit 
pentru lucru. Iar când nu e soare, nici ziua nu e de stat. 

Azi noapte, chinuit din cauza frigului, frisoane, zadarnic 
acoperit cu vreo trei pături, apoi somn intermitent şi imobilizare 
generală până la nouă. Greu. Noroc că măcar vremea e generoasă. 
Şi o satisfacţie: în „Observator cultural”, un articol de Florin Irimia 
despre proasta traducere a Negocierii cu moartea de Atwood, cu 
ample referiri şi citate aprobative din cronica mea apărută în R.L. 

Mi-am adus aici de citit pe Jünger – Pe falezele… şi Praştia – 
dar încă n-am apucat să termin lectura revistelor cu multe lucruri 
interesante. 

 * Miercuri, 18. Călduri excesive, cod portocaliu chiar şi aici, 
anunţat până săptămâna viitoare. Acum Wetterstation-ul ultra, adus 
de copii, arată în casă 26 şi afară, la umbră, 34. Dar mă simt perfect. 
Aici. Mizerabil însă la wigwam. 

Primit de la Smaranda V. programul colocviului de la New 
Europe College, cu articolul lui Andrei Pleşu, al lui Ciocârlie și al 
meu. 

Azi, telefon cam straniu de la Corneliu Rădulescu. A ieşit ieri 
din spital şi zice că a vrut să mă audă. Îl întreb cum se descurcă, 
dacă îl ajută vreun vecin. Oarecum, zice, vecin, vecine, dar a 
observat că au început să dispară lucruri de prin casă. Vrea să se 
interneze într-un azil. Dar încă nu l-a găsit, îl caută, azilul. Nu mai are 
abonament la R.Lit., la nimic de altfel. Vocea lui, timbrul, nu intonaţia, 
mi s-a părut de o tristeţe sfâşietoare. Mi-a venit teribil de greu să 
întreţin dialogul, blocat, jenat a răspunde la întrebările lui, că suntem 
bine, că suntem (încă) toţi, că suntem sănătoşi, că nu ne lipseşte 
nimic… 

Enorm de lucru în perspectivă – care perspectivă?! – dialogul 
cu Freund, L&P, romanul, transcrierea jurnalului, transpunerea pe 
CD-uri a fişierului şi a dischetelor din Oli 1, cărţi de citit, scris despre 
ele. Progresele sunt derizorii. 

* Duminică, 22. De ieri, din nou la wigwam. Prima parte a 
zilei, epuizantă, cu o nouă alergătură prin piaţa hiperaglomerată, 
după târguielile obişnuite înaintea oricărei trambalări. 

 
A  u  g  u  s  t 
 
Sâmbătă, 4. Azi, la 6:30, au plecat copiii. De miercuri suntem 

acasă. Ultimele zile la wigwam au fost cu ploaie şi frig. Între timp,  
printre picături, când şi când, reuşit să transcriu doar câte ceva din 
jurnal. Început tot aşa, cu intermitenţe, lectura jurnalului lui Jeni 
Acterian. Ai cărui primi ani sunt dezamăgitori, sub comentariile 
superlative care i s-au dedicat. Pe măsură ce se maturizează însă, 
devine tot mai interesantă. Sunt acum la anul 1938; să vedem ce 
urmează. Din tinereţea ei, rămân fabuloase, aproape neverosimile, 
lecturile. În rest, notaţiile propriu-zis jurnaliere sunt cam infantile, de 
liceană romanţioasă. 

Foarte obosit, mi-e teamă chiar să nu mă îmbolnăvesc iar ca 
anul trecut, după plecarea copiilor. Prea multă alergătură, 
salahoreală, agitaţie şi mai ales nelucrare. A mai survenit şi 
înmormântarea, efectiv solicitantă, a Mihaelei Ionaş, la 60 de ani, 
fostă colegă de cancelarie cu N. Iar eu cu el, cu Ionaş, în bune relaţii 
de colaborare cu diverse ocazii. Oameni simpatici şi de ispravă, loviţi 
prea curând de inexorabila năpastă. 

Interesat la dr. Nadă în chestiunea căminului-azil pentru 
Corneliu R. Zice ea că la Brănişca nu sunt condiţii pentru el, dar mi-a 
recomandat un cămin foarte bun, dar cam exclusivist, de-al 
baptiştilor, la Haţeg. M-am interesat şi acolo prin Radu Igna, apoi 
vorbit direct cu mai marele locului. Lucrurile nu sunt imposibil de 

rezolvat. L-am pus pe Corneliu R. pe această pistă, mai departe 
depinde de el. L-am întrebat şi dacă ar fi dispus să răspundă 
interviului lui Virgil Diaconu din „Cafeneaua…” Spre surpriza mea, a 
răspuns că da. Aşa că va trebui acum să-i trimit eu întrebările. 

 * Miercuri, 8. Ieri a sosit în sfârşit „Reflex”, nr. 1-6, semestrial 
deci. 

Am transcris întrebările pentru interviul lui Corneliu R. şi i le-
am trimis lui Virgil D. care i le va expedia ca din parte-i. Mi-a spus că 
ar găsi resurse să-i răspundă şi sunt curios dacă o va şi face. 

Încerc să mă întorc în lumea şi la uneltele mele. 
* Duminică, 12. L&P progresează binişor. Va fi o carte 

interesantă prin compoziţie şi varietatea perspectivelor. Îmi place s-o 
văd cum creşte. Mă bântuie o adevărată bulimie a lucrului, ca pe 
vremea când scriam Nemuritorul… Mai greu e cu cititul – sunt încă 
tot la Jeni Acterian – când mă concentrez mai greu şi-mi surprind 
gândurile dând pe de lături. 

Vineri au venit şi „R.L.” şi „Orizont”, în care mi-am regăsit, pe 
câte o pagină, amândouă articolele. I-am anunţat, trimiţându-le cópii 
ale articolelor, pe Anamaria şi pe Virgil Nemoianu. Au răspuns 
amândoi prompt şi civilizat. Nemoianu se miră că am dat de carte, 
fiindcă editura nu i-a făcut nici un pic de publicitate, iar difuzarea a 
fost mizerabilă. Asta mă pune pe gânduri, şi eu intenţionând să ofer 
L&P editurii ICR, despre care aveam o părere bună. Altfel, unde aş 
putea-o da? Editurile mari sunt arogante, cu fiţe de cluburi 
exclusiviste. Cele mici nici nu plătesc, ba pretind să plăteşti tu, nu fac 
nici un fel de promoţie şi nu asigură nici difuzarea. Nu ştiu, om mai 
vedea. Deocamdată îmi ofer plăcerea de a compune cartea şi de a o 
vedea cum creşte. Mă apropiu de final şi cu transcrierea jurnalelor. 
De n-am pleca, aş putea termina chiar în anul acesta, urmând să ţin 
apoi jurnalul direct pe calculator. 

Freund îmi trimite o nouă secvenţă, cam intempestivă, de 
vreme ce n-am apucat încă să răspund la precedenta: povesteşte 
acum cum a cunoscut diverşi monştri sacri, Bellow, Culianu etc. ceea 
ce mă cam complexează, eu neputându-i vorbi decât, eventual, de 
Haşa şi Irimie Străuţ... 

Multe morţi în vara asta - „Sunt câţiva morţi în oraş, iubito…” 
– Pintea, Pittiş, Teoctist, mare pleaşcă pentru hienele gazetăriei, 
care supralicitează, întreţin atmosfera, agresează intimităţi. Apoi 
Bergman, Antonioni, iar aici, în proximitatea noastră, Mihaela I., toate 
într-o succesiune care zădărniceşte orice tentativă de „gândire 
pozitivă” atât prin faptul traumatizant prin el însuşi, cât şi prin 
verbiajul aluvionar care-l însoţeşte, vorbe, vorbe, vorbe goale, 
parazitare, inutile, penibile, de vreme ce dincolo nu mai e nimic, iar 
nimicul nu mai poate fi umplut cu vorbele noastre betege cu care 
încercăm să eludăm adevărul acesta teribil. 
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Carmen BRĂGARU 
 
 
Centenar Pia Pillat Edwards 
(1916-2011) 
 
 
                     Pia – quel roman que sa vie! 
 
 
        Pia Pillat a fost primul copil al poetului Ion Pillat și al acuarelistei 
Maria Pillat-Brateș. Născută la 18 octombrie 1916, cu puțin înainte 
de mobilizarea tatălui său pe frontul din Moldova, va avea neșansa 
(ea ar fi spus la senectute, șansa) de a traversa toate evenimentele 
alienantului secol XX și, longevivă fiind, își va vedea plecând, pe 
rând, aproape toate rudele și cunoștințele. Foarte frumoasă, 
talentată, cu o personalitate puternică, provenind dintr-o familie de 
vază, atât din punct de vedere politic, cât și literar, Pia Pillat părea să 
aibă toate datele pentru o carieră strălucită și pentru o viață lipsită de 
griji. N-a fost să fie așa, deși, urmărindu-i destinul cu toate încercările 
și provocările lui, se poate spune că a stors de la viață tot ce aceasta 
îi putea da, făurindu-și, astfel, pe neștiute, romanul mereu dorit, însă 
nescris. 
        Copilă fiind, scria poezii și desena, dintr-un imbold lăuntric ce 
împletea date din ADN-ul ambilor părinți. Pe la vreo șapte ani, 
inventa povești fascinante pentru micuțul său frate, alintat Dinuț, mult 
mai vulnerabil decât ea. Mai târziu, pe la începutul anilor ‘30, va 
începe să scrie proză, descriind în scrisorile către tată și bunici, 
experiențele estivale, petrecute cu și împărtășite în scris, de 
asemenea, cu fratele și vărul ei. Astfel, la începutul lunii august 
1933, Ion Pillat, aflat la Miorcani, îi scrie soției, retrasă cu copiii la 
Predeal, după vacanța de la Eforie, despre senzația pe care o făcuse 
în familie o scrisoare a Piei. Se pare că toți cei trei copii fuseseră 
puși să descrie o excursie, probabil la muzeul din Constanța, unde 
văzuseră sarcofage. „Am găsit-o foarte bine și de un stil ușor, 
natural, cu puțin umor, adevărat epistolar. Felicit-o, te rog, din parte-
mi.” ; „După a lui Pia, a fost rândul scrisorii lui Gheorghe și a doua zi 
a lui Dinu. Câteșitrele sunt foarte bine. Nu mai vorbesc de a lui Pia 
declarată hors concours. M-a amuzat mult cum fiecare, pe aceeași 
temă, și-a vădit personalitatea: mai artistă, mai fantezistă, cu un 
grăunte reușit de umor, la fetiță (despre stil nu vorbesc, căci e 
natural ca la vârsta ei să nu mai poată fi comparat cu al băieților) 
(…)” . „Fetița”, cum încă o vedea tatăl său, învăța la Liceul Regina 
Maria și avea să împlinească peste două luni 17 ani, vârstă de la 
care, pentru următorii cinci ani, va fi subjugată de scris, nu din 
dorința de literaturizare a vieții, ci din aceea de a înregistra pe foaia 
de hârtie straniile experiențe ale captării unor energii necunoscute, 
care se materializau prin condeiul ei, ca într-un soi de dicteu 
automat.  
       A debutat în revista „Vlăstarul”  a Liceului Spiru Haret, cu o 
fantezie istorico-literară intitulată O seară petrecută în Cercul Junimii 
(după Panu și Negruzzi), în care detaliile extrase din amintirile celor 

doi junimiști sunt topite și prelucrate într-o povestire cadru, scrisă la 
persoana întâi, vocea narativă aparținând unui tânăr cu propensiuni 
literare, asimilat Caracudei din 1872. Textul, relativ extins pentru 
spațiul alocat de revistă, indică aptitudini de povestitoare și abilități 
în crearea unei atmosfere veridice. În același an 1934, aflată în 
vacanță la Miorcani, compune un ciclu de povestiri poematice 
intitulat Fata cocorilor. Într-o odăiță complet albă pe care o adora, cu 
gratii la ferestre și atât de mică, încât nu aveau loc decât un pat mic 
și o măsuță, separată de restul casei și de restul familiei, Pia scria 
hipnotic, evadând într-un soi de „visuri treze”, cum singură încerca 
să le definească: „Căci există în mine extraordinar de vie memoria 
acelei stări când, așezată pe pat și scriind pe genunchi, îmi 
deschideam gândul nu unor lucruri precise, pe care să le pun pe 
hârtie, ci îl lăsam total disponibil, ca alte gânduri, captate de nu știu 
unde, să-și găsească albia și să curgă, prin el, pe hârtie. Era ca un 
fel de transă, dar eu și vedeam și simțeam; totul venea din afară, 
parcă, și mi se suprapunea mie, cea total deschisă, total receptivă și, 
într-un sens, total posedată.”  Cele patru povestiri poematice, captate 
astfel din străfundurile sinelui, au o certă valoare literară, dar și una 
profetică, de adulmecare neobișnuită a viitorului. Ca pagini de proză 
lirică, amintind vag de poemele în proză ale tatălui și anticipând 
textele fratelui publicate în revista „Vlăstarul”, textele Piei au afinități 
ciudate cu proza simbolică, a supra-realității, practicată de Dino 
Buzzati exact în acei ani și, prin lipsa contururilor realității și ale 
personajelor, trimit spre fluiditatea cadrelor din filmele lui Aleksandr 
Sokurov.  
        Scuturate de fixarea în timp și spațiu, despuiate de orice balast 
stilistic sau narativ, Fata cocorilor, Sera din mlaștini, Corabia 
mântuirii și Strigoiul urmăresc și descriu vag, eluziv, numai esența 
stărilor, emoțiilor, aproape neconcretizate încă în gând, 
experimentate de protagonista Iva, lesne asimilabilă Piei, nu numai 
prin scurtimea trinitară a numelui, ci și prin suprapunerea vârstei, prin 
acea nedeslușire adolescentină, a autoarei și a personajului zămislit. 
Am numi-o proză existențialistă, autenticistă, în cel mai adevărat 
sens al expresiilor, dacă ele nu ar fi atât de demonetizate de uzul 
critic. Și, de asemenea, o proză psihanalizabilă. Iva, ca și Pia, are, în 
trupul de femeie ce se trezește la viață, o fire masculină, în sensul 
unui tumult și al unui curaj, al riscurilor pe care și le asumă cu 
frenezie, al setei de aventură, al înfruntării temerilor cu dârzenie, al 
pasiunii pătimașe ce simte că îi fierbe în vine. Profetice și 
emblematice rămân atât jertfirea Ivei pentru Manuel (Corabia cu 
minuni), cât și întâlnirea strigoiului cu vioară, care, obosit de viață, 
dincolo de moarte, îi declară iubire veșnică celei pe care n-a întâlnit-
o în fapt (Strigoiul). 
      Nu știm ce lecturi avusese Pia Pillat până la revărsarea talentului 
ei scriitoricesc, aidoma petrolului care țâșnește artezian, însă modul 
inedit de a pune în pagină stările trăite și capacitatea de a nara fără 
narațiune, strunind atât de bine acele nedefinite ceva sau cineva, 
plăsmuite din substanța visului, dau măsura talentului ei și indică 
marea prozatoare ce ar fi putut să fie, deopotrivă în familia sa și în 
literatura română.  
Continuându-și experiența onirico-literară, autodidactă, căci 
renunțase la Facultatea de Litere după un an, pentru că se 
căsătorise, Pia Pillat va fi tentată și de poezie în anii 1937-1938 , 
finalizând în aceeași perioadă primul roman, intitulat Zilnic începe 
viața. Ca și Fata cocorilor, va circula numai între prieteni, rămânând 
în manuscris și, aflat în posesia familiei după fuga ei din țară, va fi 
confiscat de Securitate după arestarea fratelui . Romanul, încă 
nepublicat, va fi ars în februarie 1960, cu puțin timp înaintea începerii 
procesului intelectualilor, împreună cu toate materialele 
neinteresante pentru mersul anchetei, ridicate la perchezițiile celor 
25 de inculpați. În lipsa textului propriu-zis, nu putem decât să cităm 
dintr-o scrisoare a fratelui Dinu, datată 14 iulie 1952: „Ți-am recitit 
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zilele trecute romanul, de care am dat odată cu mutatul. Și-am fost 
încă o dată atât de emoționat mândru de tine! Cartea rămâne 
majoră.”  
       De ce Pia nu și-a publicat povestirile și romanul, cu tot talentul 
conținut în ele și cu toate relațiile ilustrului său părinte, este o 
întrebare la care ea însăși va răspunde peste ani, în scrisori. Scrisul 
era pentru ea un act firesc, fără să implice finalitatea publicării, și, 
mai mult decât atât, la toate vârstele a preferat să își trăiască din plin 
viața, spre deosebire de fratele ei care mărturisea că și-o trăise pe a 
lui multă vreme prin vitraliul literaturii: „De-a lungul întregii mele vieți, 
am fost pusă în acea oribilă cumpănă de angajare a ființei: alegerea 
între a trăi total sau a crea total. (…) Cum să nu fi ales viața? Și nu 
literatura? Ca și cum s-ar fi pus vreodată pentru mine problema 
alesului? Nu exista – și probabil că, de fapt, nu există pentru mine 
nici acum – decât o singură realitate, cea a vieții, cea a oamenilor, a 
animalelor, a tot ceea ce viețuiește. (…) N-ar fi un mare păcat să 
negi viața? Dar asta nu se face în mod logic, rațional. Este o reacție 
viscerală. Probabil că am avut-o întotdeauna, dar, evident, fără s-o 
știu. Îmi pare însă mai rău decât îți poți imagina, că nu sunt în stare 
să scriu, căci și pe asta am nevoie s-o fac, dar evident nu am 
vocația, perseverența, disciplina, voința etc.” . La această trăsătură 
vulcanică a temperamentului său, se va fi adăugat și ceea ce i se 
părea a fi eșecul păstrării vii, pe hârtie, a crâmpeielor de viață 
experimentate, aureolate de magia clipei dilatate în amintire: „Am 
retrăit magia niciodată ștearsă a unui moment de viață petrecut într-o 
noapte ninsă, de revelion, pe străzile pustii și molatice ale unui 
București din tinerețea mea. Și magia acelei plimbări în doi, cu toate 
ecourile și rezonanțele adânci din noi – cei de atunci – nu s-a șters 
niciodată. Odată, când am încercat să scriu o carte, demult, am 
încercat s-o pornesc de la acea noapte – să pun în cuvinte tot 
inexprimabilul, în toată sfâșietoarea poezie a acelui moment de viață 
absolut unic. Și n-am putut, căci simțeam cum se destrăma trama 
aceea misterioasă din care se țes asemenea trăiri intense, plăpânde 
ca cea mai fragilă viață nouă, și cum cuvintele ar fi transformat-o și 
probabil ar fi ucis-o în amintire.”  
      Frumusețea ei fizică și lăuntrică, cultura, talentul, rafinamentul, 
agerimea minții, dăruirea totală către semeni, amestecul ciudat de 
fragilitate și de cutezanță, modestia, fascinanta ei vitalitate au făcut 
ca Pia Pillat să fie curtată și iubită de timpuriu. Se știe că, aflată într-
o călătorie cu tatăl său, la Istanbul, pe când încă nu împlinise 18 ani, 
remarcată la primul ei bal, unde avusese un succes deosebit, primise 
o cerere în căsătorie de la un turc mult mai în vârstă, prilej de 
indignare pentru severul Ion Pillat, dar și de tăinuită mândrie 
părintească. După mai puțin de un an, se mărita cu aviatorul Ilie 
Arapu, însă căsnicia lor nu avea să dureze prea mult. La scurt timp, 
îl cunoștea pe Mihai Fărcășanu, care, mai în vârstă decât ea cu 
aproape un deceniu, o fascinase în asemenea măsură, încât 
hotărâse să-și părăsească soțul și să se mute cu iubirea vieții ei. 
Această decizie dusese la ruperea relațiilor cu familia, Ion Pillat 
interzicându-i accesul în casa părintească și interzicându-le celorlalți 
membri ai familiei să o viziteze. După un timp, tatăl se mai înmuiase 
și o reprimise pe fiica rătăcitoare, alături de logodnicul ei, care îi 
fermecase curând pe toți, ceremonia nunții lor având loc apoi chiar în 
casa familiei Pillat. Mihai Fărcășanu era – așa cum îl descrie 
Cornelia Pillat  – „frumos, liniștit, definitiv. Îi privesc fotografia pe care 
Pia i-a făcut-o în acea iarnă [1944-1945, n.n. C.B.]. Capul îi este 
văzut pe trei sferturi, profilat pe zăpadă. Vântul îi răsfiră părul des 
care pe atunci încărunțea și care îi mărginea fruntea înaltă, bombată. 
Apar, desenate perfect, sprâncenele piezișe, deasupra ochilor mari – 
cu pupile de culoarea  alunei – și nasul ușor acvilin, bărbia puternică, 
dar nu voluntară. În colțul gurii strânge luleaua. Privirea îi era 
întotdeauna tandră cu cei familiali, iar zâmbetul timid ne înștiința 
discret că ne stă la dispoziție”. Cânta la vioară și la violoncel, vorbea 

