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       Silviu GUGA 

 

 

Scrisoarea neexpediat  
În memoria lui Romulus Rusan 

 
 

Mulţi dintre noi consideră, fără îndoială, că a scrie 
cuiva, pentru a-i mărturisi afecţiunea sau admiraţa ce i-o 
purtăm, reprezintă ceva foarte important, deosebit de 
însemnat pentru existenţa noastră, dar amânăm mereu să 
trimitem scrisoarea. N-o scriem, fie că nu ne găsim cuvintele 
necesare, fie că avem credinţa că mai e timp şi putem altădată 
scrie când găsim momentul potrivit să-l deranjăm cu 
asemenea confesiuni. Dar ca să-i scrii cât de mult îl admiri nu 
trebuie căutată o oportunitate, ci trebuie să faci să nu rămână 
cuvintele neputicioase pentru un asemenea demers. 
Sentimentul admiraţiei, în seninătatea conştiinţei tale, are 
nevoie de cuvintele alese cu grijă, ceea ce te complexează, 
mai ales dacă vrei să-i scrii unui scriitor al cărui talent are 
dimensiuni uriaşe. Amâni ca să-ţi sosească „clipa de inspiraţie” 
care să-ţi găsească cuvintele fidele sentimentelor tale, nu ţii 
seama de nerăbdarea timpului şi te trezeşte  şocul de a nu mai 
avea la cine expedia scrisoarea.     
 De foarte multă vreme vreau să-i scriu lui Romulus 
Rusan. Cândva am şi început o scrisoare în care am vrut să-i 
povestesc despre prima noastră întâlnire, la prima consfătuire 
a cenaclurilor studenţeşti de la Sinaia, în august 1965. Ana 
Blandiana ne-a făcut cunoştinţă. A fost printre cei care şi-a dat 
seama că, prin cuvântul meu la acea conferinţă, îl luam în râs 
pe Eugen Barbu. Şi s-a nimerit că prima discuţie cu Romulus 
Rusan a fost despre „Şoseaua Nordului” şi „Facerea lumii”, 
romane pe care el nu apucase să le citească în întregime şi l-
am convins că n-a pierdut nimic, că nu e necesar să le 
citească.  Am considerat că asemenea amintiri sunt puerile şi 
mi-a părut chiar bine că n-am mai continuat scrisoarea. Am 
vrut apoi să-i mulţumesc pentru că mă felicitase, la o întâlnire 
surpriză în Bucureşti, după ce a citit o povestire de-a mea 
publicată în „Amfiteatru”. Am vrut să-i scriu şi despre un 
document care dovedea faptul că din fonta de la Călan, 
prelucrată la Petroşani, a ridicat Brâncuşi „Coloană 
recunoştinţei fără de sfârţit” pentru că mi-a mărturisit pasiunea 
ce-o avea pe  atunci.      
            

Următoarea tentativă de a-i scrie a fost după 
cutremurul  din martie 1977. Ne-am întâlnit după ce ieşişe din 
spital şi-mi povestea ce noroc a avut cu un necunoscut care l-

a scos de sub dărăpănături. Va scrie un poem despre 
salvatorul lui şi cred că l-a şi scris şi l-a publicat într-o revistă 
literară, nu-mi mai amintesc în care, dar mi-aduc foarte bine 
aminte cum îmi spunea că „a înviat din morţi precum Lazăr”. 
Îmi spunea că după acestă „aventură” s-a regăsit pe sine şi 
ştie mai bine ce înseamnă viaţă.  Am vrut să-i scriu că mi s-a 
părut înconjurat de o aură protectoare care-l va feri totdeauna 
de moarte.      

Prilejuri de a-i scrie am mai avut de alte câteva ori, de 
fiecare dată fiind momente importante în biografia sa. Dar n-
am reuşit să scriu despre el nici măcar o recenzie „obiectivă” 
la excepţionala lui carte - care merita mai multă atenţie din 
partea criticii - „Roua şi bruma”, deşi i-am promis. N-am reuşit 
să-i scriu nici când mi-a spus că a găsit în arhivele editurii 
„Albatros” cartea care trebuia să fie debutul meu editorial în 
1973, „Ceva trebuie sacrificat”. Nu i-am mulţumit nici măcar 
pentru atenţia care mi-o acorda considerându-mă talentat.  
      
 Scrisoarea ce trebuia să i-o trimit râmânea mereu 
netreminată. Acţiunea de a scrie lui Romulus Rusan era numai 
la timpul imperfect, o acţiune trecută şi neterminată, o acţiune 
în curs de desfăşurare, o acţiunea continuă.  

Aş vrea să-l văd pe Romulus Rusan, ieşit de sub 
dărăpănăturile (Doamne, ce cuvânt!) provocate de cutremurele 
vieţii şi să nu văd niciodată parafrazarea şocantă a Anei 
Blandiana din oda eminesciană: „Nu credeam să învăţ să 
anunţ vreodată moartea soţului meu”.   

Aş vrea să-i pot scrie lui Romulus Rusan şi să pot să-i 
expediez scrisoarea.  

 

 

Silviu Guga i  Romulus Rusan 

 

În prim plan: Romulus Rusan, Ion Pop şi Dumitru Chiuaru 

 

                        EDITORIAL 
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pastel despre toamna care lumineaz  cu  
un felinar drumul copacilor spre Persepolis,  
despre îmbr işarea ploii cu un triunghi  
echilateral, despre focurile care ard mocnit  
în carnea femeilor albe şi brune, despre  
aroma cozonacilor care doboar  zidurile unei  
case de 84 de ani, despre vântul care se  
revars  din cifra unu, despre motocicletele  
care iau lec ii de fluviu, despre un heruvim  
c ruia îi cresc coarne şi despre mine însumi 
 
 
suntem toţi mai îndelungi, mai scurte 
opriri ale luminii în drumul ei. 
 