bine englezește, scria articole în care polemiza cu „bătrânii” liberali și 
îi mobiliza pe tinerii care îl priveau ca pe un model (așa s-au născut 
Scrisorile pentru tineretul român), se documentase în bibliotecile din 
Londra și Berlin pentru teza de doctorat cu titlul Monarhia socială, 
dar cocheta și cu literatura. Scria romane, dintre care a publicat unul 
în 1946, de factură montherlantiană, intitulat Frunzele nu mai sunt 
aceleași, semnat cu pseudonimul Mihail Villara, pentru care a primit 
Premiul „Culturii Naționale”. Cel de-al doilea soț al Piei, a ajuns, după 
23 august 1944, directorul „Viitorului”, organ al Partidului Național-
Liberal și președintele organizației Tineretului Liberal. Era firesc să 
fie vânat, la scurt timp, de comuniștii care începeau să acapareze 
puterea. Pe zidurile unor clădiri din București și pe tramvaie 
apăruseră afișe cu textul „Moarte lui Mihai Fărcășanu, dușman al 
poporului!”, apoi, când Securitatea se mai consolidase, începuse să 
fie căutat, nu fără unele aspecte hilare. Iată ce povestește Cornelia 
Pillat : „Într-o zi se afla chiar la el acasă, în momentul în care s-a 
sunat la ușă. S-a dus să deschidă și securiștilor care-l căutau le-a 
spus că Mihai Fărcășanu nu locuia acolo. Aceia au plecat. 
Securitatea nu era încă bine instruită. În acel timp, de teama unor 
descinderi, Pia i-a ars romanul, scris de el în Georgia, unde fusese 
trimis pe front ca simplu soldat. Când a aflat, Mihai i-a spus: Mai bine 
mă ucideai pe mine.”  
      La începutul lui 1945 își lăsase mustață, încercând să-și schimbe 
înfățișarea, pentru a scăpa de urmăritori (astfel „deghizat”, venise în 
noaptea de 17 aprilie la catafalcul socrului său, pentru a-i aduce un 
ultim omagiu), apoi a început să se ascundă pe la prieteni, la via de 
la Izvorani a socrilor săi, în casa Piei Alimănișteanu de la Predeal 
sau chiar în mansarda apartamentului familiei Pillat. Curând a 
devenit limpede tuturor, dar mai ales soției sale, că mai devreme sau 
mai târziu tot va fi prins și va înfunda pușcăria, împreună cu toți cei 
din familie și prietenii care îl ajutaseră să se ascundă. De aici, 
încercarea disperată a Piei de a găsi o modalitate prin care să-l 
poată scoate din țară. 
De la aceste date reale, fără a le preciza, pornește romanul Piei 
Pillat Edwards, Zbor spre libertate, scris pe la sfârșitul anilor ‘60 în 
Anglia și apărut în 1972 la Editura Leo Cooper Ltd. din Londra, sub 
pseudonimul Tina Cosmin. El descrie amănunțit și într-un ritm alert 
aventura, la nivel romanesc, eforturile și primejdiile, la nivelul 
realității, pe care și le asumă o tânără soție, în vederea pregătirii 
evadării ei și a soțului ei dintr-o imensă închisoare în care se 
transformase România acelor ani. Dar, se cuvine subliniat faptul că 
romanul pe care îl citim noi astăzi nu este conceput și construit ca 
roman, ci ca o povestire epistolară a fabuloasei aventuri din 1946. La 
data scrierii ca atare, Pia Pillat Edwards se dedicase total vieții, 
rămânând doar cu o nostalgie a scrisului și cu un regret pentru lipsa 
de timp și de organizare, de care suferea. Astfel încât, o bună 
prietenă aflată în altă localitate, Mary Whitehouse, „impresionată de 
destinul, dar și de talentul de povestitoare al Piei (…), a rugat-o să-i 
istorisească în scrisori aventura plecării ei în exil, iar la sfârșit, a luat 
toate paginile de corespondență, le-a pus cap la cap, le-a bătut la 
mașina de scris și i-a cerut autoarei îngăduința de a le da spre 
publicare. (…) Manuscrisul, conceput în limba engleză, a stârnit 
interesul editorului Leo Cooper, care a anticipat succesul de public al 
cărții ” . Din păcate, acesta i-a cerut să renunțe la descrierile și 
portretizările care nu spuneau mare lucru unui cititor britanic, mizând, 
ca orice editor, pe latura oarecum schematică a romanelor de 
acțiune. Astfel s-au pierdut introspecțiile personajelor, spre care Pia 
Pillat era înclinată, precum și întreaga atmosferă a Bucureștiului 
anilor patruzeci, realizată în prima versiune prin descrierea 
interioarelor, a străzilor, a cartierelor.  
       Apărut la Londra, în 1972, cu titlul The Flight of Andrei Cosmin, 
romanul a fost apreciat de critici și de cititori, într-un rând 
propunându-i-se autoarei să fie ecranizat. Refuzul categoric avea în 
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spate teama de a nu periclita situația rudelor rămase în țară, care 
trecuseră deja prin experiența anchetelor, a încarcerării și a 
domiciliului forțat. După exact șaizeci de ani de la evenimentele 
narate și treizeci și patru de la publicarea în Occident, romanul a fost 
recuperat și în țara pe care Pia Pillat a fost nevoită să o părăsească, 
recuperare datorată nepoatei sale, Monica Pillat, îngrijitoarea ediției, 
și a traducătoarei Mariana Neț. Prima ediție, din 2006, a inclus și 
setul de povestiri din adolescență, Fata cocorilor. Cea de a doua 
ediție, din anul următor, renunțând la povestiri, a întregit profilul 
scriitoricesc al Piei Pillat cu câteva scrieri din exil, de la începutul 
anilor ‘50: trei articole politice polemice, antireperiste, trei poeme și o 
povestire oarecum anti-propagandistică, intitulată Poveste de 
Crăciun. Deși prețioase documente de istorie literară, textele au 
totuși o valoare scăzută, nefiind în măsură să marcheze o importantă 
evoluție auctorială, cât mai degrabă o dorință de implicare în 
propagarea unor idei și idealuri de libertate, către un public rămas 
într-o țară captivă.  
       Practic, constatăm că, după episodul american al vieții și al 
„operei”, după divorțul de Mihai Fărcășanu (1955) și recăsătorirea cu 
medicul militar Anthony Edwards (1956), Pia Pillat nu mai scrie ca în 
trecut. Ea se dedică altor cauze, precum salvarea fratelui din 
detenție, susținerea, materială și sufletească, a familiei acestuia, 
îmbărbătarea lui după eliberarea din închisoare, traducerea textelor 
nepoatei (practicând astfel o kenoză rară, adică micșorându-se ea, 
spre creșterea celeilalte), ajutorarea semenilor, prin implicarea în 
muncă de voluntariat pentru cei defavorizați. Toate acestea, făcute 
cu un altruism genuin și cu o disponibilitate absolută, nu îi mai lasă 
timp pentru creație. După câteva încercări, probabil de la sfârșitul 
anilor ‘60, când încă mai spera la o revenire în fața foii albe („lucrez 
la o carte (pentru mine)”; „un început de roman (…) lăsat baltă după 
trei capitole”), Pia Pillat Edwards, deși mereu ademenită de mrejele 
creației ca de o Fata Morgana și îmboldită de toți corespondenții 
bucureșteni spre sublimarea vieții în pagina romanescă, nu va mai 
scrie literatură propriu-zisă. Va purta, de aceea, în suflet, după 
propria mărturisire, o „melancolie a operei în creație, întreruptă și 
moartă. Melancolia în fața unui zbor neîmplinit împușcat în aer.” , 
acea latență a talentului („ce tezaure dorm în mine”; „simt că atâtea 
în mine cer să iasă la lumină”), aidoma sentimentului blagian de 
păduri ce ar putea să fie și niciodată nu vor fi.  Sesizând mereu, într-
un soi de ieșire din sine obiectivată, o lipsă de organizare a timpului 
și o nedisciplinare, absolut necesare scrisului, va tot amâna și va 
spera că, la bătrânețe, va găsi timpul și înțelepciunea să scrie „o 
singură carte așa cum aș vrea-o să fie”: „Dacă vreodată aș ajunge să 
pot scrie o carte, poate că asta ar fi tema ei subterană: soarta 
fiecăruia și inevitabilitatea întâmplărilor – care nu sunt predestinate, 
ci cursul lor e întipărit în fiecare om și-și împlinește ciclul, așa cum 
este, pentru că fiecare om își parcurge drumul potrivit impulsurilor și 
caracterului lui, potrivit propriei sale structuri interioare.”   
       O idee neobișnuită îi încolțește în minte pe parcursul 
corespondenței cu nepoata poetă, aflată în plină ascensiune și 
vitalitate creatoare: să îi povestească, ca o Șeherazadă, scrisoare 
după scrisoare, viața așa cum o trăia, urmând ca prelungirea ei 
spirituală, cum o percepea simbolic pe Monica, să monteze, la un 
moment dat, toate piesele într-o carte, precum făcuse odinioară 
prietena Mary cu experiența fugii din țară. 
Încă participantă la aventura existenței, Pia nu întrezărise atunci 
ceea ce este evident pentru toți cei care citesc densul volum, numai 
aparent de corespondență, intitulat cu o sintagmă de-a ei, Sufletul nu 
cunoaște distanțele, că marele roman pe care l-a visat preț de o 
jumătate de veac a fost chiar viața ei, așa cum s-a desfășurat ea.  
 
 
 

Aș vrea 
                                de    Pia Arapu 
 
 
Aș vrea să fiu un pom clătinat de vânturi, 
mângâiat de ploi, 
adormit de toamnă. 
Aș vrea să fiu o apă cu netezi suprafețe, 
cu nuferi liniștiți, 
cu pești tăcuți în fund. 
Aș vrea să fiu ca stuful, 
ca papura din baltă 
în care foșnesc grauri, 
în care trec lăstunii, 
în care plânge broasca ieșită din adânc. 
Aș vrea să fiu un cântec uitat de trubaduri, 
pierdut de cântăreți, 
cules de un copil. 
Aș vrea să fiu o barză cu pasul măsurat 
ce vine de departe 
și pleacă mai departe, 
o barză călătoare cu zborul nemișcat. 
Aș vrea să fiu un câmp dogoritor în soare, 
în care iarba nouă înfige rădăcini, 
în care sapă râme, 
în care orbesc cârtiți, 
în care trec alene împovărații melci. 
Aș vrea să fiu un clopot cu glas adânc și blând, 
ce sună dimineața 
și câteodată seara, 
ce cheamă în biserici cucernice măicuțe 
și plânge în clopotniți pe somnul lor de veci. 
Aș vrea să fiu o ceață a toamnelor târzii, 
ce cade peste oameni ca visele pustii, 
ce-acoperă copiii cu vagi melancolii 
și-atârnă la ferestre ca pânze cenușii. 
Aș vrea să fiu ca focul, ca vântul și ca marea, 
aș vrea să n-am hotar. 
 
 
 
 
 
Teodor Dume: Durerea din spatele cărnii, Ed Pim, Iași. 
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Felix NICOLAU 
 
 
 

Un post-dada bine dispus 
 

Impresia cu care rămâi după 

întâlnirea cu poezia lui Adrian Firică este că muntele pe care stă 

cocoţat Hollywood-ul a fost aruncat în aer şi că universul 

cinematografic s-a rearanjat, în cădere, după legile hazardului. 

Explozie, erupţie şi consecinţele violentării. O senzaţie de déjà-lu şi, 

totuşi, de ceva foarte altfel. Altfelograma pare desenată după ritualuri 

dadaiste: se pun cuvintele într-un săculeţ, se scutură, se extrage 

ordinea aleatorie câştigătoare. Doar că în cazul de faţă vorbim nu 

despre cuvinte, ci despre propoziţii. Un dadaism sui-generis, o joacă 

inteligentă cu propoziţii şi fraze în vederea zămislirii unui poem 

răsucit, nervos, tăiat şi imprevizibil. 

Autoportretele (Editura Muzeul Literaturii Române, 2007) 

lui Adrian Firică par a fi extrem de variate dar, de fapt, sunt variaţiuni 

pe o temă dată. Acest Parmigianino care, pictându-se într-o oglindă 

convexă, îşi măreşte ba o mână, ba un ochi, ba o ureche, este 

mereu egal cu el însuşi, imperturbabil şi infatigabil. Pendularea între 

zoom out şi zoom in este motivată de o autodereglare de sine, 

rimbauldiană oarecum: „degrabă şi de unul singur mi-am făcut o 

astenie pretimpurie de vară”. Astenia provoacă, la rândul ei, derivaţii 

dintre cele mai surprinzătoare şi mai mixate lingvistic: „love!/lavare 

humanum est/diabolicum perseverare”. După exhibiţii de genul 

acesta, se trece la tachinarea metodică a cititorului: „m-am apucat de 

fumat: contact me!/if you are a woman interested by cigar or who 

smokes cigar/- not necessary a model” (Prolog). Intenţia este însă 

clar una narcisistă, evident pitită după scăpărări perfect ilogice: „când 

eram mic socoteam că sunt/acum am alte acţiuni din praf şi pulbere” 

(...între vederi). Fenomenul de pitire are şi excrescenţe religioase. 

Din fericire sau nu, poetul şugubăţ nu-şi ia deloc scriitura prea în 

serios: „câte douăsprezece/condacuri şi icosuri ţineam/unu la 

mână/doi la mână...” (...Doamne). Declaraţia este una de ars poetica 

pe dos: „scriu cu mâna-ntinsă de la extensie-ncoace/privat de-amorul 

artei/de-a-ndărătelea” (...pe linia de ochire a Orizontului). Nu ştiu 

de ce, nu-l prea cred pe cuvânt pe autor. Poate pentru că scrisul „de-

a-ndăratelea” presupune, totuşi, o derulare backward ordonată. Or, 

aici e limpede că scriitorul face rost cu nesaţ de obiectele lirice, le 

dispune într-o grămăjoară şi bum! detonează petarda. Un fel de 

action painting pe o tablă de darts; cuvintele sunt săgeţi aruncate la 

ţintă: „avusesem un plan/pregătisem răpirea din serai/din vorbă-n 

vorb-a rămas rama/răpirea s-a dat la fund//jurnal de bord: mii şi mii 

de bărcuţe-n derivă” (...cu mâna goală). Figurativul este des-figurat; 

urmează o bifurcare de drumuri: unul către împărăţia abstractului, 

altul, mult mai circulat, către absurdul bufon, à la Jarry: „îs bune două 

puncte de vedere/unul vine cam oblic altul cam de sus/<<cam cum 

ca>> arhisuficientul telescop congenital/băţ privit din lateral şi inele -

inele-ntr-însele...de-acolo//n-are decât să vină perfectul îhâm” 

(...telescopic). In fond, experimentul are loc la nivelul formei, al 

cadrului, şi mai puţin al fondului. Această poezie fără culoare, fără 

sonor, fără miros lasă totuşi impresia de conglomerat eteroclit: „să 

pui deoparte semnul de mătase tare/precum INDUSTRIA NAŢIONAL 

DE ETIQUETAS LTDA”. Realitatea este compromisă sistematic, 

proliferată şi zgândărită: „adu-ţi aparenţele aproape de real” (...cu 

henri matisse). 

Acest poet care se plimbă „...fără cravată/...pe lună”, nu 

deconstruieşte propriu-zis, ci re-bate cărţile realităţii până când 

jucătorii sunt condamnaţi să obţină chintă roială sau ...nimic: „poate 

dracului să-mi cadă privirea in cap/stau bine cu rampa de lansare 

pagină plantată acasă” (...tucu-tucu). El nu vrea să scrie nici 

autentic, nici poetizant, nici literal, nici literar. Mecanismul său poetic 

este pus în mişcare de cuvinte-cheie care ori se potrivesc la toate 

yalele, ori la niciuna: „ah ce dificilă e sintaxa/sau nu e folosind noi 

mai mult cuvintele cheie/avatar aventură tensiune expresivitate” (cu 

Jane’n timpul rămas liber). Expresivitatea nu se poate pune la 

îndoială. În privinţa seducţiei, chiar instanţa auctorială are dubii: „să-

mi scrii iubita mea dacă ceva te-nervează” (...autentic). 

Să fie vorba de o frică de simplitate, de nuditate? Un horror 

vacui? Unele versuri par a face referinţă la aşa ceva: „numai 

dimineaţa mai aveam curajul să stăm goi/aşa cum spuneam/când 

încă nu-ncepusem să fac exerciţii de goliciune’ (...cu gâtul gol). 

Altele deschid pârtii psihanalizabile: „eram aşa de cuprinşi amândoi 

de deprimări/nu ne mai vedeam capul de atâtea deprimări” (...cu 

multe deprimări). Nu face să abordăm în spirit de buchiseală creaţia 

aceasta. Cel mai bine e să ne uluim de jocurile dadaiste şi să ne 

minunăm de constructele suprarealiste, de genul: „încă nu apăruseră 

garsonierele pe lume/ceea ce se solda de fiecare dată/...când 

serbam ziua ei de naştere/cu plimbatul calului prin casă/- casa era tip 

vagon/prin urmare nu revenea niciodată calul înapoi -/însă rămâneau 

măcar pe ici pe colo/caietele risipite pe pereţi” („la minut”). Aşa 

arată momentele de glorie ale acestui mixtum compositum, joc de 

scenă al unui jongleur priceput, care poate jonglează cu prea multe 

cuvinte. Pe unele dintre ele nu le prinde – cad şi se sparg pe solul 

dur al poeziei. Pe altele reuşeşte să le prindă la fix şi să le 

proiecteze, într-o lumină nebănuită până la el, pe plafonul din stofă 

moale al circului de fiecare zi. 
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Ioan Radu 

VĂCĂRESCU                                
 

 

 

Une jeune passante au centre 

ville 

ou Le droit à la mélancolie 
 

Ailleurs, bien loin d’ici! Trop tard! Jamais peut-être! 

                                                 A une passante – Charles  Baudelaire 

 

Et voilà comment un matin béni est devenu  

ma jeune passante: quelques instants au carrefour aggloméré  

au moins il y a eu un feu de circulation au matin gris et glacé  

personne d’autre ne t’a pas regardé  

ou même si quelque passant en retard comme moi l’a fait  

il ne t’a pas regardée de la même façon  

c’est un sacré privilège de regarder une jeune fille  

svelte la tête découverte  dans la multitude de cols de gros 

souliers   

de bonnets l’idifférence a été le grand instant d’une vie  

inconnue à moi bien que maitenant je te connaisse mieux  

que n’importe qui ç’ a été ton instant d’or et  tu ne le sauras  

jamais  

a été mon instant de joie et de bonheur  

probablement que tu ais senti quelque chose de vague  

alors que tu es partie de chez toi   

une onde d’énergie vitale autrement tu ne serais pas partie  

en ce temps glacé du dehors si légèrement  habillée  

les seins ronds sous la blouse fine entre les faces  

déboutonnées de ton vêtement  

chaud qui s’arrête  au-dessus des genoux  

les cheveux  châtains  flottant  derrière  

avec des flocons en cristal sur les mèches 

 vers le passage des escaliers trappes envers la ville 

suspendue  

dans une autre réalité le jeans noir collé aux  jambes et aux 

cuisses 

étourdissantes  je t’ai vue flotter dans une  

chaste sensualité je n’ai pas senti d’autre désir que celui  

de me nourrir d’ illusions que tu pourrais être heureuse 

que les ailes fragiles et audacieuses ne se blaisserons pas 

dans les temps dévastateurs qui viendrons aux matins sombres 

aux nuits calmes ou brûlantes 

je ne sais pas si celui-ci est ton chemin chaque matin 

voilà du carrefour comment  je regarde par habitude 

la tour de l’horloge les murs  massifs de l’ancienne mairie la 

place  

mélancolique d’au-delà de l’église la rue qui descend 

dorénavant elle descendra avec toi à la fois vers le passage 

sombre 

vers le cœur de la ville impériale 

il aurait été possible que tu fûsses descendue auprès de ces 

remparts 

aussi pressée aussi enivrante dans ton inconsciente 

sensualité désoriéntée par le bruit des sabots et des roues 

géantes  

en bois un cliquetis d’armes et d’armures 

vers La Foire aux Poissons ou vers La Foire aux Fleurs 

vers La Foire aux Vins vers Le Pont de Fer ou vers La Porte 

de la Tour à côté du portail de fer forgé de l’église peut- être 

tu te rappelles les sons limpides de la cloche dans des  matins 

blancs de l’été dans des matins gelés d’hiver comme 

maintenant  

dans l’ afflux de cols bottes chapeaux indifférence 

le visage je ne l’ai presque pas aperçu 

je me l’imagine préoccupé tu ne dois pas être inqiète 

la ville existe et tu existes pour elle et pour moi 

et nous existons pour ta vie passagère 

pour ton instant éternel 

c’est mon privilège dorénavant une auréole  étincellante 

t’enveloppera en elle flotteront des lettres  des syllabes  des 

mots 

tourneront et feront naître des propositions et phrases 

de mes mains je les caresserai n’aie pas peur 

ne te feront aucun mal se feront pénétrer de ton odeur 

froide et passagère il ne faudra que les ramasser avec sagesse 

de la même façon que les anciens maîtres ont mis pierre sur 

pierre 

et brique sur brique et ils ont bâti ces murs 

ces tours et passages tu seras immortelle 

tu es éternelle c’est seulement moi qui te connais je suis le seul 

qui t’ai vu cet occulte orgueil 

me donne le droit à la mélancolie à une raffinée obsession 

                                           

 

 

En descendant le ravin de l’ouest de La 

Colline du Lézard 
 

 

arrive arrive le printemps 

bientôt seront de retour les oiseaux voyageurs 

flottent au-dessus de la gare et du Quartier Lazaret 

au-dessus des toits roux 

chargés de lucarnes  aux yeux et de conduits  

de cheminées en briques écroulées 

je monte sur La Colline du Lézard  

par dessous de l’orée du bocage d’ aunes 

et au bout du champ cultivé de maïs resté sec de l’année dernière   
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qui bruit tranchamment au souffle léger presque salin 

les couleurs sont encore d’hiver 

ici  j’allais jadis à la quête aux cigales il y a longtemps 

 

la vitre de la fenêtre s’embrume ensuite devient verdâtre  

je m’assieds de nouveau  sur la terre  humide de la crête 

voilà comment je verse de l’eau de la bouteille bleu de parfum 

dans un trou de cigale et j’attends  transi  d’impatience 

en regardant du coin de l’oeil 

j’y  verse encore quelques gouttes d’eau 

après quelques minutes d’attentes un cigale sort dehors 

il bouge lentement il est tout mouillé 

 

je me tiens à table devant la fenêtre et je regarde 

vers la nord La Colline du Lézard est pleine de soleil 

je prends le cigale entre mes doigts et je souffle sur lui 

je souffle jusqu’à ce que je le sèche  

et puis je le mets de nouveau sur la terre 

je lançe comme à la cible contre une grande pierre   

la bouteille de parfum 

elle se brise et le col à bouchon en plastic reste tout entier 

en brillant au soleil crû du printemps 

je m’assieds et je regarde le ciel  

je regarde la terre d’alentours  où s’éveille la vie 

un souffle tiède et presque salin commençe à se faire sentir de la 

vallée 

et de l’ouest là c’est la ville couverte de tuiles roux 

 

dans un bâtiment haut du centre je me trouve dans une chambre 

allongée 

aux  arcades  sombres et je regarde par la fenêtre le ciel 

voûté  sur La Colline du Lézard 

 

je regarde immobile  par la fenêtre un gamin en plein soleil en sifflant 

et en descendant le ravin de l’ouest du Lézard 

 un cigale attaché par une épingle à la poitrine  

 

 

 

Exil 

( un poème presque politique ) 

 

sont disparus les lions en pierre de L’Empereur  des  romains 

encore un ami est parti en exil  

puis un autre et ensuite un autre 

en fin de compte est disparue la statue de  Georges Lazar 

de la place ou les amis restés ont été près 

de la mort dans un décembre maladif et inoubliable 

quelques portes de moins 

quelques amours de moins 

tombées dans une mémoire oubliée 

vies disparues parmi tant d’autres mémoriales 

habités par des ombres 

 

une fois j’ai été en exil dans une ville impériale 

il s’agissait d’une encyclopédie imaginaire 

de la mélancolie de chaque jour 

maintenant je suis exilé dans une ville triste 

une ville en pierre sèche regnée 

par un consistoire oculte 

comme autrefois dans l’histoire aucun droit ne nous reste plus 

aux  princes vlachs exilés en leur propre pays 

on nous dit d’être  heureux en glissant 

en glissant sur l’eau gelé des fontaines cassées 

d’être heureux dans le nouveau empire romain de nation allemande 

dans la nouvelle province de l’ancien empire 

autro-hongrois de nation européenne 

d’être heureux en attendant aux portes de la ville 

des maïereni exilés autour de L’église ortodoxe de la Fosse 

 

aujourd’hui est revenue la saison 

dans laquelle nous devrions de nouveau entrer 

par le portail de lumière du centre vers Les-Sous-Aunes 

à  une rencotre secrète de mélancolie 

on est resté trop peu de telle sorte que nous occupions toutes les 

places  

autours de la statue d’ Eminescu 

trop peu pour boire tout le vin ramassé 

seau après seau pendant toutes ces années pourries 

doux aurait été notre regard 

âpre la parole et le chant 

en caressant des crinières des jeunes lions 

inciter  les chiens bergers mioritiques contre le destin hostile 

en rappelant chacun des ceux exilés 

loin dans une europe triste 

dans un pays au un autre 

aujourd’hui toutes les horloges de la ville emperiale  

se sont écroulées dans l’enfer 

                                                           

                                                                                           Sibiu, 2007 

                                                 

   Traduit  en français par 

 Adrian Iancu 
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Ioan BARB 

 

Dumnezeul de sub dud 

Sub troița de la poartă a răsărit un dud 
a crescut și-a întins crengile peste drum 
vara zeci de păsărele  
se ascundeau în ramuri și cântau 
Hristos stătea la umbră pe cruce 
buzele lui de fontă zâmbeau trist 
crengile aplecate l-au acoperit de tot 
pentru că pomul dorea să ascundă 
această comoară 

dar într-o iarnă cu ger 
vecinul Ion a rămas fără lemne de foc 
zăcuse bolnav din primăvară  
până toamna târziu 
în ajun a simțit că-i e mai bine 
a ieșit pe poartă cu o secure 
și a culcat dudul la pământ 
când a dat cu ochii de El i s-a închinat 

noaptea troița a luminat satul din nou 
și trecătorii minunându-se 
se opreau uimiți 
își făceau semnul crucii mulțumind 
Hristos locuia din nou printre noi 

 

A fost odată un sat 
 
A fost odată ca niciodată 
un sat cu căsuțe văruite în lumină 
cu oameni primitori 
unde se adunase atâta bucurie 
încât în fiecare dimineață  
era ajun de sărbătoare 
la capătul uliței 
se împărțeau copiilor plăcinte calde 
ziua ținea cât un an  
nu ne mai săturam  
colorând cerul cu degetele   
atârnându-i păsările sub nori 
coloram grădinile cu pomi aplecați 
sub povara roadelor coapte 
firul limpede al iazului morii 
care împărțea Suseniul de Joseni 
mai mult ca sigur Dumnezeu s-a gândit El 
că trebuia să fie un semn 
ca să ne poată deosebi 

 
am mai pictat și moara 
cu roțile ei din lemn înnegrit  
iazul în care El 
amesteca toate culorile la amiază 
 
și ferestrele nopții 
ca cei plecați dintre noi 
să se uite cu bucurie pe pământ 
seara când se adună pe la casele lor din cer 
să se bucure și ei de satul nostru 
cu oameni frumoși 
și căsuțe văruite cu lună 
  
 

Frigurile din iarna aceea 

Fusesem  bolnav de plămâni 
mama a întins rufe umede pe sfoară 
deasupra sobei să-mi  stâmpere zăpușala 
umbrele alunecau  de pe pereții umezi 
și-mi răcoreau gândurile 
pomii cocoșați de sub fereastră 
se uitau la mine duioși 
Isus trecea pe uliță  
l-am zărit printre ulucii triști 
sub geam chemându-mă 
era copil de seama mea 
 

se auzeau colindători 
cai nechezând 
boii lingeau cerul aburit de ger 
în suflet mi se deschidea un geam 
noaptea îmi sufla în pumni 
Isus trecea pe uliță cu pași domoli 
în casă era forfotă 
mama ne cânta 
gerul se topea în colaci  
chipul ei alb 
printre tăciunii tremurând 
era singura icoană 
 
 

Moașa mare 

O scoteau dimineața la poarta casei 
și o așezau pe scăunelul de lemn 
treceam prin fața ei fără să o salutăm 
credeam că nu mai vede de mult 
dar ea citea mesajul pietrelor lipite în zid 
și asculta sunetul prafului așezat pe raze 
soarele îi lumina fața străbătută de șanțuri adânci 
săpate de amintirile prelinse din ochi 
amintiri de la porțile lumii 
întâia privire a pruncului oprită pe fața ei 
când  îi lega buricul și închidea ușa spre veșnicie 
calea pe unde-a intrat în lumea noastră 
 

ea știa că pentru fiecare om 
e mai bine să uite măcar o vreme 
lumea din care a venit 
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până  devine iarăși copil  
și se va supăra când va pierde șirul zilelor 
și își va aminti secvențe pe care nu le-a trăit 
i se va părea că viața lui trece repede repede 
cât timp își va lega șireturile încălțărilor  
 

ea stătea în fiecare zi lângă poartă  
se uia de cealaltă parte a uliței  
mereu de cealaltă parte 
de multă vreme o chema cineva 
îi făcea semne că poate trece prin râu 
dar  Dumnezeu care o iubea 
îi împletea din flanela serii aripi 
să poată zbura în tărâmul celălalt 
fără să atingă Iordanul 
 

În inima mea sunt zidiţi doi tâlhari 

Doamne 
poate sunt eu cel ce voi trăda 
gândurile îmi ciugulesc lacome 
din hrana dată morţilor 
mi-e inima întristată 
precum a lui Acan 
dar mintea mea înghite 
lucrurile încredințate spre nimicire 

nu se mai satură 
inima mea cea bătută în cuie 
între două cruci 

jumătate plânge 
ca tâlharul din dreapta 
jumătate râde 
ca tâlharul din stânga 

 

Femeia ce străluceste în mine este o biserică 

În fiecare bărbat străluceşte o femeie 
din ochi şterge picăturile de somn 
ascunse printre lacrimi 
acelaşi legământ din grădina Eden 

îi spune că mai are loc pentru o cetate 
pentru un turn cu orologiu 
soarele îi deschide ochii de orb 
priveşte prin mine mereu uimit 
că nu mai îmbătrânesc 

femeia adormită în mine este o biserică 
dacă o trezesc aruncă icoanele 
şi idolii din altar 

 
a rămas singură cu turnul de veghe 
printre creneluri în loc de tunuri 

şi-a întins peste ziduri lumina 
mă ocroteşte 

Cînd eram orb ai lăsat în mine o fereastră deschisă/ 
bâjbâiam în noapte ca omida în ierburi 
înspăimântată de pasărea ce căuta s-o înghită 
mă atrăgeai înspre Tine aşa cum absoarbe o inimă tânără 
sângele în care strălucesc peştii vieţii 
 
priveau în locul meu degetele mâinilor nu vedeam 
dar voi aveaţi în mine un chip pe care nu-l veţi cunoaşte 
mă simţeam ca pruncul aşteptând cu ochii închişi 
în pântecul mamei o adoră dar nu a văzut-o încă 
în mintea lui nu cunoaşte vederea prin ochi 
 
când eram orb auzeam nisipul sub firele ierbii 
umezea cu lacrimi rădăcinile în întuneric 
îmi arăta că nu poate umbla nu poate vorbi auzi 
nu poate face căuş aerului cu palmele sale  
 
îmi şoptea că trebuie să fiu fericit să am răbdare 
până când vei colora şi în ochii mei toate lucrurile 
- simțeam doar privirile îngerilor 
prin fereastra deschisă 

Poveste de noiembrie 

Am făcut focul în soba veche de pământ să încălzim streaşina casei. 
venise frigul, încă din ziua aceea, în care am anunţat că ne vom 
muta în oraş. casa torcea ca o pisică, uneori o auzeam în somn, am 
înţeles că era declaraţia ei de dragoste: îmbrăţişa coşul prin care ne 
părăseau, una câte una, amintirile din copilărie. se risipeau odată cu 
fumul toamnei, în alt timp... 
 
acum casa îşi deschisese, parcă, inima, să privim în interiorul ei ca 
într-o oglindă care reţinea în seifuri de argint semnul trecerii vremii, o 
oglindă din care picura în lacrimi mici trecutul şi se pierdea, pe 
măsură ce îmbătrâneam, în râul de dincolo de memorie. 
 
am fost atât de fericiţi în casa copilăriei. mama ne veghea somnul. 
cântecul ei îngrădea marginile pădurii. în vis se înfiripau urletele 
lupilor şi mama ieşea în cămaşă de noapte afară, se revărsa ca un 
fuior de apă şi se deşira în întuneric. mama zâmbea în timp ce haita 
se stercura pe sub vraniţa porţii, peste uluci zbura dimineaţa. au fost 
lupii, mamă? nu, a fost doar îngerul pădurii, s-a odihnit sub stâlpul de 
la temelia casei. găsise o frântură din umbra tatălui vostru pe 
ochelarii cu lentilele umezite. ni se părea că tata venea în ogradă iar 
în nopţile cu lună stătea tot mai des de vorbă cu Dumnezeu, aduna 
nucile de sub nucul vecinului. câteva cădeau în ograda noastră. tata 
i-a spus, cândva, vecinului ion să nu schilodească coroana nucului, 
deoarece cerul deasupra gardului nu îi aparţinea. de atunci vecinul 
ne-a lăsat să adunăm cele câteva sânuri de nuci ce cădeau toamna 
lângă gardul nostru. 
 
aseară am aprins pentru prima dată focul în toamna asta. se 
încălzea copilăria sub streaşină, am auzit până noaptea târziu vântul 
care plângea ca un copil. se risipea prin zilele noastre vechi şi 
răscolea frunzele. 
 
mama îl certa căutând în sacul cu pene. umplea pernele vechi. cu 
fiecare anotimp. 
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În traducerea lui  
 

                    Leo BUTNARU 

 
 
 

 
 

 
 

Haiku prin secole 
 
 

 

…În fine (de mai mult timp deja acest „în fine), chiar şi 
oarecum rigizii japonezi, care susţineau că metafora e non 
grata în poezia lor de formă tradiţională, au cedat presiunilor 
necesităţilor de înnoire a genului haiku, de diversificare a 
registrului stilistic, tehnic, cromatic al acestuia. 
Tomizawa Kakio  (1902–1962) a resimţit influenţa poeţilor 
simbolişti, încercând să exprime spleenul / angoasa 
modernilor şi să introducă, în manieră occidentală, 
abstracţiunea, metafora, analogicul. Iar până la el, Nakatsuka 
Ippekiro (1887–1946)  a introdus stilul vorbit în haikuurile sale, 
eliberate de obligativitatea celor 17 silabe. El e considerat 
fondatorul haikuului în formă liberă. A scris haiku în formă 
liberă şi (mereu) tânărul (1961 – 1987) Sumitaku Kenshin. 
Apoi descătuşarea prozodică a haikului a continuat cu Nagata 
Kōi (1900 – 1997), poet de un stil foarte personalizat, uneori 
obscur, legat de imageria decrepitudinii, singurătăţii, fragilităţii 
omului şi lumii lucrurilor care-l înconjoară. De asemenea, acest 
autor a insistat în promovarea aspectului comic, ironic în 
reflecţiile despre om şi lume. Nakamura Kusatao (1901–1983) 
şi-a exprimat nemulţumirea faţă de tendinţele ce încurajau 
diletantismul şi reîntoarcerea la tradiţia rigidă, fiind primul care 
a valorificat ideile haikuului care integrează realitatea socială, 
reflecţiile filosofice şi spiritul unei emoţii poetice autentice, 
opuse lirismului convenţional şi academismului rigid. Acestă 
modernizare a haikuului m-a şi încurajat să traduc unele 
mostre din contemporaneitatea sa. Am făcut-o prin intermediul 
limbii franceze, deoadrece... deocamdată, nu cunosc... 
japoneza... 
 
 
 

Natsume SÔSEKI (1867-1916) 

 
 
*     *     * 

Fără să ştiu de ce 
Iubesc această lume 
În care venim să murim. 

 
*     *     * 
Umbra florilor 
Umbra femeii 
Amestecate-n luna voalată. 
 
*     *     * 
În această lume schimbătoare 
Fă-te mai marele bonzilor 
Şi siesta îţi e asigurată. 
 
*      *      * 
Lovitură în gong 
În aerul stătut 
Un ţânţar somnoros. 
 
*     *     * 
Plecându-te şi surâzând – 
Un bob de grindină 
Căzând din coc. 
 
*     *     * 
Frig pătrunzător. Eu sărut 
O floare de prun 
În vis. 
 
*     *     * 
Se aşeză pe umărul meu 
Caută şi ea o societate 
Libelula roşie. 
 
*     *     * 
Oamenii mor 
Berzele se nasc 
Translucide şi lucioase. 
 
*     *     * 
Dacă aş fi suveran 
Peste o insulă pustie 
Asta ar vi revigorator. 
 
*      *     * 
Toate crizantemele 
Aruncaţi-le în 
Sicriul lui. 
 
*     *     * 
Pentru cei care au plecat 
Pentru cei care au rămas 
Păsările migratoare vor reveni. 
 
*     *     * 
Rupt de moarte 
Subţirele fir al vieţii mele 
Stuf îngălbenit în toamnă. 
 
*      *     * 

TRADUCERI. DIN LIRICA JAPONEZĂ 
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Asemănător toporaşului 
Om de nimic 
Am vrut totuşi să mă nasc. 
 
*     *     * 
Chiar şi când stau la pat  
Prin perdeaua din bambus 
Vine să mă vadă fluturele toamnei. 
 