(1982) 
 
 
fluviu mototolit 
 
 
 
pluteam şi azi spre focurile aprinse 
ale sânilor tăi, 
dar dar dar dar 
gheaţa alunecă pe patinatori, 
porţelanul ţine minte, 
o corabie de mărar navighează pe o 
mare de astrahan, 
labirintul dă o declaraţie că e 
linie dreaptă simpatică şi iubeşte simplitatea. 
 
hai Bonaparte spune tu cum 
la 19 brumar deputaţii te făcură tâlhar 
şi fură gata să te gâtuiască şi totuşi spre seară 
te aleseră consul în felul lor în felul tău. 
 
şi ce dacă. 
 
în coşul de gunoi  
aruncat 
un fluviu mototolit. 
barbarii se pitulaseră în prăjitura cu stafide. 

chiar trupul tău e descompus (de cine? – ei, de cine !...) 
şi recompus într-o ordine aberentă. 
draga mea, asta e, iartă-mă că deviez. 
 
(1982) 
 
 
zorii 
 
 
bătrâna ta vecină mergând cu sacoşa devreme 
la pâine şi lapte 
surprinsă de izbucnirea  
violentă ca niciodată a zorilor. 
lovită peste faţă de lumină  
ca de o lavă catifelată 
doborâtă şi ajutată de tine să se ridice 
te întreabă speriată 
(în aceeaşi dimineaţă 
un autocamion parcat pe o alee 
un chioşc de ziare 
pur şi simplu mutate din loc 
tot de lumina năvalnică a zorilor) 
domnule ce se întâmplă bombardament? 
iar tu vânător de minuni în cotidian te bucuri 
de această fisurare a banalului de acest 
agresiv surplus de lumină de această greşită 
reacţie fizică a masei solare 
de acest semn astral 
aşa cum te-ai bucura dacă o uriaşă fiinţă 
opacă şi mută 
deodată ar începe să se bâlbâie 
şi să dea semne că vrea să vorbească. 
 
altă dată călătoreşti pe şoseaua 
ce leagă gara de mărunta aşezare S. C. 
un ţăran transportă pe bicicletă 
(solid ancorat cu sfoară) televizorul nou nouţ 
făcându-şi socoteala mirată că e prea strâmtă 
cutia aceea ca să încapă în ea 
atâtea cântece şi poveşti cât se spune 
o maşină şi încă una şi încă una 
şifonează liniştea 
şi iar trăieşti aventura izbucnirii zorilor 
însă lumina este acum concretă grea 
pătrunzând peste tot imposibil de refuzat 
o simţi strecurându-se chiar printre 
lucrurile din valiza ta 
valiza subit îngreunată  
nu o mai poţi ţine în mână! 
 
aceeaşi izbucnire a zorilor încă o dată 
numai că în plină noapte 
zorii ţâşnesc din senin din nimic din lăuntru 
în plină noapte lumina te aruncă 
afară din viaţa ta 
te catapultează într-un peisaj într-o stare 
a căror semnificaţie îţi scapă. fericitule 
alesule asta aşteptai? departe prin ani 

             MARI POEȚI IN VIAȚĂ 
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o uşă se deschide pentru tine 
prima şi ultima oară. 
 
(1982) 
 
a nou zecea serenad  
 
 
un cuvânt dilematic 
sugrumat de un secol prezumţios 
radiografia cuvântului 
arată clar 
tot ar fi murit era ros pe dinăuntru 
de vulturi 
 
din voce cade o picătură de sânge 
 
steaguri secate 
demoni traşi la xerox 
 
o realitate de celofan cu foşnetul ei insidios 
îmi sparge timpanul 
 
(1982) 
 
 
23957 
 
în memorie 
peste o idee din Pitagora stă (ca pe un 
catâr?) 
numărul tău de telefon dragă: 23957. 
te-ai lovit de o lustră prelungă albastră 
am plecat la gară cu multe valize 
două negre le-am lăsat pe drum. 
ce înseamnă asta?  
să-l întrebăm 
pe domnul Sigmund Freud. 
 
lanţ al slăbiciunilor: contabilul sărută 
un înger care emoţionat loveşte 
o stea care înfuriată muşcă 
de picior un pom care îndurerat învinovăţeşte 
o motocicletă care jignită scormone pământul 
care gâdilat 
îl îmbrăţişează pe contabil până 
îl bagă în pământ – gata. 
 
se clatină ziua, dragă, ca o colibă părăginită 
la trecerea unei păsări. 
se prăbuşeşte nu se prăbuşeşte? 
dacă da ce mă fac? mă prăbuşesc şi eu cu ea. 
unde? la loc între sânii tăi mari 
unde se dospesc iluziile. 
 
(1982) 
 
 
 

supapa învins  
 
9 îl vorbeşte de rău pe 10 
şi vrea să-i ia locul, 
fluviul fuge din albie 
să devină acrobat, 
un oraş se  scufundă în 
ploaia de flecăreală, 
o maşină de scris cu demoni în loc de 
litere 
scrie singură un poem vesel, 
muzicanţii fanfarei fără să le pese 
de focul care a cuprins totul (chiar şi 
uniformele lor albastre) 
în chioşcul arzând din parcul arzând 
cântă patetici valsuri sentimentale, 
limbile ceasului pentru divertisment 
se rotesc când aşa când aşa. 
 
dar în această încăpere, 
 
alături de corpul meu, 
corpul tău liber, corpul tău liber, corpul tău liber 
deodată este supapa învinsă 
prin care se revarsă marea. 
 
(1982) 
 
 
zei a din tren 
 
am întâlnit într-un tren o zeiţă îmbufnată.  
în ochii ei: captive, două furtuni. şi  
trupul: sub canadiana de fâş lumina evident  
ca steaua Arctur.  
altădată pe vânător l-ar fi prefăcut în cerb, 
altădată ar fi locuit trei luni 
în noaptea Iui Hades 
şi nouă cu Demetra-n lumină, 
altădată din literele încâlcite ale sufletului meu 
ar fi construit o propoziţie 
cu zece înţelesuri. acum 
 
călătorea într-un compartiment de cls. a-II-a, 
fuma ţigări fără filtru 
şi cobora la Roşiori cu o valiză prea grea. 
 
ah, cum să destup iar 
izvorul acelor zile vechi din care şi ea 
a fost izgonită? 
 
(1983) 
 
 
avataruri 
 
pieptănul tău, prosopul, săpunul, clamele, 
patul, sandalele, batista, 
curentul electric ajuns până în 



5 

 

veioza ta şi luminându-ţi faţa, 
apa din duş care te împânzea 
ca un labirint fabulos, 
mânzul pe care un vizitiu hirsut sub privirea ta 
l-a biciuit până şi-a dat sufletul, 
portocala exotică pe care 
cu gesturi hieratice (şi senzuale) 
ai decojit-o în duminica muzicală, 
 
cuţitul cu care la degetul arătător te-ai tăiat din greşeală  
(el, numai el a simţit gustul 
sângelui tău fantastic), 
plicul în care ai expediat misive 
de dragoste,                                             
doica blândă care te-a legănat, 
secolul revolut care ţi-a trimis 
un colet cu purpură, 
visul tău halucinant din noaptea de Crăciun, 
sentimentul a cărui lumină te-a răsturnat 
în plină stradă – 
 
 am fost eu pentru tine, dragostea mea. 
 
(1983) 
 
 
drum ini iatic 
 
 
107 kilometri străbat ca să întâmpin primăvara 
în pădurea aceea de pe malul fluviului. 
 
acolo răsplata: 
beţie de muguri dulci, şi jilavi, şi carnali, şi fierbinţi 
(de bunăseamă, trupul risipit în mii de scântei 
         al femeii iubite). 
firea pământului e plină de har – izbucnesc 
frăgezimi răcoroase de lumi din adânc neîncepute. 
în dans neîntrecut sulful, mercurul şi sarea. 
forfotă de seve cu aripi, 
viscol de aştri în flăcări ce suie 
prin trunchiul teilor, cântând, către cer... 
vântul picură în iarbă aur topit. 
prin tulpinile florilor gingaşe numite viorele 
răsare, o dată cu mireasma, un dumnezeu de mult uitat. 
 
seara mă întorc cu trenul personal în puhoiul 
de navetişti. cuţitul mirosului de transpiraţie, 
al zgomotelor brutale nu mă mai atinge ca altădată: 
transfigurat, sunt o candelă  
în care arde o lumină pură, indestructibilă –  
 
primăvara. 
 
(1987) 
 
Andrei la cinci ani şi mai bine 
 
după aproape două mii de dimineţi 

lumina tot nu şi-a încheiat lucrările aici. 
mă apropii de patul în care doarme Andrei. 
în scâncetul oaselor lui fragede, în furtuna 
sângelui său curat 
şi acum lumina sapă galerii în trupul său. 
scorburi, cuiburi, drumuri în inimă 
făurite de raze. 
 
se trezeşte dimineaţa râzând – nu bănuieşte 
că este un stup pentru roiul de albine astrale. 
cum nici eu nu ştiu şi nu-mi vine să cred 
că sunt pământul pe care moartea îşi ridică fără grabă 
casa trainică. 
 
îl ţin în braţe. are ceva de piersică pârguită. 
mă îmbăt de aroma lui neatinsă. 
plâng: el este o amforă de raze care pluteşte 
pe un ocean de raze. el este degetul 
care-i arată zeului calea. 
 
(1987) 
 
 
şarpele Ouroboros 
 
 
lângă calea ferată la soare 
zăreşti o şopârlă muşcându-şi coada – 
 
„şarpele Ouroboros?“ tresari tu avid să 
descoperi semne, fie şi aşa precare, tocite, 
în lumea-nsingurată, în lumea de cioburi, 
 
unde, ah, totul e în cădere 
şi fiecare zi îţi lasă pe inimă 
tăieturi adânci de cuţit, 
unde, ah, aurul, 
ajuns până în dinţii pensionarului, 
încet, încet, lumină cu lumină, se stinge, 
până la fier descreşte. 
 
(1987) 
 
 
bufni a  
 
 
o găsesc într-o dimineaţă pe terasă, 
cine ştie cum rătăcită din clopotniţa unde îşi are 
adăpostul. cu penele cenuşii, 
zgribulită, urâtă, speriată, lovită la un picior. 
mă uit la ea, o iau, o îngrijesc. seara îi dau drumul 
în lumea ei. 
cei vechi o numeau glaux ; pentru ei 
era cea care vede lumina chiar în întuneric. 
o aleg emblemă 
pentru versurile mele. 
 
(1987) 
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Cornel 
UNGUREANU 

 

 

Salvador Dali  şi Silviu Oravi an 

         Silviu Oraviţan vorbeşte rar despre una dintre 
pozele care îi ilustrează albumele sale – cea de la 

vernisajul expoziţiei sale de la New York, din 2002, la 
care a participat Donald Trump. Nu era doar expoziţia lui, 
era a lui Salvador Dali şi a lui. În urmă cu vreo două luni, 
când pictorul timişorean împlinea 75 de ani, la Timişoara 
i-a fost consacrat un amplu simpozion  la care au vorbit 

academicieni, critici de artă, filozofi, teologi dar nimeni un 
îndrăznea să numească prezenţa, într-o expoziţie de 

pictură, a preşedintelui Statelor Unite. Dacă ar fi fost 
acolo, în poze din anii trecuţi, Emil Constantinescu sau 
Traian Băsescu sau măcar Ion Iliescu…era altceva. Dar 
dacă venea Johannis!!! 