*     *    * 
Vântul gri al toamnei 
Ulceraţie în 
Stomacului meu. 
 
*     *     * 
Monstrul  
Îşi arată fundul rotund. 
Dovleacul. 
 
*     *     * 
Vântul toamnei colorează frunzele 
El ar fi cel care aduce pe creştetul meu 
Primele fire de păr alb. 
 
*     *     * 
Patru pereţi goi 
Şi doar o lampă 
Ca să îmblânzească odaia rece. 
 
*     *     * 
Printre zorele 
Luminoşi 
Ochii pisoiaşului. 
 
*     *     * 
Florile au căzut 
Petalele rupte vântul le-a adus 
Până la umbră. 
 
*     *     * 
Iarbă proaspătă în umbră 
Visul câinelui ce doarme se înalţă 
Precum ceaţa uşoară. 
 
*     *     * 
Tineri lăstari de papură 
Îşi deschid pumnişorii 
Iată şi primăvara. 
 
*     *     * 
Ce mult iubeşte 
Aroma pământului 
Toamna cu pinii săi. 
 
 
 
 
 

Kawahigashi HEKIGODO (1873– 1937) 
 
  

*         *       * 
Ciupind vidul 
Crabul va muri 
În desişul păpurişului. 
 
*      *     * 
Pe crestele norilor 
O ceapă înflorită 
Ridică capul. 
 
*     *     * 
Am smuls smocuri de iarbă 
La văzul rădăcinilor albe şi prelungi 
Mi se făcu rău. 
 
*     *     * 
Pe neobservate 
Puişorul se născu 
De un roz hibernal. 
 
*    *     * 
Uimit 
După trezirea din somn 
Mă regăsii absolut singur. 
 
*     *     * 
După ce-am scos şeaua 
Crupa calului mi se păru 
Goală şi rece. 
 
*     *     * 
Fulgerele dinaintea furtunii 
Prin risipirea focurile de artificii – 
Acum. 
 
 

 
 
 
Takahama KYOSHI (1874-1959) 
 
 

*     *     * 
Pe cursul apei 
O frunză de gulie 
În plină viteză. 
 
*     *    * 
Ca un drapel 
Seamănă a pluti 
Soarele iernii. 
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*      *      * 
Pe frig un fluture 
Dă din aripi 
Urmându-şi sufletul. 
 
*     *     * 
Culme-ndepărtată 
Care loveşte soarele 
Pământ dezgolit. 
 
*     *     * 
Orice obiect pe care ţi-l însuşeşti 
Iscă unele lucruri 
Care seamănă toamnei. 
 
*     *     * 
El un cuvânt 
Eu un cuvânt  
Se pare că toamna-i pe terminate. 
 
*     *    * 
Spre firmament 
Urcă din nou 
Jerbe de păsări. 
 
*     *     * 
Şarpele s-a retras 
Însă privirea cu care mă ţintise 
A rămas în iarbă. 
 
*     *      * 
Numim această floare 
Bujor alb – 
Da, dar şi puţin roşu. 
 
*      *     * 
Câinele aţipeşte 
Cu capul pe labe. 
Casa crizantemelor. 
 
*     *     * 
 
Rădăcinile unui arbore văratic 
Lăsate peste stâncă 
În toate părţile.  
 
*     *     * 
Am cules o petală căzând din vişin. 
Deschizând pumnul 
Nu găsii nimic. 
 
*      *     * 
Iată, a venit şi primul fluture din an. 
„De ce culoare?” 
„Galben”. 
 

*      *     * 
Deja mi-o imaginez 
Căzând peste cadavrul meu – 
Ninsoarea. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Joachim Wittstock:Strania călătorie a lui Peter Gottlieb, Ed. Tracus 
Arte, 2015. 
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Mioara BAHNA 
 
 
 

Realism magic – Ștefan Mitroi: 
Guantanamo 

 După un incipit kafkian (în care o 
tânără mireasă trăiește o metamorfoză, 
conștientizată însă, mai întâi, doar de soțul ei, în chiar noaptea 
nunții, într-un interval de câteva secunde, cât durează drumul 
de la baza scărilor și până în camera lor, timp în care femeia 
devine foarte bătrână), dar și eliadesc, prin sugestia „camuflării 
sacrului în profan”,  romanul Guantanamo – Editura Rao, 
București, 2014 – al lui Ștefan Mitroi se dezvoltă în maniera 
realismului magic, urmărind imaginea alegorică a unui oraș 
oarecare cuprins treptat de o maladie care-i aruncă pe 
locuitorii lui în plin fantastic, pentru că, dacă, la început, cazul 
miresei îmbătrânite brusc pare a fi o întâmplare ieșită din 
comun, dar care-i preocupă pe ceilalți doar ca un fapt ale cărui 
urmări  nu-i privesc, treptat „boala” se vădește a fi un fenomen 
inexplicabil, care nu doar că ajunge să lovească din plin cea 
mai mare parte a populației așezării, dar tinde să devină o 
pandemie, cu extindere planetară chiar. 
 În funcție de fluxul și, foarte rar, refluxul procesului de 
îmbătrânire instantanee, la nivelul comunității, naratorul 
auctorial aduce în prim-plan personaje pe care le 
individualizează, dându-le, ca primelor care intră în scenă, 
nume (Antonia și Mario Holban) sau sunt identificându-le prin 
câte un detaliu fizionomic („ciacâra”), fizic („siamezele”/ 
„gemenele”, „orbul”), profesional („chelnerul”, „administratorul”, 
„ofițerul”) sau de altă natură („bătrâna cu păpușa”, „fostul 
pușcăriaș”, „evreul”, „poetul” etc.). Acestora le adaugă încă 
vreo câteva personaje colective, unele atinse, de asemenea, 
de „molimă” și altele care mereu rămân în plan secund, dar 
despre ale căror fapte, decizii, întâmplări se vorbește frecvent: 
lucrătorii din multinațională, autoritățile, groparii, muncitorii 
care lucrează pe rupte cruci și coșciuge, la cererea 
„administratorului”  a ceea ce se cheamă „centrul de bătrâni”, 
de fapt, un azil care se supraaglomerează continuu, tinzând să 
anuleze orice altă activitate din oraș. 
 Dacă, după întâmplarea senzațională prin care o 
persoană tânără devine brusc foarte bătrână, naratorul pare să 
caute, împreună cu soțul acesteia explicații ale manifestării 
straniului, încercând, de pildă, să descopere cum se poate 
strica mecanismul timpului, încât să afecteze într-un mod 
nemaivăzut pe cineva (își închipuia el că se produsese, în 
ordinea lucrurilor sau în logica funcționării timpului, o 
fisură, fiindcă tot ce funcționează e pe baza unui 
mecanism), după ce fenomenul ia amploare și tot mai mulți îi 
cad victime,  vocea lui capătă o tentă ironică tot mai evidentă, 
de vreme ce observă că timpul s-a „smintit” și că i-a „cășunat” 
s-o ia la fugă.  

 Așadar, transformarea pe care o trăiește Antonia 
(după care, femeia mai este amintită doar episodic), deși, 
inițial, pare un caz accidental, se dovedește a fi doar uvertura 
dramaticului „concert”, fiindcă textul cărții lui Ștefan Mitroi 
avansează sporind absurdul, în planul acțiunii, și incluzând, 
totodată, investigații psihologice pe care le face naratorul, în 
vederea deslușirii cauzelor a ceea ce numește o îmbătrânire 
instantanee, fără drept la recurs. 
 După Antonia, îi vine rândul la îmbătrânire bruscă 
unui copil, în curtea unei școli, sub ochii uluiți ai unei 
profesoare, care este pe punctul de a fi considerată ea însăși 
(ca urmare a mărturisirii celor văzute), de către director, 
nebună, apoi hoașca, așa cum numește naratorul epidemia, 
lovește în colectiv, încât, în plin spectacol, o întreagă 
orchestră, care interpretează Simfonia a IX-a a lui Beethoven, 
îmbătrânește, dar bătrânețea cuprinde, în același timp, și 
instrumentele și sunetele. 
 La acest nivel, de fapt, în acest moment, când 
dimensiunile colosale a ceea ce urmează să se întâmple nici 
măcar nu sunt bănuite, amintind, mutatis mutandis, de 
Muntele vrăjit, al lui Thomas Mann, romanul lui Ștefan Mitroi, 
printr-o sumă de conotații, pune în evidență relația dintre om și 
timp, dintre om și maladiile existențiale, pe care acesta i le 
creează, prin suveranitatea pe care o are, încât încercările 
semenilor neatinși (încă) de flagel de a-i stopa răspândirea nu 
au niciun succes. 
 Mai mult chiar, printr-un comportament tipic omenesc, 
incurabil, de când e lumea, unii dintre cei rămași – pentru o 
durată imposibil de apreciat – teferi, fără a-i părăsi temerile, 
dovedesc un incredibil cinism (dureros și, chiar și pentru ei, 
nejustificat, mergând până la a-i dezumaniza), față de cei loviți 
de nenorocire, vârful de lance fiind, în această privință, 
administratorul azilului. Este însă un fel de reacție de apărare 
a omului care speră – dacă nu chiar are convingerea –  că el, 
spre deosebire de ceilalți, este un privilegiat, iar întâmplările 
dramatice ale altora nu-l pot ajunge. 
 Alegoria din roman are similitudini și cu La Peste, a 
lui Albert Camus (și, de multe ori, în carte, pentru ceea ce se 
întâmplă, se folosește chiar cuvântul „ciumă”, aceasta fiind 
raportată, pe parcurs, la o altă „ciumă”). Spre deosebire de 
romanul scriitorului francez însă, unde „agenții” molimei se 
știau, aici situație este incontrolabilă, pentru că nu i se cunosc 
resorturile, nu se știe de unde vine, cine și unde lovește, drept 
care efectele acestui statu-quo generează o psihoză colectivă 
care bulversează cu totul societatea. 
 Contururile realiste, inițiale, ale lumii romanului se 
estompează treptat, pe măsură ce se instalează fantasticul, 
odată cu sporirea exponențială a numărului victimelor, ceea ce 
justifică atribuirea unui nume îmbătrânirii (molima, hoașca), 
căreia începe să i se atribuie chiar acțiune deliberată. O 
consecință imediată este că așezarea este paralizată, iar 
singurul sector al vieții care ajunge nu doar să funcționeze, ci 
chiar să prospere, este cel prin care se adună cei loviți de 
epidemie și sunt transportați la sanatoriul-azilul-căminul de 
bătrâni. 
 Acțiunea romanului avansează la fel de imprevizibil 
ca și cea a „bolii” care invadează orașul, fiindcă, dacă, la 
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început, părea să fie vorba de o „defectare” a mecanismului 
temporal, ulterior se vorbește de un „virus”, de o ploaie care 
îmbătrânește tot ce atinge (este, de exemplu, cazul 
ospătarului, căruia i se salvează de îmbătrânire mâna dreaptă 
de sub tavă, dar și al fetiței care își păstrează cheful de joacă, 
episod prin care se îngroașă alegoria, din moment ce nu mai 
sunt atinse doar părțile corpului, ci și afectele unora dintre cei 
atinși de maladie), de efectele nefaste ale muzicii, în general, 
și a celei a lui Beethoven, în mod cu totul deosebit, dar cauza 
doar sugerată și cea mai sigură, în final, pare a fi neglijarea 
sentimentelor reale, din moment ce salvarea – pentru că 
romanul are, totuși, happy-end – vine, în cele din urmă, odată 
cu triumful iubirii, coroborată cu muzica.  
 Pe măsura înaintării în universul fabulatoriu al 
romanului, în prospectarea altor posibile surse ale flagelului, 
odată cu inventarierea cazurilor noi de „îmbolnăviri” 
intempestive de bătrânețe, prin care tinde să se alcătuiască 
noua istorie a așezării, vocea naratorului auctorial își ia în 
sprijin și noi observatori a ceea ce se petrece. Se prezintă, în 
felul acesta, modul cum lumea orașului se reorganizează, 
involuntar, conform condițiilor impuse de „molimă”, în spații 
concentrice, adaptându-se, din mers, la transformările 
spectaculoase care apar, mânată, concomitent, de instinctul 
de supraviețuire: mai întâi, este nivelul exterior, unde trăiesc 
cei „sănătoși”, care nutresc speranța că vor scăpa de 
bătrânețea bruscă, apoi vine, în interiorul acestuia, tărâmul 
nefericiților, aflați sub tirania „bolii”. Dar, și aici, sunt două 
categorii de inși: cei care au ajuns la bătrânețe printr-un 
proces îndelungat, firesc (târziii) și cei care, fără voia lor, au 
ars etapele vieții, atinși de misterioasa maladie (timpuriii). 
Față de primii, cei din a doua categorie par a avea, în situația 
lor tragică, o salvare, totuși: odată cu tinerețea, și-au pierdut și 
memoria.  
 În ce o privește, molima, personificată, se manifestă 
ca o ființă perfidă, care, printr-un joc sinistru, profită de 
vulnerabilitatea oamenilor, sporită de faptul că nu știu „regulile 
jocului” impus: Profitând parcă de aceste împrejurări, 
molima își înteți loviturile, luând străzile orașului la rând, 
lovind pe fiecare dintre ele măcar o dată. 
 Deși viața își păstrase aparențele de normalitate, 
scenariile pe care le fac, spre a înțelege realitatea, cei încă 
„sănătoși” sunt, de cele mai multe ori, absurde ele însele: de 
pildă, vinovată ar fi, după unii, chiar Antonia, prima mireasă-
victimă a molimei sau însuși Beethoven, care, trăind mai mult 
în suferință, poate că îi dăduse muzicii sarcina de a-i pustii 
de tinerețe pe oamenii care făceau greșeala s-o cânte și s-
o asculte. 
 Este o lume stratificată în roman, din rațiuni și de 
naturi diverse însă, nu doar în funcție de contactul cu 
bătrânețea, vizibilă fiind, în special, stratificarea autorității: cea 
oficială, a orașului, și cea a azilului, care ar trebui să i se 
subordoneze primeia, numai că administratorul, guvernează, 
de obicei, discreționar, azilul devenind un spațiu aproape 
concentraționar (înconjurat cu garduri electrice, unde 
aparținătorii „pensionarilor” nu sunt decât rarisim îngăduiți în 
vizită etc.), însă peste toți, stăpânește molima. 

 Pe măsură ce sporește complexitatea materialului 
epic, iar nucleul reprezentat de așezămintele pentru bătrâni se 
lărgește, panorama întregului se alcătuiește prin 
pluriperspectivism, fiind survolată, în sens propriu și figurat, 
simultan, de către naratorul auctorial, de misterioasa pasăre 
de hârtie, dar și de „molimă”. 
 Această lume căreia i se atrofiază părți consistente 
din viață sub imperiul unei calamități ce atentează la firesc, 
construită de Ștefan Mitroi, în romanul său, se poate traduce, 
de fapt, ca imaginea alegorică, spre exemplu, a consecințelor 
acțiunii unui sistem politic pentru care extremismul, în tot și în 
toate, este forma fundamentală de manifestare, dar și a 
derapajelor de tot felul, care atentează chiar la existența 
umanității în ansamblu, deși, cu disperare, se caută mereu, 
măcar de către unii, soluții care să contracareze dezastrul: 
interzicerea muzicii (cu multiple semnificații, drept care, cu 
toate că n-au voie să o asculte, nici măcar decidenții nu 
îndrăznesc să o elimine cu totul, permițând muzica mută, cea 
care, ca în romanul lui Emilian Marcu, Tobele mute, apărut la 
Editura Pim din Iași, în același an cu Guantanamo, are darul 
de a păstra flacăra lucidității, a rațiunii, fie și palidă, până când 
să poată să izbucnească, exprimându-se deplin), inventarea 
ceasurilor care merg invers, a zborurilor antibătrânețe, a unor 
elixiruri, a povestirii vieții, chiar dacă nu aparține celor care au 
trăit-o, ci doar le este atribuită etc. 
 În azilul semănând cu bolgiile dantești, în care sunt 
deversați, continuu aproape, cei transformați brusc în 
reziduuri, baloturi de ce a fost cândva uman, care au lăsat 
orice speranță, „poetul” vrea să-și facă și el auzit glasul, în 
„concertul” – proiect plin de cinism, cu instrumente de hârtie – 
pe care-l pregătește administratorul, dar poezia lui (Ia spune 
tu, viață, infamo, / Ce este bătrânețea, știi oare? / O vârstă, 
o vârstă-nchisoare, / un fel de Guantanamo!) provoacă 
imediat suspiciuni organizatorului, care-i cere s-o uite imediat 
(fiindcă trăiește doar în mintea autorului ei, singurul mediu în 
care există, deci, textul), drept care „Guantanamezul”, deși se 
resemnează și o „uită” imediat, este ucis și îngropat în spatele 
tufelor de trandafiri sălbatici, numai că, după moartea lui, pe 
gardul azilului, de câteva ori, spre stupoarea lui, stăpânul 
locului descoperă scris numele teribilei închisori, dar, ceea ce i 
se pare și mai grav administratorului este că sigur nu era 
mâna poetului, fiindcă lipsea din literele pe care le privea 
prostit orice urmă de poezie. 
 Lumea aceasta alienată are și un cronicar, Emil 
Decuseară (prietenul avocatului Mario Holban),  cel căruia îi e 
permis să vadă și să însemneze totul și nu ratează șansa pe 
care o are, astfel că, personaj-reflector, el remarcă, spre 
exemplu, pregătirile pentru concertul – cu instrumente de 
hârtie – pe care le face administratorul, deși, pentru 
„pensionarii” azilului pare, mai degrabă, o formă fără fond, câtă 
vreme acest public pare incapabil să recepteze altceva decât 
ceea ce se adresează viețuirii elementare. 

Totuși, viața mai pâlpâie aici, mai ales prin  bătrânul 
provenit din copil (mereu în căutarea unui alt copil, căruia să-
i transfere ochii din cutie, moșteniți de la generațiile dinainte, 
ce pot arăta dincolo de prezent, orice vrei să vezi), prin cei doi 
pariori pe fulgere, prin siamezele cu un singur cap, dintre 
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care doar Ela sau Nela (cu nume care par a se opune, ca și 
poziția corpurilor și a fețelor lor), ciacâra, care a reușit să-l 
vadă, cu ajutorul ochilor din cutie, pe posesorul lor temporar, la 
o vârstă pe care acesta n-a avut-o niciodată, un tânăr chipeș, 
și să se îndrăgostească de el, încât să-l urmeze, să-l 
spioneze, geloasă, peste tot… 

Li se adaugă tatuajul de pe pieptul fostului pușcăriaș, 
unde o floare ținută în pumn sporește sensurile alegorice ale 
romanului, mai ales că, deși corpul omului tinde să se 
mumifice, întemnițat în bătrânețea venită fulgerător, floarea, cu 
o fantastică vitalitate, nu doar că nu se fanează, dar chiar 
crește, se întinde și dă să cuprindă și ce este în jur, cu un 
parfum în stare să anuleze orice alt miros, cu tenacitatea cu 
care viața, în ansamblu, se zbate să reziste în fața oricărei 
adversități, în timp ce pumnul freamătă în preajma capului 
administratorului. 

Summumul absurdului, preambul al atmosferei 
deznodământului, este atins pe la jumătatea cărții, în călătoria 
cu trenul a „timpuriilor”, când urmează să fie relocați într-o 
fostă tabără școlară. Fragmentul este construit ionescian, din 
momentul în care fiul unor evrei gazați la Auschwitz refuză să 
urce în tren, demonstrând o forță incredibilă față de corpul lui 
firav și până la redarea dialogurilor ce păstrează reziduuri de 
normalitate ale straniilor pasageri. Astfel, pe fundalul sonor al 
paharelor zdroncănind pe tava din mâna tânără a chelnerului, 
bătrâna cu păpușa îmbătrânită și ea îl întreabă pe acesta dacă 
s-a simțit bine la băi, în timp ce, profesoara și ofițerul se 
minunează de frumusețea Germaniei și a limbii ei, iar orbului 
care își amintește că n-a mai fost de mult la restaurant, după 
ce este apostrofat, amintindu-i-se de către altcineva dintre 
călători că abia s-au ridicat de la masă, i se recomandă să se 
uite pe geam. Iar toată această etalare a alienării este urmărită 
și inventariată de nelipsitul Emil Decuseară. 