 A fi, a nu fi  stimuleaza simetrii în direcţiile de 
creaţie şi în creativitatea de azi. Simetrii  care angajează 
raporturi între tradiţie şi noutate, între înnoirea artei şi 
rupturile pe care le poate provoca înnoirea artei. În ce 

măsură arta păstrează un mesaj al creaţiei şi în ce 
măsură începe să se definească doar pe sine. Prin 

confraternitatea artiştilor. Estetica limitei şi, mai ales, a 
limitei depăşite, pune în centrul ei paradigma „a te bucura 
de imaginile extreme”. Imaginile extreme guvernate, de 
cele mai multe ori, de prefixul POST:  arta este 

postmodernă, postumanistă, postcolonială realizată într-o 

istorie care ar fi postistorie. Suntem în istorie sau în 

postistorie? Prin afirmaţie şi prin negaţie, Timişoara poate 
oferi două modele exemplare, asupra cărora vrem să 
insistăm. Deocamdată, fără Trump.  

   1.De la Roman Cotoşman la Silviu Cre u 
Or vi an. Aş fi vrut, în urmă cu un an, să aniversăm cei 
80 de ani ai lui Roman Cotoşman. A reprezentat 
Timişoara cum puţini, era unul dintre plasticienii care , în 
1966, anunţa, cu proiesctele sale de artă cinetică un spirit 
nou. În 1968 el şi grupul său se afirmau cu grăbire. 
Quaternar voia « depăşirea obiectului estetic, scoaterea 
ochiului din funcţie şi continuarea vizualului cu mijloace 
neartistice ». Era o altă înţelegere a lumii. Nu numai  a 
artelor plastice, ci şi a locului artistului în lume.  Între 

1970 şi 1972, « jocuri tensionate », « jocuri descentrate 
». Poate că nici Jackson Pollok, Rauschenberg, Andy 
Warhol, nu năzuiseră altceva Golul ritmat numeşte 
iniţiative care vor atrage atenţia. asupra Grupului 111, cu 
Bertalan, Flondor, Cotoşman.   

 Tatăl lui Roman Cotoşman era un teolog 
important, autor al unor cărţi de referinţă privind viaţa 
spirituală din Banat. Eminent istoric, combatant legat de 
evenimentele ţinutului, cu un rol important în înfinţarea şi 
definirea Mitropoliei Timişoara, Gheorghe Cotoşman 
trebuie citat atunci când  scriem despre fiul său, atât de 
implicat în definirea Timişorii cultural-artistice. Şi când 
scriem despre neprielnica   sa aşezare în Statele Unite. 
Un lung şi frumos dialog cu Coriolan Babeţi îl vor duce 
către următoarele afirmaţii: „Desenele mele sunt 
rugăciunile mele. Când desenez nu mai simt durerea. Nu 
ţi-am spus : acum desenez informal : geometria se 

descompune ca şi mine, Într-un foarte frumos eseu, 

criticul va scrie despre Teologia negativă a artei lui 
Roman Cotoşman, despre intrarea în paradigma lui A nu 

fi.”         

 

                               ESEU 
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2. Silviu Cre u Or vi an, acas   În 1966 Silviu 

Creţu Orăviţan începea să fixeze la Lugoj un Centru al 
artelor plastice. În 1969 Petru Comarnescu scria despre 

el propoziţii pe care trebuie să le recitim cu atenţie când 
scriem azi, la aniversarea celor 75 de ani ai lui  Silviu 

Creţu Orăviţan: „Cu o notă poate mai dramatică sunt 
peisajele (s.n.) lui Silviu Creţu Orăviţan, uneori emanând 
un aer tainic, ceva din misterul unei naturi fabuloase, ce 

se revarsă până şi în satele văzute într-un plan de basm, 

construită din neobişnuite  perspective. Există un fel de 
dialoguri între aşezările umane şi vastitatea naturii, 

uneori în puternice contraste, dar până la urmă ajungând 
la o împăcare mut  şi eroic  (s.n.) semn al măreţiei 
existenţei. Înspirate din priveliştele de la Ciclova 

Montan , satul natal al pictorului, (s.n.) peisajele sunt 

transfigutrări ale unui lirism când sobru şi treţinut, când 
expansiv…(…) Expresionismul lui Silviu Creţu Orăviţan 
se constituie din trăirea realităţii cu ochii şi sufletul unui 
poet cucerit de frumuseţile şi tainele lumii”.   

       

  Am subliniat, în judecata lui Petru Comarnescu,  

« nota dramatică » pe care o descoperă în « peisajele » 
plasticianului.  Şi : Expresionismul lui…se constituie din 
trăirea realităţii cu ochii şi sufletul unui poet cucerit de 
frumuseţile lumii ». Comentatorii anilor 66-76 vor sublinia 

natura poetică a plasticii lui  Am încheiat volumul 
Fragmente despre teatru (1998) cu un portret al lui 

Silviu Creţu Oraviţan, sprijinit pe texte critice semnate de 
Comarnescu, Frunzetti şi Coriolan Babeţi, dar mai ales 
pe întâlniri mai vechi ale mele cu Silviu: era din Ciclova 

Montană, vibraţiile lui poetice exprimau sufletul locului. 

Pictorul ….nu era atât de bănăţean cum vor scrie, în 
eseuri splendide, câţiva buni cunoscător ai Banatului: el 
era din Ciclova Montană, sat care mai adăpostise trei 
pictori (Ioan Isac, M.H. Georgescu, Corneliu Liuba ) şi se 
pregătea să mai adăpostească alţii. Sau amintirea altora 

- a lui Adolf Homburg, de pildă. Era  un sat de mineri, de 
inşi sosiţi din Oltenia sau din Imperiu  să se îngrijească 
de minele de aici. Nu cred că  Banatul lui Sorin Titel şi al 
lui Pavel Şuşara defineşte bine aceste locuri: satul  voia 

să-şi păstreze identitatea, fie prin corurile dirijate de Iosif 
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Creţu (învăţător care l-a invitat, l-a „adus” pe Iorga la 
Ciclova Montană) fie prin unchiul său, Dionisie (Donesie) 
Orăviţan, înţelept al locului. Să mai scriu că în mijlocul 
satului se găseşte o catedrală, iar la doi paşi de sat, 
mânăstirea Călugăra. Fragmentele mele se mai 

sprijineau pe documentele care evocau vizita împăratului 
Francisc, în 1818, la Ciclova Montană şi vorbeau despre 
prezenţa (absenţa?) Împăratului la inaugurarea teatrului 

orăviţean. Momentul inaugural al teatrului era legat de 
centenarul alungării turcilor din Banat. De o strălucită 

victorie imperială.      

 3.Or vi an. Alegerea numelui.Teologia 
ofensiv .  Pe ultimele albume realizate fie de Paul 

Barbăneagră şi Marcel Tolcea, fie de Marcel Tolcea cu 
concursul prietenilor săi, figureză doar numele 
Oravitzan. Alegerea numelui este legată de oraşul 
primului teatru,  al spaţiului care, după ce graniţa anului 
1919 a secţionat Banatul, vrea să evoce un spaţiu 
european? Un loc al  regăsirii „segmentelor”? Să 
numească  recucerirea întregului, sub semnul crucii? Să 
amintească mesajul  sacru   In hoc signo vinces ? Vei 

învinge sub acest semn? Despre „teologia” lui Oravitzan 

au scris, cu entuzasm – un entuziasm regăsit rar în 
atitudinea lor – Celibidache, Cioran, Walter Biemel.  Scrie 

Walter Biemel, elev şi exeget al lui Heidegger:  

     ”Arta lui Oravitzan e una a calmului şi a 
tăcerii. Ea îmbie la o gravă meditaţie asupra a ceea ce e 

de nerostit, iar în această meditaţie descoperim liniştea 
tăcerii. Este un dar de preţ care duce la vorbirea noastră 
despre tăcere”.   

   Textul lui Celibidache numeşte o întâlnire şi o 
regăsire într-un timp al exilului: Orăviţan ar fi „cel mai 
român dintrre noi toţi”. „Epoca modernă a fost aceea a 
morţii lui Dumnezeu. În ea, sensul s-a confundat cu 

dialectica formelor şi s-a redus la atâta. La Oravitzan 

sensul e dincolo de forma şi este chiar divinitatea. Deci  

Silviu Oravitzan nu e un artist modern…”.  Afirmaţiile şi 
negaţiile altor exegeţi   sunt legate de relaţiile 
plasticianului cu arta românească :   

  Corina Ciocârlie, Luxemburg/Franţa   încearcă  
generalizări cu trimiteri la Brâncuşi şi la Blaga:  ”Ce poate 
descoperi Occidentul în Poemele luminii ori în Coloana 

infinitului e tocmai aberanta respiraţie a „binelui” 
compromis în haosul contemporan”. La  Marsilia, la 
vernisajul unei expoziţii din 1999 Vasile Popovici  atrage 
atenţia de felul în care Orăvitzan se individualizează „în 
plastica neoortodoxă românească”: „Aurul ce scaldă 
aceste pânze nu trimite spre un Dincolo absent, materia 

lui însăşi încorporează spiritul, îl ţintuieşte în tablou şi-l 
proiectează pe retina privitorului cu o directeţe deplină”. 

 Teologia  afirmativ  a lui Silviu Creţu Orăviţan 
poate anula retorica goal  dintr-un timp al dezastrelor.  

Aşa că putem avea încredere în Donald Trump. Dacă 
Silviu a avut încredere şi s-a pozat cu el,  să avem şi noi. 
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S NDULESCU 

 

 

O  scrisoare inedit  a lui Perpessicius 

 

De obicei, sunt rare publica iile care dispun de spa ii 
speciale rezervate manuscriselor inedite în forma originală, 
reproduse prin scanare. Ele au în vedere mai cu seamă 
scrisorile, asigurându-le astfel odată în plus autenticitatea, iar 
celor în limbi străine sau în română, redactate cu o caligrafie 
dificilă, con inând adesea cuvinte indescifrabile, o mai bună 
lizibilitate. Este i cazul unui scris ca acela al lui Perpessicius. 

 L-am cunoscut în anii ’60 la sec ia de manuscrise a 
Bibliotecii Academiei Române, unde lucra, cum a făcut-o până 
la sfâr itul zilelor lui, la edi ia Eminescu ce-i poartă numele. 
Trecut de 60 de ani, cu o miopie foarte avansată, purtând 
papion i scriind cu mâna stângă, dreapta fiindu-i grav 
amputată în Primul Război Mondial, „maestrul”, căci a a îi 
ziceam noi, cei mai tineri, descifra cu lupa un cuvânt sau o 
literă eminesciană. Răspundea la salut printr-o înclinare a 
capului, iar dacă te apropiai de masa lui, î i strângea mâna cu 
o putere pe care nu i-ai fi bănuit-o. Extrem de politicos cu toată 
lumea, părea zgârcit la vorbă, cufundat în hieroglifele 
manuscrisului său. A  spune că am dialogat mai mult prin 
scris, întrucât schimburile noastre de saluturi i de cuvinte 
curtenitoare pe scările sau coridoarele Bibliotecii erau foarte 
laconice. Perpessicius este primul critic din ilustra genera ie 
interbelică ce s-a rostit despre modesta mea persoană, aflată 
pe atunci în perioada incertă a debutului. Remarcase într-un 
articol, cu prea frumoase cuvinte, edi ia G.Topîrceanu (1959) 
i o polemică a mea cu profesorul Ion Cre u pe marginea unor 