O particularitate stilistică a romanului lui Ștefan Mitroi 
este prezența unor pasaje lirice consistente, ca, spre exemplu, 
atunci când redă comportamentul, devenit laitmotiv, la nivelul 
întregului, al celor cărora, subit, li s-a amputat tinerețea, fiind 
aruncați la zeci de ani distanță de vârsta lor reală, într-un 
prezent nefiresc. Resemnarea devine pentru ei o formă de 
viață. Aproape singura.  

De partea cealaltă, cu același cinism demonstrat 
mereu, administratorul pregătește neobosit cimitirul în care să-
i ducă imediat ce mor pe locatarii fostei tabere școlare care, 
totuși, nu se hotărăsc să „plece”, deși totul e gata să-i 
primească, gropile respectând amplasamentul 
„premormintelor”, paturile în care trăiesc. În context, naratorul 
auctorial face o observație: Acolo unde există o nenorocire, 
există și câțiva întreprinzători gata oricând să facă din ea 
o marfă. 

Cu toate că, în capitolul al XIII-lea, pare a se aduce o 
explicație verosimilă, în limitele realismului, a cauzei acestei 
transformări halucinante a lumii, prin punerea îmbătrânirii pe 
seama scăpării de sub control a unui experiment medical de 
proporții al unor doctori ai secției de geriatrie, ducând 
aproape la genocid, pe urmele cărora merge cu ancheta 
avocatul Mario Holban, dezlegarea misterului și salvarea vin, 
în cele din urmă, tot ca o validare a importanței vitale a 

comunicării, a muzicii, a dragostei, prin care bătrânețea este 
învinsă, iar oamenii își recapătă vârsta și viața care li se 
furaseră. 

Finalul îi readuce în prim-plan pe Mario Holban și pe 
Antonia, tineri. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ana Pop Sîrbu: Eudemonie, Ed. DPP, Timișoara. 
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Mihai AMARADIA  
 

Orașul alb – Ioan Barb – colecția Qpoem, Ed. 

Paralela 45  
 
               Într-o parte destul de importantă, anul 2016 va aparține cu 
siguranță din punct de vedere poetic Editurii Paralela 45. Dacă 
datorită FACEBOOK-ului s-a întâmplat ca lumea să se organizeze 
pentru a protesta, pentru a merge la concerte, pentru a omagia ceva 
sau pe cineva, etc. iată că tot această rețea socială e vinovată și de 
apariția fenomenului Qpoem, cea mai originală mișcare poetică din 
ultima vreme ce tinde să fie și cea mai importantă, o emulație ce are 
în spate un editor în persoana poetului și directorului de editură Călin 
Vlasie, un personaj cel puțin ambițios și o editură cu prestanță – 
Editura Paralela 45, în plus de asta ( lucru extrem de important ) 
găsim aici și o rețea de distribuire a cărții ce funcționează în 
parametri normali pentru o țară civilizată. 13 titluri așadar în colecția 
Qpoem apărute în prima repriză ( spun asta pentru că vor mai urma ) 
și încă 5 cărți cu totul grozave apărute în segmentul de OPERA 
POETICĂ adică – Viktor Latunski – Exerciţii de spart coaja muzei, 
Adi Filimon – Sedativ, Emilia Ajule – Jurnalul unor cuvinte ingrate, 
Liviu Măţăoanu – Deasupra lui Hans, Mihail Gălăţanu – Devorarea 
maestrului, Teodor Sinezis – Ea e Matilda, Adela Efrim – Şi moartea 
scrie uneori poeme, Ottilia Ardeleanu – Totul e să mergi până la 
capăt, Ioan Barb – Oraşul alb, C. Suditu – Poeme carnivore, 
Gabriela Schuster – Fata de la oraş, Mihai Amaradia – Nimeni, el 
singur, Dumitru Andreca – Magnolia din Padova, cărțile qpoemiste și 
Liviu Ioan Stoiciu, Emil Hurezeanu, Aurel Pantea, Adrian Alui 
Gheorghe şi Ioan Es. Pop sunt poeții ce apar în OPERA POETICĂ. 
Pentru asta spun că Editura Paralela 45 în anul poetic 2016 și-a 
făcut cu prisosință datoria, însă în cele ce vor urma voi vorbi despre 
cartea poetului hunedorean Ioan Barb – Orașul alb. 
SINCERITĂȚI, NOSTALGII, PERSONAJE 
             Se poate spune că întâlnim în poezia actuală, destul de 
multe cărți de poezie povestite, mulți autori caută poemul- metaforă, 
minimalismul se încrede mult în această soluționare , poemul de tip – 
hai să-ți zic ceva cititorule – e la modă, unora le iese figura altora nu 
le iese și critica e cea care compostează mereu asemenea volume 
de poezie, cam așa e și cartea lui Ioan Barb numai că ea nu 
cadrează cu generația prin ineditul anacronic, o carte unde poemele 
povestesc viața dintr-o localitate de provincie aflată în plină 
industrializare comunistă, cu oamenii și întâmplările de acolo iar 
lucrul acesta o face să fie unitară, sigur că asta ne poate duce cu 
gândul la apucăturile din liliecii lui Sorescu , pe mine chiar m-a purtat 
și prin realismul cinematografiei italiene, să ne aducem aminte de 
filmele lui Vittorio de Sica, Orașul alb poate să fie la fel de bine 
orașul hoților de biciclete iar motocicleta albastră din cartea lui Barb 
aduce puțin cu bicicleta furată. 
           O carte scrisă ( cu mici excepții ) de un preadolescent la fel 
cum am mai întâlnit spre exemplu cartea lui Anatol Grosu – Epistola 
din filipeni sau cum e scrisă din aceeași perspectivă cartea 
Lavinucea de Lavinia Bălulescu poate chiar extrapolând mă gândesc 
la cărțile lui Ismail Kadare – Cronică în piatră sau Vremea nebuniei. 
Avem de toate în Orașul alb, divinitatea este și ea prezentă ca ceva 
alăturat existentului, face parte din natura locului și e în ordinea lui la 
fel cum scrie la scripturi, avem parte chiar de miracole , după cum 

găsim la pagina 15 în poemul – Dumnezeul de sub dud – unde 
sorescian un om beteag nu putuse din cauza asta să-și aducă lemne 
de foc iar când a dat frigul a tăiat dudul ce își întinsese ramurile 
peste drum, astfel s-a arătat troița lui Hristos ascunsă ceva vreme, 
citez – noaptea troița a luminat satul din nou / și trecătorii 
minunându-se / se opreau / își făceau semnul crucii mulțumind / 
Hristos / locuia din nou printre noi – un alt personagiu e Ghiță 
Cingătău pag 33 care – după ce s-a lăsat de băutură și s-a umplut 
de evlavie / ca un pahar cu vin de soi – s-a facut omul ce bate 
clopotul, face repetiții la toacă și foarte smerit ne mărturisește – 
clopotul se trage cu măiestrie / într-un fel pentru sărbătoare / în alt fel 
pentru mort / și în alt fel pentru foc – chiar dacă poemului îi lipsește o 
cheie șugubeață cum avem la Sorescu în Bulzești, trebuie totuși 
reținut că domnul Cingătău a devenit un om bun de când cu biserica, 
un cetățean de ispravă al orașului alb. 
         Dacă în debutul în poezie semnat de Lavinia Bălulescu – 
Lavinucea – Cartea Românească / 2007 o carte scrisă tot de un 
copil, gâscanul era o pasăre diavolească / gâscanul e o pasăre 
venită din fundul iadului , la copilul Barb Ioan motanul galben e cel ce 
personifică partea întunecată a locuirii, el e un asasin cu sânge rece, 
un terminator al porumbeilor, de citit poemul de la pag. 62. Bănuiesc 
faptul că titlul cărții e o ironie, nu poți numi Orașul alb un oraș 
stăpânit de funingine , heirupist comunist, proaspăt industrializat 
unde sunt aduși oameni din toată țara, astfel mulțimea de români, 
încartiruiți e una pestriță și se desfășoară cu toată forța sub ochii 
elevului Barb Ioan care într-o compunere liberă din clasa a 7-a B ne 
relatează –vin camioane încărcate cu oameni de la țară, tata spune 
că sunt aduși din Moldova și din Oltenia – nu pot spune precis dacă 
aceste compuneri au valoare poetică însă ele ajută cartea ca un fel 
de pauză între acte, au valoare de document pentru multe orașe 
asemenea Călanului, orașe care acum se luptă din răsputeri să nu 
dispară cu totul. O altă observație ar fi aceea că în carte nu sunt 
semne de punctuație asta nefiind un impediment, funcționează ca un 
continuum așadar scriitura fiind una clară, unitară, fără nimic 
ambiguu. 
               Un alt caracter de remarcat e unchiul Ion, ceasornicar de 
meserie, vezi poemul de la pag. 32 timpul ciclopului unde copilul 
intră în legătură cu o temă filosofică și închipuie o definiție poetică 
desigur timpului – un praf de cristal acoperindu-ne trupurile / 
acoperindu-ne lucrurile /…/ acoperind chiar viața. Chiar dacă 
povestită cartea e doldora de metafore pe care le face elevul , pline 
de ingenuu, metafore pseudo cosmice, primordiale citez – tata lovea 
cu biciul cerul și / stelele cădeau ca prunele în căruța sa / sau / 
contemplam râul dezbrăcat de ghețuri / sub apa străvezie pietrele 
tremurau / chiar / dar ce vină am eu că mă împiedic tot timpul în ceva 
/ să nu mai pot ridica ochii în sus/ și asemenea fulgurații poetice s-ar 
găsi multe iar asta aduce în mod evident un plus volumului. 
Fără să fie un generaționist, ( nici n-ar avea cum ) fără să scrie în 
trend elevul Barb Ioan face o cronică , povestirile copilului uneori 
sunt grave, alteori glumețe, în alte ipostaze sunt pline de încântare 
sau de visătorie, însă totul este unitar, toate sunt ingrediente ce fierb 
la același foc în același ceaun, nu vom găsi în carte situații abrupte, 
acțiuni brutale, visceralitate, mizerie sau limbaj vulgar, cartea e o 
mărturisire a unui elev de altă dată bine crescut, o mărturisire făcută 
printr-o porta voce poetică. 
           În ce-l privește pe poetul Ioan Barb avem de-a face cu un 
poet format, Orașul alb fiind cartea cu nr. 6 de poezie, o carte care în 
opinia mea funcționează asemenea unui plasture, o cronica a unui 
oraș tip, poeme ce se pot citi pe rând până ce-ți dai seama că s-au 
terminat și tu zâmbești. Merită citită așadar. 
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Daniel MARIAN  
                           

  

 

 Daniel Mariş - Oscilaţie 

justificată şi necesară într-un teren minat 

 
 

              În ciudată lume am fost aruncaţi, nu că nu ar fi 

frumoasă viaţa în sine dar atâtea intersecţii după ce atâtea 

curbe, încât ajungi să crezi că ar putea fi un drum dezafectat. 

Între început şi eventual nu neapărat sfârşit stă întotdeauna 

inevitabilul, cine crede că are o baghetă magică una din aceea 

cu care să înduplece soarta pentru a privi spre certitudini, ei 

bine se înşeală amarnic.  

             Atunci când vremurile sunt incerte, începi în diverse 

neaşteptate feluri şi direcţii să te cutremuri, iar dacă ai o 

viziune ceva mai departe de gardul timpului imediat poţi emite 

chiar „Profeţii despre vremurile fricii”. În această zonă a 

gândirii şi a exprimării se află Daniel Mariş. El trecând uşor ca 

într-un natural salt continuu de la un fenomen la altul, toate 

acestea făcând parte dintr-un sistem larg, uneori absolut firesc 

iar alteori revolut.  

             Fie că avem parte de etalarea unui „Miraj”: „Nu e 

decât prăpastia/ îmbrăcată într-un halat alb// arlechinul/ uitat 

pe un tăiş de sabie// pe de o parte corbul/ privindu-mă obosit şi 

mirat.”, ori chiar aflăm cum e să fii de-a dreptul „Orb în 

deşert”: „În toropeala deşertului/ visele devin mai rarefiate/ 

decât spiritul oazei/ prevestind/ desfătarea aerului/ în 

aşteptarea/ paşilor caligrafiaţi/ de orb”.  

            În ambele ipostaze, esenţa trăirii este asemănătoare, 

iar unitatea limbajului poetic este un mijloc autentic de 

amplificare. Dezorientarea inerentă situaţiilor de acest fel şi 

până la urmă neputinţa se traduc în sintagme care nu au 

nevoie de o doză multiplă şi nici multivalentă de 

interpretabilitate.  

            Portretistică certă sau voit confuză, dintr-o înverşunare 

ideatică asumată, senzaţia care domină acest construct cu 

multe posibilităţi de manifestare, un fel de cameleon meta 

înspre extrafizic produs subconştient… „Lângă lanul cu grâu/ 

somnul meu/ şarpele care înfulecă/ blestemul ceţii/ cu ochi 

acri/ printre cercurile întinse pe zgură// cuiele/ întorcându-se-

nspăimântate/ în mâinile din care au ieşit” (Peisaj cu Van 

Gogh); „Pisicile stau să moară/ ca nişte schije// banderolele 

clipelor ploioase/ pregătesc visul pentru celălalt mal/ nostalgie 

ce nu moare în spital” (Peisaj dogmatic).  

           Mult mai amplă descriptivată introspecţie în care 

elemente fundamentale se intersectează, se învăluie, până la 

urmă se reunesc într-o întregire majusculă… „Lecţia despre 

apus”: „aşa mângâie apa/ pietrele/ la apusul soarelui/ 

mestecă avar/ la plimbarea în cerc/ fulgii vânăţi de păsări/ cum 

se ghemuiesc pe bordură/ copii jucându-se de-a războiul/ 

lângă lascivul Franz Kafka/ în această tăiere de neanturi/ 

aproape zdrelite/ de care zodiile/ sunt atât de flâmânde/ aici 

Dumnezeul ceţii/ îşi camuflează laşităţile/ şi rictusul amar/ se 

întrupează în spirit/ ca o voce nevolnică/ răsună profeţia/ 

fericiţi cei cărora/ nu li se întâmplă nimic.” 

             Metamorfoza aşteptată nu întârzie să apară odată ce 

poetul se reautodefineşte din temelii, găsind calea fără ezitare, 

aceea în care întrebările ajung determinând deloc prefigurate 

răspunsuri, înlocuindu-se grele încercările printr-„O pradă 

aproape târzie”: „Lăsasem iluziile la marginea lumii/ străinul 

cu inima puţin deplasată/ printre crucile din floarea soarelui/ 

avea venele umplute cu argint viu/ oase spălate din aur masiv/ 

doar carnea părea ca de plumb înfricoşată/ ţipau mamele de 

băieţi/ vei spune că mă vei aştepta/ până îmi va creşte gaura 

glonţului în palme/ mi se face greaţă/ acum când ştiu/ de ce 

zeii sunt lăsaţi să moară singuri/ tot întrebându-mă cum să 

despart/ de această lume pământească”.  

             Departe de a trage concluzii decât îndrăznind impresia 

unor clipe de lectură decis conturate după propria-mi 

percepţie, aş dori să propun ca memorabil: „Dacă ar fi să ne 

închipuim/ cerul în pământ/ şi viceversa?/ nu-i aşa/ că roua/ 

care se ridică la cer/ ar ploua/ cu lacrimile îngerilor?” 

(Viceversa). Veţi veni pe acest tărâm liric şi veţi vedea… 

 

                       
Ladislau Daradici: Despre alcătuirea poemului, Ed. Eliteratura, 2016. 
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Al. SĂNDULESCU 

 

 

Anotimpuri 

 

Mi-e drag de noi, primăvara, 
Când semănăm 
Cu doi cocori 
veniți de la apele Nilului ;  
și, vara, cînd 
îmbătați de vinul tare al soarelui 
cântăm la fântâni, 
arcuiți peste ciuturi. 
 
 
Mi-e drag de noi toamna 
când suntem o livadă de nuci 
și un lan de porumb 
sub vânturi și brume ; 
și, iarna, 
când viscolul numai nouă ne este prieten, 
bucurându-ne 
că în hohotele muzicii lui 
ne scriem numele 
și două vorbe de dragoste 
pe zăpadă. 
 

 

 

Autoportret în decembrie 

 

 
Pe gheață. 
Lângă un zid, 
Un câine se-ncovrigase 
Pentru că-i era frig 
Și mai ales 
Pentru că era un câine al nimănui. 
 
Cu ochii umeziți, 
I-ai dumicat mâncare, 
Ca la pui, 
Și el n-a vrut să mănânce. 
Nu-i era foame. 
Dar cum te-a privit, 
Când ți-ai purtat mâna mângâietoare 
Pe fruntea lui de animal oropsit, 
Care, încolțit de ger 

Și mai ales de singurătate, 
Simțea în suflet 
O căldură de suflet ! 
Și văzându-l cum se desdoaie 
Ca dintr-un cui, 
Cuiul de gheață, 
Cum i se modelează lumina 
Sub căușul mâinii tale, 
Ce-i aluneca moale pe creștet, 
L-am invidiat 
Pe fratele meu, câinele, 
Eu însumi, un câine mai mare 
Și mai încovrigat 
Și mai al nimănui, 
 
Bătut și eu într-un cui 
De tăcere și gheață. 
 
 

 
Clipă de toamnă 
 
  
Eram singur, 
cu desăvârșire singur, în oraș 
pentru că vorbeam 
o limbă neînțeleasă; 
pentru că încetaseră să funcționeze 
toate mijloacele de comunicație; 
pentru că 
numai eu vedeam 
cum îți desfaci părul 
peste Grădina botanică. 
 
 
 

Dăruire 
 
 
M-ai curățat 
ca pe un păr încărcat cu omizi, 
m-ai lipit cu lut, 
ca pe un cuptor năruit, 
mi-ai destupat izvoarele, 
ca unei fântâni părăsite. 
 
Vino,acum, 
de scutură-mi ramul; 
perele-s coapte. 
Ia de pe vatră 
pâinea fierbinte 
și soarbe-mă din adâncuri, 
Fata moșului cea cu minte. 
  
   

 

     

  

POEME REGĂSITE 
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De ce caii mei, sărmanii… 
 
   
Pany Anny, pany Anny,  
De ce nu se întorc anii, 
Ca să pot privi în voie 
Ochii dumitale stranii? 
 
De ce caii mei, sărmanii, 
Au pierit pe drumuri ninse 
Fără ca să te cunoască, 
Pany Anny, pany Anny? 
     
În ce Waweli și-n ce Spanii 
Te-ai ascuns atâta vreme, 
Ca o Doamnă de onoare, 
Pany Anny, pany Anny? 
    
Ce magnifice vitralii 
Le-ai însuflețit cu chipu-ți 
Pany Anny, pany Anny? 
 
Numai grecii și romanii 
Au pus marmura să cânte 
Ca să te eternizeze, 
Pany Anny, pany Anny. 
 
De ce nu se întorc anii, 
Ca să pot privi în voie 
Ochii dumitale stranii, 
Ochii dumitale sreanii?... 
    
                       
 

 De-a v-ați ascunselea 
 
 
Întâi, ne-am jucat de-a v-ați ascunselea, 
pe sub mese și după uși. 
În clarobscurul odăii  
Străluceam ca doi pescăruși. 
Apoi, ne-am găsit 
și făpturile noastre uimite 
au început să danseze… 
Umeri și coapse și palme 
Cântau la unison melodii, 
Când furtunoase, când calme… 
Fără să scot o vorbă, părea că te strig, 
Iar tu că pleci și că vii. 
Sânii respirau argintii 
Ascultând concertul de Grieg. 
 
 
Și acesta era un joc de-a v-ați ascunselea, 
Căci ne căutam de la gene până-n călcâie. 
Când te-am găsit, 
aveai genunchi de gutuie 
și petale, dulci petale de frezia… 
               
    
 

Întoarcerea din război 
 
 
Mângâie-l pe Cavaler, 
Unge-i rănile 
Și scaldă-le-n privirea ta 
Lecuitoare. 
Nu-l întreba 
De lupte 
Sau de spaime. 
Limpezește-i fruntea 
Cu mâna ta de crin răcoros. 
Fă-l să uite, 
Naște-l, dacă se poate, 
A doua oară 
Și pune-i cerceluș 
Un sărut la ureche. 
 
 

Romantică 
 
 
E via-n pârg și iarba e de coasă, 
Mireasma lor mă-ntoarce iar acasă, 
Livezile de pruni atârnă grele, 
Albastru se întinde covorul de sub ele. 
Și uriașii nuci cu umbra deasă, 
Cu-arome verzi și coama rămuroasă, 
Mă-mbie lagănați la ei acasă. 
 
Vino și tu ca să-ți scobesc o nucă,  
Să-mi treacă de urât și dor de ducă 
Și-n timp ce totul stă-n dogori să fiarbă, 
 Acum, acum, când încă nu-i  cosită, 
Înmiresmați, să adormim în iarbă.     
   
 
    

Soare de octombrie 
 
  
Să mergi acum la vie-i cam târziu 
ȘI e târziu ca să mai batem nucii,  
Dar soarele se-nalță încă viu 
Punând pe noi culori, liane lucii. 
 
Aș face pentru tine un hamac 
Să te cuprindă-n dulce legănare,  
Cum undele se unduie pe lac,  
Molcome, line, lung mângâietoare.  
 
Te-aș priveghea din vârf înalt de nuc, 
Șoptit ți-aș spune poate-o poezie 
Pe care ți-am mai spus-o. Ce uituc ! 
Și-aș coborî la tine, cine știe... 
 
Tu te-ai ascunde în frunzișul rar 
Și uite, vîntul a-nceput s-adie! 
Te caut, căutarea-i în zadar. 
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Nu-i prea târziu ca să mai intru-n vie? 
   
 
   
Și cînt-o pasăre : Târziu, târziu, 
Culesu-i terminat, băturăm nucii. 
Dar soarele e-n mine încă viu 
Și pulberea de raze tot mai lucii.  
 
 
 
  

Zăpezile de altăda 
        
 
Ningea pe Valea Cerbului 
Și-mi părea rău 
Că nu am nouă ani, 
Ca să-ți fac un om de zăpadă 
Cu ochi de cărbune,  
Accentuând culoarea ochilor tăi. 
 
Îmi părea rău 
Că nu aveam 20 de ani 
Să te urc într-o sanie 
Cu doi telegari, 
Și înfofoliți în blănuri, 
Să alergăm nebunește 
În sunet vesel de clopoței. 
 
Ningea pe Valea Cerbului 
Și îmi părea rău 
Că nu aveam nouă ani 
Să ne zbenguim, 
Să ne tăvălim în zăpadă, 
Neștiutori 
De câte dureri 
Ne vor lega în viitor 
Făcându-ne gemeni. 
Dar ningea liniștit 
În acea după amiază, 
Parcă la fel ca pe când 
Aveam nouă ani 
Și atunci am simțit 
Că trebuie să te strig 
Și dintre munții albiți 
Să-ți trimit, 
Ca îmtr-un fel de joacă, 
Proaspăt și pur, 
Un bulgăraș de zăpadă. 
   
 
 

Zece viori 
 
Când va fi să plec 
Pe drumul fără întoarcere, 
Să-mi cânte și popa, 
Că așa e tradiția din bătrâni,  
Poate va izbuti să pună și el 
O vorbă bună la Cel de Sus 
Pentru iertarea păcatelor mele. 

Dar mai ales 
Aș vrea să am la căpătâi 
Zece  viori 
Ale căror arcușuri 
Purtate când lin, 
Când vijelios, 
De mâini tinere, 
Iscusite mâini tinere, 
Să dea ele răspunsurile slujbei 
În locul cântărețului de strană, 
Încât să audă și îngerii, 
Care, fermecați de melodiile 
Celor zece viori, 
Să se roage și ei, neprihăniții, 
Pentru mine, 
Iubitor fără sațiu, 
De frumos, de muzică, de culori, de cuvinte, 
Slăvind într-un glas 
Întruchipările Domnului, 
Ca să fiu mântuit. 
    
Cele zece viori 
 Aș vrea să-mi însoțească 
Ultimul drum, 
Să mă legene ca-ntr-un vis, 
Care m-ar face să le aud 
Și dincolo de pecetluitul mormânt. 
 
Cele zece viori…  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adrian Alui Gheorghe: Luna Zadar, Ed. Cartea 
Românească, 2016. 
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Horia 
UNGUREANU 
 
 

     

Frica 
 
 Umbrele se mişcă de ici-colo, pe pereţi, pe tavan, când mai 
lungi, când mai scurte, după cum se apropie sau se îndepărtează cei 
doi de lampa de noapte, de patul băiatului care îi urmăreşte atent, cu 
braţele vârâte sub plapumă. Mama scoate câteva haine din dulap şi 
le aşază în geamantanul care stă deschis pe scaunul fără spătar de 
la toaletă. Are deja pantalonii pe ea, dar puloverul încă nu şi l-a tras 
peste cap. După gesturile precipitate ale mâinilor, ale degetelor ei cu 
unghii lungi, lăcuite, ştie că nu a fumat încă nicio ţigară. Şi mai ştie 
că tata e supărat. 
 Afară e întuneric, zorii zilei sunt încă departe, în cealaltă 
parte a pământului, pe alt tărâm, după cum citeşte bunicul în cărţile 
lui de poveşti. Mama şi tata s-au sculat cu noaptea-n cap pentru că 
trebuie să ajungă devreme în oraş. Asta nu-i place tatălui. De asta e 
supărat şi bombăne. Că trebuie să şofeze pe întuneric. Chiar aşa a 
spus. Nu-mi place să şofez noaptea. Tata se teme de accidente. De 
atunci, de când i-a ieşit în drum un cal negru, greu de zărit în 
întuneric. El nu fusese în maşină, dar a văzut a doua zi urmele 
copitelor pe capotă. 
 Tata îşi mută lucrurile din sacoul cu care a umblat ieri, în 
costumul îmbrăcat acum pentru călătorie. Stă aplecat şi scotoceşte 
prin buzunarele vestonului, întors cu spatele la băiat. Apoi îşi 
îndreaptă spinarea, merge la fereastră, priveşte spre noaptea de 
afară şi mormăie ceva neînţeles. Până la ziuă mai sunt două, trei 
ore. 
 Închizătorile geamantanului pocnesc scurt, una după alta, 
ca la comandă: pac, pac! Am terminat, spune mama. Tata se 
întoarce de la geam, apucă geamantanul şi iese pe uşa care scârţâie 
subţire, ca un pisoi nou născut. Mama îşi ridică braţele deasupra 
capului, se întinde şi cască. Umbra i se lungeşte până sus, pe tavan. 
Pare trupul unui animal fioros, rupt în două. Ah! exclamă mama, încă 
mi-e somn. Apoi merge la pat şi se apleacă asupra băiatului. Mama 
e tânără. Are părul negru, scurt şi în ochi îi lucesc luminiţe jucăuşe, 
parcă ar râde mereu. Deja s-a rujat. Simte asta după mirosul buzelor 
când îl sărută. N-are să-ţi fie frică? îl întreabă, potrivindu-i plapuma 
sub bărbie. Băiatul spune nu, dând din cap. Dacă ar deschide gura, 
ar începe să plângă. Prin decolteul larg al bluzei se văd palpitând 
sânii mamei. Îi vine să se ridice şi să-şi îngroape faţa în ei. Dar n-o 
face. Va veni tanti Victoria să te scoale, zice mama,  mângâindu-i 
faţa.  
 Afară, în curte, tata trânteşte portiera maşinii. Motorul 
cârâie de câteva ori, apoi porneşte cu zgomot. Piciorul tatălui apasă 
pe pedală şi casa e cuprinsă de huruitul nervos al motorului încă 
neîncălzit. Un minut, două, după care e linişte iar. Apoi paşi pe 
coridor, scârţâitul uşii şi vocea tatălui: Eşti gata? Mama îşi trece 
degetele prin păr şi se uită, scurt, în oglindă. O privire furişată spre 
băiat, prin oglindă. Faţa mamei este umbrită de o uşoară nelinişte. Ia 
poşeta într-o mână şi se întoarce spre patul băiatului. Sigur? zice. 

Vine şi tata şi-i întinde o mână. Ce Dumnezeu! face, doar e bărbat.  
Băiatul rămâne cu mâinile ascunse sub plapumă, privind dincolo de 
palma tatălui său. Acolo, în colţ, în spatele toaletei, este un con de 
umbră în care lumina lămpii nu poate pătrunde. 
 Acum e linişte, doar vorbele mamei mai plutesc încă prin 
aerul greu al camerei, deşi ea s-a cuibărit deja pe bancheta din spate 
a maşinii. Lampa de pe noptieră a fost lăsată aprinsă. Dacă te uiţi, 
vezi cum abajurul ei aruncă pe tavan un cerc de lumină turtit. 
Undeva, în stradă, motorul maşinii mai toarce o vreme, apoi se 
pierde în noaptea nevăzută, ghicită doar, de dincolo de pereţi. 
 Băiatul stă în aceeaşi poziţie, cu braţale vârâte sub 
plapumă. În faţa lui, întunecat, dreptunghiul ferestrei şi perdeaua 
care îl acoperă numai pe jumătate. La stânga, în colţ, dulapul de 
haine, cu una dintre uşi rămasă întredeschisă, cu o mulţime de şerpi 
atârnând – cravatele tatălui. În celălalt colţ, toaleta, iar în spatele ei, 
UMBRA. Umbra din care ronţăie în fiecare noapte un şoarece 
monstruos, invizibil, mai mare chiar şi decât pisica bunicilor.  Şi, 
peste toate acestea, liniştea. Liniştea care vine de peste tot, de sub 
dulap, de sub corpul masiv al toaletei, de sub patul în care el stă 
întins de un veac. Ca un abur, ca un fum nevăzut, sărat-amărui, 
simţit doar pe limbă şi pe cerul gurii uscate. O linişte care, totuşi, 
poate fi auzită, care răsună în urechi ca nişte bătăi surde de tobă. 
Ram-tam-tam, ram-tam-tam, ram-tam-tam.    
 În stânga dulapului e o uşă. Dincolo de ea, camera în care 
nu doarme nimeni. Acolo, pe peretele dinspre stradă, atârnă un ceas 
cu pendulă, iar pe podele, întinsă, aspră, o blană de porc mistreţ. 
Pendula bate jumătăţile şi orele întregi. Acum a bătut o singură dată. 
Dar nu poate fi ora unu. Mistreţul are un cap mare, limbă roşie şi colţi 
alb-gălbui, arcuiţi. Dacă treci pe lângă ei, sunt gata să te apuce de 
un picior. Mama spune că pe ea au prins-o odată. Prostii, spune tata. 
 Apoi îşi aduce aminte de uşă. Încearcă să-şi amintească 
dacă a auzit cheia răsucindu-se în broască, dar nu reuşeşte. Ar 
trebui să se ridice din pat, să meargă până acolo, să verifice, numai 
că asta ar însemna să întoarcă spatele toaletei. Aşa că nu-i rămâne 
decât să stea mai departe culcat, să asculte şi să privească umbra 
din spatele toaletei. 
 Nu ştie cât poate fi ora. Mereu a încurcat bangurile 
pendulei. Picioarele i-au amorţit şi mii de ace sunt înfipte în carnea 
pulpelor sale. Stă nemişcat şi priveşte, pe rând, ochiul încă întunecat 
al ferestrei, uşa întredeschisă a dulapului şi umbrele de la colţuri. 
Brusc, tresare. Afară cineva umblă cu fereală, abia auzit. Paşi uşori 
urcă treptele casei. Băiatul e numai ochi şi urechi. Aude cum fiinţa 
aceea păşeşte în lungul coridorului. Pâş, pâş, pâş. Dincolo, pendula 
începe din nou să bată, dar acum nu mai e timp pentru ea. Băiatul se 
uită la clanţa uşii, o vede cum se lasă în jos, ca şi când ar avea 
puterea să se deschidă singură, ca în filmele la care nu are voie să 
privească. Apoi închide ochii şi se întoarce cu faţa spre peretele 
care-i fusese pavăză până atunci, abandonându-se neantului negru 
din spatele pleoapelor. Aude clanţa pocnind şi scârţâitul 
binecunoscut al uşii care se deschide cu infinită precauţie. Dormi? 
şopteşte tanti Victoria. 
 Un bob străveziu apare la colţul ochiului stâng. Lacrima 
tremură o clipă, apoi începe să se prelingă pe lângă ureche, pe gât, 
pe pernă.   
 
 
 
                     
 
 
 
 
 

PROZĂ 
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O seară 
 
 
 Tânărul stătea rezemat de zid şi aştepta. Autobuzul   avea 
să sosească dintr-un minut în altul, aşa că îşi omora timpul privind 
feţele trecătorilor prea grăbiţi şi prea preocupaţi ca să-l observe şi ei 
pe el.  
 Asta s-aîntâmplat în urmă cu mai mulţi ani, pe vremea 
când, în faţa hotelului Astoria, mai exista o staţie de autobuz. Acum 
nu mai este, după cum nici hotelul nu se mai numeşte aşa, după 
cum aproape toate nu mai sunt cum au fost. 
 Un sfârşit de noiembrie, umed şi rece, cu nori atârnaţi de 
cupolele şi turnurile ţuguiate ale oraşului şi cu miros de cărbuni în 
aer. Se apropia seara şi asta nu-i făcea băiatului nicio plăcere. 
 A reuşit să urce odată cu primii călători şi şi-a găsit chiar şi 
un loc, pe care s-a aşezat liniştit. Izbutise lucrul acesta de atâtea ori, 
încât isprava nu-i mai stârnea nicio mulţumire. Nu avea decât 
douăzeci de ani, dar ceva din comportamentul lui, poate liniştea feţei, 
poate doar calmul gesturilor, îl făcea să pară mult mai matur. Dar 
tânărul nu ştia acum decât că e foarte obosit şi că trebuie să ajungă 
odată acasă. 
 Locuia undeva, la marginea de est a oraşului, într-o 
cămăruţă pentru care plătea câteva sute de lei. Îşi spunea că nu e 
prea mult pentru el, proaspăt sosit în oraş, doar că, uneori, se simţea 
singur şi neînsemnat. Ca în seara aceasta. 
 Înainte de viaduct scoase ziarul din geantă, îl ţinu un timp 
în mână, ca şi când s-ar întreba la ce poate fi folosit, apoi îl puse la 
loc, nedesfăcut. Privi iar ploaia măruntă care biciuia geamul şi abia 
atunci văzu fata de lângă el. De fapt, ceea ce i-a atras privirea la 
început a fost pachetul pe care îl ţinea ea în poală, unul voluminos, 
învelit în pânză albă, udă acum. 
 Era aproape şase. Încă puţin şi avea să se întunece. Se 
făcea tot mai frig. În fiecare staţie, aerul care năvălea prin uşile larg 
deschise o făcea pe fată să se strângă zgribulită în haina ei subţire 
de doc şi să-şi frece palmele aşezate deasupra pachetului, ca şi 
când l-ar apăra de ceva sau de cineva. Avea părul ud, creţ, cel mai 
creţ păr pe care l-a văzut băiatul la o fată blondă. 
 După un timp, se auzi în difuzor, hârâită, vocea şoferului. 
Urma ultima staţie, înainte ca autobuzul să întoarcă pentru cursa de 
înapoiere. Oamenii se grăbiră la coborâre, dornici parcă se reintre în 
burniţa lăptoasă de afară, în aerul rece şi umed. Tânărul a rămas 
ultimul. Sau   cel puţin aşa a crezut până în momentul în care a auzit 
paşi în spatele său. Aşa că s-a oprit şi şi-a aprins o   ţigară cu gesturi 
nesigure, ca un fumător neexperimentat. 
 Acum nu mai ploua, dar toate din jur, aerul, casele, hainele, 
până şi razele palide ale becului din colţ erau îmbibate cu o 
umezeală rece şi lipicioasă, ca o mâzgă imponderabilă. 
 Fata trecu pe lângă el şi se opri câţiva paşi mai încolo. Se 
vedea, după cum păşeşte, cât de greu e pachetul. Îl lăsă jos, cu 
precauţie. Sta uşor aplecată, parc-ar fi încercat să descifreze, prin 
negura serii, înscrisul de pe pânza înmuiată de ploaie. 
 Autobuzul întoarse, aproape gol, cu stopurile clipind slab 
prin ceaţa alburie. La celălalt capăt al străzii nu mai era nimic decât 
câmpul pustiu, peste care alerga zănatic stăpânul său, vântul.  
 Fata era încă acolo, în faţă, nemişcată. O umbră. Tânărul 
trase cu sete din ţigară şi scuipă firele de tutun rămase pe buze. 
Înaintă puţin, după care se opri iar.  
Acum stătea în stânga fetei, ca o replică la pachetul de dincolo. Cu 
excepţia celui din colţ, în toată strada nu mai ardea niciun bec. 
Băiatul se uită la pachet, apoi la trupul atât de plăpând al fetei de 
lângă el.  

 -Să te ajut? spuse.  Ţinea ţigara în colţil gurii. Un gest uşor 
insolent, dar necalculat. Doar atât: un gest uşor insolent. Dar el nu-şi 
dădea seama de asta. Cum am spus, nu avea decât douăzeci de ani 
şi încă nu a apucat să înveţe trucurile şi strategiile celor de vârsta lui.  
 -Nu, nu, spuse fata. Vorbise repede, tare, prea tare pentru 
distanţa ce-i despărţea. Era întuneric şi, în afară de ei doi, nu mai era 
nimeni pe stradă. 
 Băiatul stătea în stânga  fetei şi aştepta. Se simţea pătruns 
de frig şi nu prea înţelegea ce-i venise să se oprească acolo, lângă 
necunoscuta aceea, în loc să-şi continuie drumul spre căldura de-
acasă. 
 -Nu e nevoie, continuă fata. Şi, deodată, începură să-i 
curgă, aşa, pe nevrute, lacrimi din ochi. Nu plângea, doar îi curgeau, 
nu ştia de ce, lacrimi din ochi. Poate din cauza vântului. 
 -Stai, zise băiatul. Apoi se hotărî. Aruncă ţigara şi ridică 
pachetul de jos. Înaintă câţiva paşi, după care se opri, la fel de 
neprevăzut precum pornise. Fata, aproape fugind, dădu peste el. 
Tânărul se întoarse. Acum stăteau faţă în faţă şi se vedeau mult mai 
bine. El era cu un cap mai înalt şi simţea că i-a intrat apă în pantofi. 
Începu să râdă încet, neauzit, în sinea lui doar. Îi plăcea ideea. Unei 
fete să-i fie frică de el. Nu i s-a mai întâmplat. 
 -Unde stai? o întrebă apoi, dar ea nu-i răspunse. Încerca 
mereu să-i smulgă pachetul din mână. 
 Tânărul râse iar, dar cu mai puţină poftă ca înainte. Ba, ai 
putea spune că pofta îi pierise cu totul. Râdea doar aşa, să se afle în 
treabă. Fata nu mai plângea, trăgea doar de pachet, dar cu tot mai 
puţină convingere. El îşi aprinse altă ţigară şi, ridicând ochii, fata 
văzu, în lumina chibritului, cât de tânăr e băiatul şi ce mustaţă 
caraghioasă poate să aibe. Nu-i mai era frică.  
 Porniră. Acum fata păşea alături, iar pachetul stătea între ei 
ca un gard, ca o graniţă.  
 Băiatul mută pachetul în mâna cealaltă. Când ajunseră în 
faţa porţii, se porni iar ploaia aceea măruntă şi rece de sfârşit de 
noiembrie. Tânărul aşteptă până ce fata închise poarte, apoi o porni, 
fără chef, prin noroi şi prin ploaia care se transforma în lapoviţă, spre 
singurătatea de-acasă. 
 Îi veni să se întoarcă şi să privească înapoi, dar nu o făcu. 
Simţea că inima îi bate ceva mai repede, ca după o fugă bună, sau 
ca înaintea unui examen greu de trecut.                    
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 Sânziana BATIŞTE    

 
 

Înfăşurat în ţipăt   
 
Înfăşurat în ţipăt 
înfăşurat în lacrimă 
 
şi cât de aproape de mine 
fiu al Evei 
copilul meu 
 
Tu mângâi acum  
o victorie cotidiană 
 
Eu plâng prelung 
moartea războinicului 
 
egalul meu 
stăpânul meu 
 
 

Un trandafir  
 
Un trandafir negru prezidează întâlnirile  
eu-rilor? 
 