false atribuiri ce le făcuse acesta în defavoarea poetului 
Baladelor vesele i triste. S-a întâmplat ca, după câtăva 
vreme, să public o recenzie despre volumul Alte men iuni de 
istoriografie literară i folclor, în care, pe lângă aprecierile pe 
care le merita cu prisosin ă autorul, am formulat i câteva 
obiec ii, care puteau să-l irite sau, în cel mai bun caz, să-l lase 
indiferent. De i ne întâlneam aproape în fiecare zi la Bibliotecă 
i—mi mul umise cu obi nuita cordialitate pentru recenzie, a 
inut s-o facă i mai apăsat într-o scrisoare, cu litera înflorată i 

aproape indescifrabilă (să nu uităm, scria cu mâna stângă), 
într-un stil de civilitate i de bune maniere pe care, din păcate, 
genera iile mai noi nu l-au mai cultivat. Am reprodus 
scrisoarea, pentru prima dată, pot spune că am „tradus”-o, 
neavând posibilitatea scanării i a introducerii imaginii între 

paginile căr ii ( în volumul meu memorialistic Opera ie pe cord 
deschis, 2002) nu pentru laudele care ar trebui să-mi pună la 
încercare pudicitatea, cum se exprimă Perpessicius însu i cu 
privire la sine, ci pentru modul deschis de a primi observa iile 
critice, chiar dacă veneau din partea unui tânăr. Nici urmă de 
orgoliu rănit nu se constată la savantul autor al edi iei 
Eminescu. 

     
 „Bucure ti, 13 mai 1962 

   Scump domnule Săndulescu, 

 Mul umirle anticipate pe care i le-am comunicat la 
ultima noastră întrevedere, nu mă pot opri să revin cu 
mul umiri, de astă dată, mai călduroase, pentru că în 
cuno tin ă de cauză i pentru bunele cuvinte ce ai despre cum 
spuneau mai marii no tri, ≤ pu inătatea ≤ mea, dar i pentru 
frumuse ea însă i a comentariului d-tale. Deoarece, în 
dispozi ie fericită, ca mine acum, sau rău dispu i pe urma cine 
tie căror susceptibilită i, să nu uităm un minut că, vrând-

nevrând, suntem totu i critici. Iar comentariul d-tale mi se pare 
incomparabil mai presus de laudele, pe cari dacă le frânez, e 
numai din simplă i firească pudicitate. Altminteri, a  vrea să 
văd pe ipocritul, ce nu s-ar sim i măgulit de atâtea 
complimente, nu numai amabile, dar i întemeiate de 
recunoa tere i explicite rezerve, câte se cuprind în excelentul 
d-tale articol. 

 Mă opresc la două din aceste rezerve, pentru că sunt 
singurele ce se vor explicate. Spui, într-un loc, că a  fi ≤ 
adversar al stilului sec ≤  etc., ceea ce, evident, cu textele în 
fa ă ar putea fi prezumat, însă eclectic de la natură, nu-s 
adversarul nici un(ui) soiu de stil. Poate, cel mult, (al) stilului ≤ 
nepotrivit ≤, pentru a relua formula lui Caragiale.  

 Mi se pare însă că ai dreptate când afirmi că am 
renun at la vechea opinie despre geneza irmosului ≤ De-ar fi 
mijloace ≤. De aceea fraza se pretează la o atare impresie. În 
realitate, noti a din vol.V e posterioară frazei din carte (articolul 
e o conferin ă – cuvânt indesc. – ne inută, în care neglijen ele 
i improviza iile vor fi fiind cu mult mai multe decât fraza cu 

pricina). Închide i între paranteze ceea ce a fost gândit ca 
atare ( din care Mistral...frumoasei Magali) pe care Eminescu a 
simplificat-o etc.etc. i atunci e limpede că geneza va rămâne 
aceea i i că „pe care Eminescu ”se leagă nu de Magali, dar 
de ≤ o  - indesc. - ≤ .a.m.d. Un argument mai mult pentru 
grija ce este să avem la exprimare, ca i pentru utilitatea 
controlului menit să înlăture confuziile, a a cum ai făcut-o d-ta, 
lucru pentru care î i mul umesc în mod special. 

 Dorindu- i o sănătate perfectă i o constantă voie 
bună pentru îndeplinirea proiectelor d-tale editoriale – prime te 
rogu-te, scump domnule Săndulescu, salutări colegiale i 
afectuoase, 

   Al d-tale 

     Perpessicius 

 

                           EVOCĂRI 
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Radu 
CIOBANU 

 
 
 
 

         Eheu, fugaces... 
 
1 9 6 6 

 
Încep să cred că frica e intrinsecă naturii umane. Dar 

sunt convins că ceea ce-i conferă omului nobleţe este faptul că 
a făcut din creaţie un antidot al ei. 

* 
Câteva  reflec ii pentru uz personal: 1- E foarte greu să 

renunţi întâia oară. După aceea, merge. De aceea fereşte-te 
de întâiul pas înapoi. Ceilalţi te-ar purta ireversibil spre 
obişnuinţă. 2 - Nu te minuna: marea vogă nu e decât un 
simptom al efemerului. 3 - Nu te îndoi: rezistenţa materialului 
uman în faţa vieţii e determinată de dragoste. 4 - Nu înclina 
spada decât în semn de salut, pentru cel ce-i de-o seamă cu 
tine. 

* 
Mă deprimă crâncen priveliştea tot mai frecventă a 

ignoranţei, a prostiei agresive, a semidoctismului victorios, a 
injustiţiei şi nepotismului opulent care trec pe mijlocul uliţei cu 
obrajii rumeni şi buze unsuroase, nechezând de satisfacţie şi 
strivind de ziduri sărmanul bun simţ şi amărâta dreptate. Şi 
totuşi, nu ştiu prin ce minune, la anumite intervale, implacabil 
şi spectaculos, dreptatea şi bunul simţ dau lovituri cu huiet, 
care fac ca monstrul buhăit, insolent şi libidinos să se 
prăvălească în propriu-i slin cu duhnet de stârv. Uite că se mai 
întâmplă ! E spectacolul stimulent, tonic care face ca viaţa să 
rămână, cât de cât, suportabilă. 

(2011, la transcriere. Era posibil a a ceva atunci. 
Începuse liberalizarea aceea amăgitoare, totu i frumoasă 
după atâ ia ani de teroare, „se dăduse drumul”, în primul rând 
„politicilor”, apoi, treptat, la o mul ime de lucruri de neimaginat 
până atunci, căr ilor din Occident, trăiam mari revela ii 
culturale, eram într-un soi de euforie nătângă...) 

* 
Oricât ar părea de bizar, sculptura mi se pare cea mai 

îndeaproape înrudită cu literatura. Şi în literatură esenţialul e 
să înlături din materia brută tot ce e de prisos. 

* 
Am revăzut-o pe mătuşa Nica puţin înainte de a se 

stinge. Avea cu câţiva ani peste optzeci. Mi-a venit in 
întâmpinare sprijinindu-se în furca de tors, ca într-o cârjă. Se 
aplecase tare şi devenise parcă mai mică, mult mai mică. Deşi 

în aşteptare, era senină şi dobândise un fel de umor plin de 
demnitate : 

- Ce mai faci, mătuşă ? 
- Da iaca, dragu mătuşii, mă trag mereuţ cătă pământ… 
* 
Duminică, la cenaclu, maiorul T., om blajin şi cu lecturi 

precis delimitate, cerea o poezie pe care s-o înţeleagă fără 
dificultate „şi badea Ion”. Combătând nerozia, care pentru unii 
era inedită, constatam că ceea ce nu înţelege un anumit cititor 
dintr-o poezie autentică este metafora. Deficitul de lectură îl 
face incapabil să opereze instantaneu procesul invers : de la 
metaforă la comparaţie. Cu alte cuvinte, el nu poate descoperi 
spontan primul termen al comparaţiei. E ca şi cum, într-o vorbă 
de spirit, n-ai sesiza spiritul. 

* 
Doamna S., vecina noastră, bucătăreasă la „Transi”, 

vrea să urmeze liceul f.f. Deocamdată e însă „la generală”, 
într-a şaptea. Anul trecut a rămas corigentă la română şi, 
înainte de examen, mi-a dat manualul, cu rugămintea să-i fac, 
la cuprins, un semn „la ce-i mai interesant”, adică la ce i-ar 
putea veni la examen. Ieri mi-a cerut iar o consultaţie : 
„Tovarăşe profesor, sustantivu malgăr (ăsta era maldăr) e 
ajectiv sau acuzativ ?” O, Doamne, dar câţi ca ea, câţi ca ea ! 

* 
Nu întotdeauna cel care rămâne vorbind are şi ultimul 

cuvânt. Ceea ce-mi redresează moralul ori de câte ori ies de la 
vreo lungă şedinţă tembelizantă este glasul acela enigmatic 
venit de nu ştiu unde, care-mi şopteşte că nu „tovarăşul de la 
raion”, ci noi, cei care am rămas tăcuţi, vom fi cei ce vor avea 
cândva ultimul cuvânt. 

* 
Odată cu primul copil începe şi însingurarea tatălui. 
* 
Hronicul şi cântecul vârstelor, care, în cea mai mare 

parte, este o suită de întâmplări domestice şi oarecari, are în 
el, aflat pretutindeni în stare difuză, acel ceva seducător şi 
inefabil care aureolează întotdeauna opera de autentică artă. 
După lectură, ferestrele sufletului îţi rămân aburite de o vagă 
dar tulburătoare melanholie despre care nu ştii dacă vine din 
evocarea propriu-zisă sau e, pur şi simplu, un efect stilistic 
propriu numai lui Blaga. 

* 
Combatem criticăm, mai rar satirizăm, cu voie de la 

poliţie, până la un anumit nivel al ierarhiei noastre sociale. 
Până unde ne îngăduie indicatorul nevăzut, dar mereu 
prezent. Dar chiar şi aşa : mă întreb câţi dintre cei vizaţi ne 
citesc ? Iar, dintre cei care totuşi ne citesc, câţi sunt dispuşi să 
accepte că despre ei e vorba ? E o naivitate să ne imaginăm 
că scrisul nostru poate drege ceva în dezordinea lumii. 