Un trandafir roşu  
desfide timpul  
surâzând  
în non-eu 
  
 

Biciul tăcerii     
 
Biciul de foc al tăcerii 
pocneşte asurzitor 
 
şuieră 
 
se-ncolăceşte pe trupurile noastre 
invizibile 
 
Smulge zdrenţe de suflet 
şi le tipăreşte-n văzduh 
 
cu ferocea nemilă 
a celor ce înşişi 
pe – ei – înşişi 
 
s-au trădat 
 
 
 
 

Şi iar ne lepădăm de trup 
 
Şi iar ne lepădăm de trup 
în dimineaţa asta 
ca să putem păşi 
prin fereastra deschisă 
pe trepte de aer 
prin uşi de aer 
ca să putem păşi 
în dimineaţa asta 
prin uşi de aer 
pe trepte de aer 
prin fereastra deschisă 
ca să putem păşi 
în dimineaţa asta 
iar ne lepădăm 
de trupurile  
noastre  
vii 
 
(22 martie 1996) 
 
 

Zmeu  
 
Cum ard spre tine  
 
rămâne doar umbra florii de flacără 
strivite pe aripile zmeului 
ce zbârnâie copilăros 
în cerul 
 
pe care tocmai îl pictezi 
 
 

Piatră  
 
Mă desprind de mine uşor 
plutind pe trepte de aer 
 
urc absorbită de bulboanele visului 
ce răstoarnă în noi 
trupuri de îngeri bezmetici 
 
Dar respiraţia mă trădează 
 
Cad 
mă rostogolesc  
    treaptă  
         cu treaptă 
                în iarbă 
                      printre pietre 
 
Sunt piatră ghemuită în sine 
surâzând cu toţi porii 
cerului – 
 
vorbitor 
de lumină 
 
(Din vol. „Înfăşurat în ţipăt”, Ed. Eliteratura, 2016) 
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Corina MATEI 
GHERMAN 
 

 
LINIŞTE 
 
 
Bucurie 
răutăcioasă 
în doi 
avem 
despre ce 
să tacem 
împreună 
s-au îngălbenit 
cuvintele 
în vârful limbii 
pe care dintre 
dorinţe 
le vom apauda 
când vor exploda 
ideile 
neterminată  mângâiere 
nedialog  între  noi 
asemenea  unui  sublim 
ce  împreună 
l-am  perceput 
un  gol  mut 
cu  ghiare  în  priviri 
de  animal de  pradă. 
 
 

ŞI   DE   CE 
 
 
Taina 
îmi va monta 
lacăte 
la cuvinte 
argilă  nevorbitoare 
o să-mi îngrămădesc 
în suflet 
imagini putrezite 
expirate 
înfăţişate 
în  harta 
pleoapelor 
când  o  să  vină 
aproape 
nu  vei c onştientiza 
de  ce  am  cuie 
în  umărul drept 
şi  de  ce 
am  proteze 
şi  de  ce 

dorinţel e mele 
sunt  ancorate 
în bătăile inimii tale. 
 
 
 

CROCHIU    DE   DESTIN 
 
 
Imaginea 
se  destramă 
şi  capătă 
formă  de  tablou 
pictat  de cer 

în  locul 
fără  destinaţie 
tabloul 
în  acelaşi  loc 
cu  pictorul 
penelul 
se  zbate 
între  cioburi 
de  mâzgâlituri 
dorinţele  silabisesc 
catrene 
pe  ritm  de  rock 
la  extremităţi 
orizontul 
dilată  ecouri 
ideea  numără 
urletul 
şi descifra clipa 
în  care 
fraza  era  hrană 
pentru  corbi. 
 
 
 

OPINIE 
 
 
Notez  fragmente 
 vorbe  stacojii 
în  limba franceză 
slova  mea  românească 
şi-a  amanetat  sensul 
vărsări  în  labirint 
limbi  condamnate 
sentinţă  suspendată 
multilingvistic.... 
multicultural.... 
multiglobalizare.... 
tot cu  â din i scriu 
cred  în  lacrimile 
tuturor  limbilor  abandonate 
casa  albastră  plină  ochi 
cu  deşeuri  nereciclabile 
asemenea  mie  rătăcesc 
de  aici... acolo..... 
 
şi de colo.... mai încolo....... 
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Miruna MUREȘANU 
       (Austria) 
 
 
 

uitarea de va fi venit cândva 
va fi cernut o lumină bolnavă și grea 
 
îngropată în viorile din inima casei 
în modul cel mai banal cu putință 
prin șoapte amorțite improvizate în grabă 
 
prin nostalgii ale dealului întomnat 
ce va fi voit să răscumpere râul 
ascuns în ultima pasăre cu aripi de ceață 
 
multiplicată în oglinzi ale aceluiași chip 
ce va fi înfrunzit întotdeauna postum 
în câteva elegii simple fără ecou 
 
motivând prin absență un nimic necesar 
într-o nuanță nefirească de galben 
a țipătului prin care încercam să ascult 
jocul straniu al privirii luminii 
 
într-o stare de dor semănând cu o pierdere 
 
 
 

 
în splendoarea tăcerii drumul își ascundea 
înțelesul 
aproape de râul care nu obosea să legene cerul 
pe o pajiște frământată din sângele lutului 
 
din limpezimea utopică a ochiului meu 
 
cum s-ar fi risipit într-o ultimă vară 
 
nimic nu trăda atunci smerenia luminii 
înveșmântată-n abis 
cum într-un ochi veșnic deschis 
 
îndelung sfâșiat de-un gând al întoarcerii 
în forme abia presimțite de vis 
 
asfințind târziu în livada crispată 
 
o lacrimă atunci a privirii de sus 
părea că tresare în ritmul unei tăceri roditoare 
în limpezimea utopică a ochiului meu 
 
cum l-ar fi risipit într-o ultimă vară 
 
 
 

 
 
 
 

spre toamnă frunzele aveau veșmintele rupte 
și-un plâns ce colora dealul din preajmă 
trecând de pietrele bisericii calde 
 
să-ntâmpine un zid zgomotos al tăcerii 
cu glezne de sânge pierdute printre murii sălbatici 
 
lăsând în urmă doar o oglindă de fum 
și-un drum pe care voiam să-l rețin 
prin bătaia de clopot din carnea luminii 
 
părea începutul întoarcerii mele 
prin coridorul nesfârșit al razelor ei 
 
ascunzând cuvintele în tăcerea din lucruri 
 
în necuprinsul privirii lor lipsite de patimi 
 
într-o acoladă a clipei care trecuse deja 
ștergând de tăcere drumul cuvintelor 
sub masca de ceață a timpului 
care-mi descifra miezul de sânge al paginii 
 
lăsând în urmă doar o oglindă de fum 
și-un drum pe care-aș fi putut să-l rețin 
prin bătaia de clopot din carnea luminii 
 
 

 
 
ochiul meu semăna uneori cu un giulgiu 
pe care-l așezam peste toate lucrurile 
rânduite cândva de pașii luminii 
prin înțelesul sincopat al propriei umbre  
 
prin rănile inimii sigilate-n adânc 
 
învinse de surâsul palid al cerului 
care făcea veșnicia uneori să coboare 
lasând nimănui ospățul nemarginii ei 
 
cum și bucuria cu aripi nenăscute 
înotând înghețate în conturul plânsului meu 
prin lumina desprinsă de sine-n amurg 
 
mirosind a copilărie și-a îngeri 
a struguri înveliți în tacerea mirată 
 
prelinsă din ochiul lui Dumnezeu cuminte si sfânt 
ascuns în ochiul meu cum într-un giulgiu 
de rănile inimii sigilate-n adânc 
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Luminiţa ZAHARIA 
 

rîde ciob de oală spartă 
 

rîde inima de trupul ce-o poartă 

şi transmite, de-a naibii, semnale greşite 

braţelor să îmbrăţişeze om nedorit 

rîde punctul-gaură neagră 

de noţiunea tîmpă infinit 

 

rîde cameleonul de tigrul apatic 

că i s-a camuflat tigroaica să nască 

rîde copilul cînd e trimis de profesor 

litere negre pe cîmpi albi iar să pască 

 

rîde iubitul de mine că-mi pasă 

de umbra genelor lui pe obraz 

rîde omul zăpezilor de omonima crăiasă 

puiul de cuc face şoimilor în necaz 

 

prozatorul rîde de poet că n-are pagina plină 

cocoşul împăunat – de netravestita găină 

 

toţi rîd de toate şi toate de toţi 

mai scrie ceva, dacă poţi! 

 

 

 

în bîrlog 
 

în bîrlogul meu e cald şi bine 

uneori chiar mă ciocnesc de mine 

şi-mi dau – logic, logic! – bineţe 

şi-mi dau cu fond de ten 

de tinereţe 

 

şi mă dau huţa 

ca-n poezia cu crenguţa 

pînă zbor şi mă lipesc de tavan 

să aflu cum aş arăta în două dimensiuni 

eu fata cocoţată mereu  

pe coordonata timpului de mai an 

 

secretul meu – că totul e etanş în casă 

ferestre uşi gînduri răzleţe 

şi-am un pitic (cu ADN-ul meu!) pe o tabulă rasă 

şi-o clonă-antrenor să mă dezveţe 

da, îmi prescriu antibiotice la greu 

să rămîn numai eu 

în bîrlog 

să nu mă invadeze nici măcar un ţînţar 

un microb al speranţei un inorog 

 

stau în baricentru şi mă rog 

ca egiptenii la piramide 

singurătatea să dea roade 

să mă-nmulţesc asexuat 

la urma urmei ce e un bărbat 

un şef închipuit 

un foaie verde matostat 

 

să ţopăie în jurul meu prichindei luminici 

tot mai mulţi tot mai mici 

să-i învăţ cum să ia viaţa de la cap 

 

ce bine e-n bîrlogul meu ce bine 

azi pun un prichindel la proţap 

pierderea nu e grea 

mă pot oricînd multiplica 

rezolv şi foametea globală 

transform bîrlogul într-o şcoală 

de a pagubă fluierat 

 

azi e închis primim marfă 

(cum nu era nevoie?!) 

lapte de gînd condensat 

 

 

 

baby (poem) blues* 
 

cîntă-mi cobzare un blues de mahala 

armonizat cu starea mea 

lehuză şi gogonat fistichie 

simt că mă rup în şolduri 

că îmi bat clopote sonate-n tîmplă 

de după naşterea de poezie 

 

uite cum creşte poezia 

ca făt-frumoasa din poveste 

pofticioasă zbanghie mă soarbe 

cu degete înmulţite şi oarbe 

îmi pune mărgăritare pe tichie 

nu s-ar sfii să rîgîie de plăcere 

ar trebui să fiu mîndră cumva?! 

n-am apucat măcar s-o alăptez cum se cuvine 

să-i reproşez, la o adică, ceva 

 

cîntă-mi cobzare o romanţă desuetă 

din prea hulpavă poezia mea 

 

 

*baby blues – depresie post-natală 
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Gela ENEA  

 

n-am scris poemul acesta 

pentru voi 

 
 
nu vă obligă nimeni să trăiți  în el/ să muriți  în el 

sub pretextul  soldatului necunoscut 

 

  fac naveta în fiecare zi 

știu de unde plec 

 unde trebuie să ajung 

 niciodată nu știu pe cine întâlnesc  

așa că am nevoie să stau de vorbă cu cineva 

să-i spun  

cum se lungește gâtul tristeții până trece prin acoperiș 

 

și că mi-ar trebui  o cămașă mai largă  

îmi cresc niște copii pe piept/ pe spate 

 

asemenea unor ramuri  pe trunchiul bătrân 

cer să se joace 

 să-i învăț să vorbească să facă primii pași  

eu toate astea nu am cui să le spun 

am scris poemul acesta pentru mine 

mă sprijin de el 

când urc ori când cobor 

cum se sprijină soarele de fiecare rază 

și nu cade 

 

 

sens unic 
 

în tramvaiul acesta 

numai timpul stă în picioare/  fără 

să se dezechilibreze 

 dă noroc ipocritul cu toți 

apoi toarnă pe gât secundele altora 

de plătit:  niciun șfanț 

dacă stai prea aproape îi simți damful 

și amețești fără să vrei 

în tramvaiul acesta numai timpul este slab 

de-i numeri  printre coaste anii  

când ai fost fericit/ nefericit 

ceilalți călători  sunt toți obezi 

preocupați să își lărgească scaunele  

 să nu le iasă transpirația prin cămăși 

conductorul nu se uită în spate niciodată 

nu l-a văzut nimeni la față / în afară de timp 

căci timpul stă în picioare mereu   

nu se dezechilibrează 

din când în când  

îi mai scuipă conductorului în țeastă/ câte-un accident vascular  

să nu se creadă tocmai el nemuritor 

 

 

 

am scris 
  

când m-am îndrăgostit prima și ultima oară 

apoi 

 când am împărțit frățeste apartamentul 

copiii/ jucăriile copiilor 

ratele și resentimentele 

despre cum niciodată un bărbat singur nu găsește o femeie absolut 

singură/ și invers 

am scris  

că nu am iubit deplin  și n-am fost iubită  

asemenea unui șofer de cursă lungă  

ce știe că nu-i țin frânele ocolește autostrada 

 dar ajunge în plin deșert 

despre iluzia că inima e o capsulă într-un univers anaerob 

 bate pe  sens interzis  când  fericiri nesemnalizate 

devin nefericiri pe termen lung 

despre muribunzi care iubesc  nebunește viața 

 până la urmă o să fie bine 

veți trăi și veți vedea 

am scris  

despre fascinanta lume a poveștilor 

cu  scufițe roșii care se fac portocalii/ galbene 

și  despre coșul lor plin de bunătăți   

am scris despre  șapte lebede / de fapt/  șapte frați 

 

ori câte șapte frați/  certați 

și despre mama lor prea îngăduitoare 

am scris 

 despre ochii/   pentru care vibrează noaptea telefoane 

 

nici  nu se văd nici nu se uită 

am scris despre  credință 

 

despre sinagogi zburătoare și catedrale de sub vulcani 

despre filozofia tichiei pe ceafa soldatului ucis 

despre spălatul tălpilor în lacrimile inocenților  

am scris cu mâinile cu buzele cu privirile  

cu degetele de la picioare 

am scris 
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Daniela OUATU 
 

 
Poemă duminicală 
 
Duminica poezia se scrie singură, 
Poeţii dau din aripi princiare 
n-au voie să şteargă surâsul Giocondei  
din fereastră... 
Duminica mai molcomă-i secunda. 
Dinspre cartierul din Rai 
toate drumurile duc spre inima ta 
şi sângele cărţii se vindecă... 
Duminica nu mai intru-n poveste  
să culeg mere de aur 
pentru că 
Duminica 
mă poţi zări în aburul de cafea 
sau în această corabie de hârtie 
când vâsla se pregăteşte să-nşele...              
 
 
 

Eliberare 
 
 
De când ai plecat 
te-a vizitat alt timp 
nimic nu mai e la locul lui 
nici trupul, nici aerul,casa 
cum tropăie pe scări prima rază 
nu mă recunoaşte 
şi se-ndepărtează 
cum muşcă singurătatea din prag 
cât te-a înălţat,cât te-a durut 
că versul cel rău te-a făcut 
încolăcit stă la masă 
-nu fii în transă- 
e un fel de şarpe de casă 
aşa că fă-ţi curaj 
descalţă-te de tine  
şi intră 
 
 
                                                                                                   

 
Ploaie zăludă 
 
 
Ploaie maidaneză, ploaie hoțomană, 
De ne muști din raze, te pun la uscat… 
Tot bați veșnicia și o dai de-a dura… 
Câți te vor purta-n sezonul celălalt? 
 
 
Spargi bâlciul tăcerii, zburzi pe-acoperișuri, 

Mă tot strigi la poart-umbrela să-ți deschid… 
Ploaie pisăloagă, câți te duc în spate, 
Te ascund sub streșini, viața-mi aburind? 
 
 
Ploaie de noiembrie, Veneție-eternă, 
Zâmbetu-ți zburlești, fulgui prin unghere, 
Cine te repară,ploaie tot mai rară 
Când ne râzi în barbă, rătăcind prin gene? 
 
 
În poem miroase-a jilave cuvinte… 
Ne ții soarele-n casă captiv în cutii, 
Ne umpli cu picuri sufletele rupte… 
Ploaie inspirată,ce versuri îmi scrii? 
 
 
 
 
Ropotul ți-l cară câți în geamantane 
Despovărând pe Atlas,câte ștergi din hău… 
Ploaie hăituită de Versul cel Rău, 
Moartea speriată se afundă-n zare… 
 
 
 
 

Hai, tinerețe! 
 
 
Hai, tinerețe, suflet de câmp 
Zeiță-mbrăcată-n candoare 
La intersecții de ani 
Să păcălim semafoare! 
 
Și-ncetinind pasul clipei 
Să facem naveta spre zări 
Pe roți tocite de-azur 
Să lenevim în visări.. 
 
Până se mai cumințește 
Vântul cu tălpile goale 
Lunece luntrea iubirii 
Spre nemuriri foșnitoare… 
 
Până obosește lumina 
Ne ținem de-un fir de ploaie 
Să fermecăm câte-o stea 
Cu-mbrățișări de petale… 
 
Cât înverzită-i aripa 
Înflorim în nisip poezii 
Versul cel Rău parfumându-ne clipa 
Din tortul zilei ne-mparte felii… 
…………………………………………………… 
 
Dar pleci, tinerețe, despachetând regrete târzii, 
Vom developa imagini neclare 
La intersecții de ani 
Ne-or stăpâni semafoare… 
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Nina CORDUNEANU 
  

To flame (1) 
  
N-am nicio urmă de regret că ne-am 

iubit pe o reţea de socializare. 
Când am primit de la tine primul like la 

o fotografie truc(ată), era înţeles de la sine că 
fotogenia salvează ce-o mai fi de salvat. Mi-am zis: oricum ridurile 
dinlăuntru nu se pot vedea cu ochii  saturnia pyri. 

 De la pudibonderie am ajuns la pornografie cât ai zice 
peşte. A căzut mai întâi rochia albastră (cică femeile şic preferă 
albastrul), pe care mi-o cumpărasem pentru o nuntă albă a prietenei 
mele (sex_a_genare). Sutien nu port, aşa că uimitor de repede m-am 
decis să renunţ la pre(judecăţi), la restrângeri de drepturi naturale, la 
con(strângeri) şi, evident, la altă rufărie de prisos. Mă descopeream 
fără jenă, şi emoticoanele cu coarnele îmi vibrau în coarda sensibilă 
întinsă ca iar(na!) firele de înaltă tensiune. 

Ne luaserăm identităţi false şi ne adoram la fel de fals unul 
pe celălalt. Se înroşea tastatura ca „luna la douăzeci şi opt de zile” 
(vorba cuiva). 

Fitilul celor două bombe s-a aprins de la sine. 
M-am (an)alfabetizat, am căpătat imunitate la limbajul 

colorat şi am început să uit de principiul politeţii, mai ales că citeam 
în acea vreme scrisorile lui James Joyce către „scumpa mea 
curviştină, fetiţă obraznică” Nora. Din perspectiva socio-
ling(vistică)/(vestică), cel puţin, igiena morală era…, era…, adică nu 
era. 

Am creat a(lături) de tine multe lumi posibile şi pasibile 
de(!…), chiar o identitate între aceste lumi. 

Tu mi-ai pus o serie în serie de etichete şi, iac-aşa, dintr-un 
lanţ cauzal în altul, şi urcându-ne pe scara numerică, şi gestionând şi 
coordonând erotica noastră activitate cu sistemul android,  mi-am 
creat sau ne-am creat o neam-identitate. 

Într-o lume digitală, ne-am abordat erotico-digital, 
senzualo-digital, scadaloso-digital (folosind toate formele de digital) 
şi am simulat şi am simulung. 

Din tabloul lui Munch îţi strig: spune-mi, ce-a fost asta? 
Ceea ce nu ştii tu este că după ce mi-ai dat like-uri, ţi-am 

făcut şi un copil. N-am nicio urmă de regret, dar sunt încă 
nehotărâtă: ce nume să-i dau copilului? 

De pe peretele (pe RTL) FB îţi trimit  imagini digi-tale cu 
progenitura pe care am înscris-o deja în proiectul CouchSurfing. 

Deviza mea: „participă la crearea unei lumi mai bune, pe 
rând câte o canapea.” 

  
Semnează: păianjenul hawaiian 
  

 

To flame (2) 
 
M-am gândit, pentru varietate, că ar fi timpul să trecem la 

un alt nivel. Şi, dacă-i schimbare, păi schimbare să fie! Să 
modificăm, aşadar, sistemul de operare! 

În workstation-ul meu se muncea asiduu, iar în bara de 
stare sentimentele se schimbau şi ele atât de rapid, încât, folosind 
prea des restore button, s-a uzat. Am socotit că, pe lângă toate 
schimbările pe care vreau să le fac, ar merge şi un nou PiSi. 

Pentru că nu mai încăpeai în hard disk-ul meu, am decis să 
te repartizez şi altora din lista mea. Am căutat prietenele de la A la Z 
şi, uite-aşa, ţi-am mai făcut loc. 

Meniurile zilnice erau dintre cele mai variate, ca să fim 
amândoi satis(făcuţi). Astfel, pe întreaga working area, se coceau şi 
se fierbeau clătite cu răvaşe, găluşte cu prune, păianjeni şi alte 
asemenea lighioane. Din cauza a prea multe mirosuri, precum si  a 
aburilor bah!(ici), nu putea fi evitată nici infestarea cu viruşi. 

Cum te împărţisem, după cu am spus, prietenelor de la A la 
Z din lista mea, viruşii se răspândiseră atât de mult în reţeaua mea 
arterială şi în memoria externă, aşa încât, să instalez un sistem de 
protecţie, nu mai avea nicio eficienţă. Başca faptul că intraseră pe fir 
şi alţii, necunoscuţi şi cu atât mai greu de biruit. Dacă nu mi-am luat 
măsuri de prevenţie! 

Iar lupta a devenit crâncenă pe toţi pereţii şi, mai ales, în 
privata comuniune de pe FB. 

Mi-am pierdut ore şi ore să detectez viruşii necunoscuţi (de 
cei cunoscuţi i-am cerut lui Dumnezeu să mă ferească). În zadar: nu 
am reuşit să aflu chiar tot şi nici să-i înlătur pe toţi. 

Şi, pentru că eram într-o dispoziţie nonpoetică (aflasem că 
pictogramele cu viruşi în fel şi fel de poziţii erau preferatele tale) şi 
pentru că mă lovisem de atâtea ori de coturile ferestrei, după multe 
ezitări şi regrete, am apăsat close button. 

Am luat o pauză cât o andropauză (de-a ta, fireşte), dar nu 
a fost de ajuns. 

Aşa că am deschis PiSi-ul, m-am uitat adânc, adânc prin 
toate ferestrele (care, între timp, erau înţesate de pânzele 
păianjenului care eram), am trecut la linia de comandă şi m-am 
decis: în primul rând, îmi voi achiziţiona un program antivirus cât mai 
eficace, ca nici un virus vreodată să nu mă mai atingă. 

Ei, dar asta nu era o soluţie în ce te priveşte, pentru că nu 
pusesem încă nume copilului  şi încă nu-mi plăteai pensie de 
întreţinere pentru progenitură. 

Adevărul e că-mi era greu să aleg, pentru că nevoile mele 
emoţionale se intensificaseră, îmi creasei un oarecare confort, 
sentimentele erau în mare creştere, atât de mare că şi PiSi-ul meu 
îşi modificase metabolismul. 

Pe de altă parte, mă temeam de o nouă sarcină, aşa că am 
început să iau anticoncepţionale. Asta nu a fost pe plac corpului 
meu. Deloc. Trebuia să iau o hotărâre rapid. 

Şi click!, clinggggg!, zbang!, gata! Închid pagina de FB şi 
mă înscriu pe un site de matrimoniale. Ce aplicaţii! Ce complicații. 
Mai mullt, îmi fac blog: 

 
”păianjenulhawaiianrâdecugurapânălaurechileaculuipăcălitfiinddevul
peadeşertăciunilor!. 

Ce randament! Ce perspectivă! 
Încă stau in faţa ferestrei, cea cu cercevele de iluzii şi mă 

minunez: cum am putut eu, un păianjen atât de isteţ, să cad în plasa 
unui alt păianjen FB (iai, iai, iai!!!)? 

Ei, vedeţi, nu degeaba vorbeam deunăzi de CochSurfing.  
 
  Cu like, 

păianjenulhawaiianrâdecugurapânălaurechileaculuipăcălitfiinddevulp
eadeşertăciunilor! 
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Daniel LĂCĂTUȘ 
 
Poezia creștină în prima jumătate a secolului  
al XX-lea. Orașul Călan. Prefață : Paul Aretzu 

Motive biblice în poezia lui Gheorghe Muntean (n. 
1895 – d. 1936) 

 

 Cu referință în unele poeme, încă din titlu, la pasaje 
din vechiul și noul testament, întreaga creația literară a lui 
Gheorghe Muntean se construiește în jurul sentimentelor de 
căință, speranță, de temere, în fond asta trebuie să și emită 
orice poem religios. În poezia „Sunt eu creștin adevărat?”, 
îndoiala, sugerată încă din titlu, dorința de îndreptare din punct 
de vedere spiritual, sunt cele dominante. Cu trimitere biblică la 
1 corinteni, capitolul 13, versetul 5 („Nu se poartă necuviincios, 
nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău”), 
poetul, care se întreabă „Sânt eu creștin adevărat,/Ostaș al lui 
Isus?/Cu toate armele 'narmat/În postul ce sunt pus?”, 
continuă în aceeași idee, se cercetează de vrednicia de a 
purta sau nu „sabia Duhului Sfânt.” 
 În poemul, „Un strigăt de deșteptare”, regăsim mai 
multe insinuări la întreg capitolul 5 din 1 Tesaloniceni, mai cu 
seamă în prímele versuri. Tot în același poem, Gheorghe 
Muntean, care scrie: „Câte s-au fost profețit/Toate s-au 
adeverit/Și pare că prorocia/Profetului Isaia/Și acum se 
potrivește/Cu lumea ce azi trăiește”, aduce trimitere la Isaia 
capitolul 1, versetele 1 – 9, precum și la Romani, capitolul 12, 
versetele 1 – 3: „Ostași! Nu vă clătinați/După lume nu vă 
dați/Și țineți dreapta măsură/Cum ne spune din 
Scriptură,/Fiecare 'n locul său/În slujba lui Dumnezeu.” Cartea 
1 Corinteni, capitolul 15, versetele 33-34, în versurile: „A oastei 
tovărășie/Este pentru veșnicie,/Petrecând aici pe lume/Între 
obiceiuri bune/Știm că nu ne-am înșelat/Că de rele ne-am 
lăsat”; Cartea 1 Petru, capitolul 4, versetele 11 - 14 în 
versurile: „Odată se vor convinge/Toți frații cu noi de un 
sânge/Că ce noi ne-am  hotărât/E ceva frumos și sfânt,/Că 
cine-n trup pătimește/Datoria'ș împlinește”; Cartea Matei, 
capitolul 24, versetul 26 - „Iată că v-am spus mai dinainte” - în 
versurile: „Deșteptarea fraților/Din somnul păcatelor/Căci nime 
nu poate știi/Domnul nost când va veni,/Semnele ne 
prevestesc/Că toate se împlinesc/Câte Domnul le-a vorbit/Pe 
pământ cât a trăit.” 
 Într-o altă creație, „Pe cine lumea 'l urăște”, putem 
intui trimiterea în versurile: „Pe cel ce lumea 'l urăște/E semn 
că-n el odihnește/Duhul Sfânt, trimis de sus,/Spre Mărirea lui 
Isus. (….) Căci hula pentru credință/Este semn de biruință”, la 
cartea 1 Ioan, capitolul, 3, versetul 13 (Nu vă mirați, fraților, 
dacă vă urăște lumea). Precum și la cartea 1 Petru, capitolul 4, 
versetul 14 ( Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, 

ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se 
odihneşte peste voi). 
 Poetul tânjeşte în permanență după armonia 
spirituală și are dorința de regăsire a fericirii prin cercetarea 
scripturii, care-i conferă liniștea interioară. „Căutând dreapta 
măsura,/Am citit Sfânta Scriptură/Și cuvintele de Sus/La inimă 
mi s-au pus”. Nu se ferește să-și mărturisească deschis 
păcatele primei tinereți, pe care le regretă la modul sincer: „O, 
pretinii mei iubiți!/Știu că poate vă gândiți/Că așa mi s-a 
'ntâmplat,/Viața de mi-am schimbat./Voi știți că în 
tăgădău/Petreceam și beam și eu,/Și trăiam în desfătare/Când 
era un praznic mare.” Aluzie clară la cartea 1 corinteni, 
capitolul 15, versetul 33: „Nu vă înşelaţi: Tovărăşiile rele strică 
obiceiurile bune.” Este bine știut faptul că una dintre luptele 
cele mai acerbe duse de către peroții ortodocși ai Oastei 
Domnului a fost cea contra alcoolismului. Tocmai de aceea, în 
manifestele sale, preotul Iosif Trifa îi îndeamnă pe toți ostașii 
Domnului „să se rupă dintr-o dată, cu totul, de orice fel de 
băuturi alcoolice. ”  
 Tema este prezentă în mai multe dintre versurile 
poetului din Batiz: „De ce stai așa 'ntristat, /Când e joc și bal în 
sat?/Și te gândești tot mereu/Când e joc la făgădău?”  
 Majoritatea poeților creștini au tendința de a se 
raporta la pslami, este și cazulul lui Gheorghe Muntean care, 
inspirat de cartea Psalmilor, capitolul 25, versetul 14: 
„Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El şi 
legământul făcut cu El le dă învăţătură”, scria la începutul 
secolului trecut, cu un optimism debordant: „Deci te rog, frate 
iubit/De vrei să scapi de ispite/Fă și tu un legământ/În Oastea 
Domnului Sfânt/Că Domnul Isus primește/Pe cel ce se 
pocăiește/Și din darurile lui/El trimite orișicui/Sfânta Sa 
înțelepciune/Și-l învață lucruri bune.”  
 Dincolo de prozodie, nu întotdeauna perfectă, poezia 
sa emană dragostea pentru valorile creștinești și capătă o 
energie care restabileşte un echilibrul între om şi existenţă. 
Ținând cont de originea sa țărănească, fără a fi absolvent al 
vreunui Institut Teologic, este de apreciat limbajul literar, nu 
lipsit de talent în multe dintre creații.  
 Puternicul atașament față de „capitala” Oastei 
Domnului, Sibiu, localitate în care a trăit mentorul său, este 
ilustrat în poezia „Din Sibiu în largul țării, sună goarna 
deșteptării”. Unde aduce, din nou, referire la viciul băuturii, 
temă predilectă pentru majoritatea poeților creștini ortodocși, 
simpatizanți sau membrii: „Din Sibiu în largul țării/Sună goarna 
deșteptării,/Sună goarna deșteptarea/Ca să ne găsim 
scăparea,/De beții și fapte rele/Căci putem și fără ele./Am 
învins multe nevoi/Hai, ne învingem și pe noi!” Din aceeași 
poezie deducem simpatia sa pentru monarhie și, implicit, 
regele Mihai: „Hristos, Bunul Împărat,/Ce doream astăzi ne-a 
dat,/Țara noastră, al nostru rege/De-o credință și de-o 
lege,/Domnul Țării Românești/E un rege din povești./Un înger 
e al nostru crai,/Maiestatea sa Mihai.”  
 Întreaga sa operă în versuri va dăinui peste veacuri 
ca o mărturie a credinței ortodoxe pe Valea Streiului, la Călan.   
 „O poezie” a fost scrisă în amintirea zilei de 20 Mai 
1928, când s-a sfințit biserica din Sântandrei din partea Înalt 
Prea Sfinției Sale Mitropolitul Nicolae Bălan, profesor de-al lui 
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Iosif Trifa la presitigiosul Seminar Teologic din Sibiu. La rândul 
său, Mitropolitul Nicolae Bălan are o legătură simbolică față de 
localitatea Călan. 
 Duminică, 13 septembrie 1942, avea loc, în cadrul 
unor solemnităţi deosebit de fastuoase, târnosirea bisericii 
ortodoxe din orașul Călan, ritualul fiind condus de catre 
Mitropolitul Nicolae al Ardealului, Nicolae Bălan, însoţit de 
Episcopul Veniamin al Caransebeşului, precum și de către un 
sobor impresionant de preoți, 25 la număr. Foaia Diecezană, 
organul oficial al parohiei ortodoxe române a Caransebeşului 
scria: „Mitropolitul Nicolae a desvoltat (sic) citatul biblic: 
„rămâneţi întru dragostea mea...”. Cuvântul înaripat al I. P. S. 
Sale a fost ascultat de mulţimea ce nu mai încăpea în 
biserică.”1  
 Biserica din Călan îl are ctitor pe Constantin 
Orghidan, inginer, preşedinte al Societăţii Titan-Nădrag-Călan, 
colecționar, vicepreședinte al Societații Numismatice Române 
și membru de onoare al Academiei Române.  
 Înaltul ierarh a mai sființit câțiva ani mai târziu (1946) 
un alt lăcaș de cult, este vorba despre noua biserică Ortodoxă 
din Strei. 2 
 La rândul său, deputatul PNL, fost ministru isusit 
Constantin Bursan a ctitorit în judeţ şcoala primară din Batiz, 
căminul cultural din localitatea Sâncrai, unele parohii ca 
Nădăştia de Sus, biserica din localitatea Batiz, cu hramul 
Sfântul Nicolae (1942), noua biserică ortodoxă din Strei cu 
hramul Sfinţii Apostoli, sfinţită în 1946.3 
(Fragment din volumul Poezia creștină în prima jumătate a 

secolului  al XX-lea. Orașul Călan) 

 
 
 
 

 
 

                                                           
1 I.R. Nera, Târnosirea Bisericii din Călan-Hunedoara, în Foaia Diecezană, nr. 

38, 20 septembrie 1942, p. 4. 

2 Cronica evenimentelor. Interne (f.a), în Renașterea, anul XXIV, nr. 42, 20 

octombrie 1946, p.4. 

3 Mircea Păcurariu, Constantin Bursan – ctitor de biserici hunedorene, în 

Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-9, 2002, pp. 184-193. 

 

                 
 
 Nicoleta Milea: Umbra lui Midas, Ed. Neuma, 2016. 

 

                
 
Al Cistelecan: Ardelencele, Ed. Eikon, Cluj-Napoca. 
 

             
 
Dumitru Chioaru: Mușuroiul de lumină, Ed. Tracus Arte, 2016. 
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Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ – 
PARALELA 45 
 
”Reînființată în 1970, după mai mult de două decenii de întrerupere, 
ca editură a Uniunii Scriitorilor din România, sub direcția lui Marin 
Preda, „Cartea românească” începe, iată, în 2017, o nouă viață sub 
direcția lui Călin Vlasie și în administrarea Editurii Paralela 45. Este 
una din cele mai vechi edituri din țara noastră. Și totodată cea mai 
apreciată casă a cărții românești, după cum o arată,  de altfel, 
numele. I-a publicat de-a lungul timpului pe toți marii scriitori români 
din secolul XX. Nici o altă editură nu se poate lăuda cu palmaresul 
ei. La început de viață nouă, îi urăm succes în promovarea operelor 
de valoare din repertoriul national”. 
  
Nicolae Manolescu, 
Președinte al Uniunii Scriitorilor din România 

 
 
 
 ”Vreau să administrez o editură a scriitorilor puternică, autonomă ca 
structură, care să respecte linia editorială inițiată de Marin Preda în 
1970, de a publica cu precădere scriitorii români consacrați și 
debutanți, la care se va adăuga  dezideratul inițial împărtășit de 
fondatorii editurii, acela de a tipări cărți ieftine cu conținut literar și 
științific, ale autorilor români și străini, cărți care să contribuie atât la 
propagarea culturii, dar și la stimularea lecturii în rândul tinerilor”. 
 Cultură prin continuitate! Acesta este  sloganul editurii Cartea 
Românească de la 1 ianuarie 2017” 
 
Călin Vlasie, 
Director: Editura Paralela 45 și Editura Cartea Românească 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mdeea Iancu. Delacroix este tabu: suita romînească 
Gellu Dorian: Calea de urmat 

 
 
 
Marian Ilea: Grăsane făcând baie cu ușile larg deschise 
Petre Barbu: Cățărarea în cer 
 
 

 
 
 
Matei Vișniec: Opera dramatică 1 
Opera dramatică 2 
 
 
 

 
 
Eugen Negrici: Expresivitatea involuntară 
Mihaela Miroiu: Cu mintea mea de femeie 
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Mioara Bahna, Niu Herișanu și Nora Iuga. Sibiu, 2016. 

 
Poeți la Turnirul de poezie. Neptun 2016. 
 

 
 
Igor Ursenco,Tudor Laurențiu-Ciprian, Ioan Barb și Mircea Bârsilă, 
(acesta din urmă prezentându-și trofeul -  Marele Premiu). Turnirul 
de poezie de la Neptun, 2016  (de la stânga la dreapta). 
 

 
 

 
 
În fața juriului, poetul Emil Cătălin Neghină - urmărit cu atenție de 
juriul format din: Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu, Adrian Popescu. 
Cu spatele: Traian Ștef (Turnirul de poezie, Neptun, 2016).  
 
 

 
 
Câștigătorul Marelui Premiu, Leo Butnaru, față în față cu juriul: 
Gabriel Chifu, Adrian Popescu și Traian Ștef (Turnirul de poezie, 
Neptun, 2016). 
 

 
Lansare de carte: Bookfest, București, 2016. Cărțile colecției 
QPOEM, Ed. Paralela 45: Ioan Es Pop, Al Cistelecan, Emilia Ajule, 
Ioan Barb, Felix Nicolau și Călin Vlasie (de la stânga la dreapta). 
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