* 
Nu mai e decât o săptămână până la vacanţă, dar simt 

că abia o voi străbate. Mi-e din ce în ce mai greu să merg la 
clasele astea de seralişti care, în majoritatea lor, formează o 
masă amorfă şi opacă. Înregistrează mecanic, papagaliceşte, 
cu erori şi răstălmăciri surprinzătoare prin nerozia lor, fără să 
mă lase sa întrezăresc nici o scânteie de interes, de iniţiativă, 
de imaginaţie, de personalitate. Am senzaţia descurajantă că 
vorbesc într-o încăpere capitonată cu vată, unde fiecare silabă 
rostită este absorbită spre a fi redusă la neant. Şi totuşi, 

                           JURNAL 
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oamenii aceştia mi se par demni de stimă fie şi doar pentru 
efortul pe care-l fac ca, după orele de muncă, mâncând ceva 
pe fugă sau chiar deloc, să alerge pentru a sta încă patru sau 
cinci ceasuri ţintuiţi în bănci. E drept că cei mai mulţi fac 
sacrificiul acesta pentru a se vedea în cele din urmă cu o 
patalama ale cărei foloase sunt, de altfel, destul de 
aproximative. Dar, iată, sunt şi printre aceştia câteva excepţii, 
vreo 15-20 de elevi, din 270, câţi am, oameni inteligenţi, 
ambiţioşi, realmente porniţi să înveţe carte. În ochii lor mă uit 
când predau, lor le vorbesc de fapt, ei sunt cei care îmi fac, la 
urma urmelor, meseria suportabilă. Ceea ce nu mă scuteşte 
de a reflecta cu amar asupra enormei cantităţi de steril pe care 
trebuie s-o mânuieşti, şi cu ce efort, pentru a obţine câteva 
firişoare de minereu pur. 

* 
Proliferează, adaptat realităţilor sociale, folclorul 

suburban, trivial, dar, până la un punct, amuzant : 
                                   „Sunt şofer de basculantă 
                                     şi-am o curvă rafinată…” 
Hăuleau unii pe mijlocul străzii, în timp ce se întorceau 

duminică noaptea de la distracţie. Din păcate, n-am reuşit să 
reţin mai mult. 

* 
Zile de toamnă, lumină aurie, uşor neverosimilă, soare 

obosit care-mi dă o stare de somnolenţă. Funigei leneş plutitori 
şi miresme de poame prea coapte, uitate prin ierburi pălite de 
brumă. Nelămurit dor de ducă, dulce şi-nvăluitoare, insidioasă 
tristeţe, vaste nostalgii fără nume, ca depărtările fără contur… 

* 
Seara mai ales, când mă-ntorc cu „cursa”, la adăpostul 

întunericului izolant, mi se întâmplă des, foarte des, să-mi fac 
gânduri şi planuri în care, poate din cauza oboselii, s-o includ 
părtaşă alături de noi, ca şi când ar fi vie, şi pe Mama. Ca şi 
când abia ieri aş fi avut veşti de la ea, iar mâine sau oricând 
am putea comunica din nou. Apoi, subit, ca o revelaţie 
fulgerătoare, mi se impune adevărul paralizant că ea nu mai 
este, că nu va mai fi niciodată – nevermore! – că pe locul pe 
care l-a ocupat în existenţa mea e acum o imensă pată goală, 
albă, ca în hărţile pe care sunt însemnate marile tărâmuri 
necunoscute. Am atunci o teribilă senzaţie fizică de brutală 
prăbuşire în gol, dar nu în golul unei prăpăstii ai cărei pereţi ţi-
ar da iluzia că te-ai mai putea agăţa de ceva, ci un gol definitiv, 
absolut, aşa cum va fi fiind hăul beznelor de la marginea 
universului. 

* 
E limpede acum că trec printr-o criză de proporţii, care 

nu ştiu când şi cum se va sfârşi. Am devenit irascibil şi 
intolerant, am ieşiri nervoase, intempestive, pe care le regret 
apoi, nu mă mai mulţumeşte nimic. Mă exasperează naveta, 
şedinţele de tot soiul, birocraţia didactică stupidă, tot mai 
cronofagă, şi, în general, ocupaţia aceasta de vulgarizator al 
operelor de artă, obligat să explice „pe înţeles”. Asta îmi dă un 
sentiment intim de jenă, ca şi cum aş comite fapte ruşinoase 
ori ridicole. Mă mai vizitează apoi prea des, chiar când, de 
bine de rău, mai reuşesc să scriu câte ceva, un acut şi 
deprimant sentiment al zădărniciei : în definitiv, pe cine 
interesează ce fac, ce gândesc, ce simt, ce încerc să spun ? 
Pe cine ? Nu e mai cuminte şi mai cinstit să mă resemnez a 
rămâne un profesor conştiincios, eventual şi un bun gospodar 

şi tată de familie, care are câţiva copii şi aşteaptă cu 
nerăbdare seara de sâmbătă ca să-l vadă pe Sfântul la 
televizor ? 

Chiar din retorismul acesta cam incontinent se vede că 
ceva nu e tocmai în regulă. Întrebarea e cât mă va mai bântui 
starea asta şi cum se va sfârşi ? 

* 
A trecut. Totul e iar ok. Mergem înainte. 
(2011. Aşa cum mă temeam, nu mă pot abţine să nu 

intervin cu reflecţiile mele de azi în transcrierea acestor pagini 
aşternute în urmă cu patruzeci şi cinci de ani. Tocmai asta e 
deconcertant, tocmai asta nu-ţi vine să crezi : că a trecut de 
atunci aproape o jumătate de veac. Altfel zis, o viaţă, ce mai 
încolo şi-coace !    E straniu să-ţi reaminteşti după atâta timp 
propriile ipostazieri. Mă contemplu în ipostaza de atunci ca şi 
când aş observa un străin fără ca el s-o ştie şi sentimentul e 
mai curând penibil. Dar asta e, nu mai e nimic de făcut. O 
pornisem abrupt, eram pus pe fapte mari, mă obseda ideea că 
eram în întârziere (ceea ce, până la un punct, era adevărat) şi 
aveam ambiţia să recuperez, să fac ceva, altceva decât o 
dăscălie rutinieră, ceva ce simţeam că pot să fac, dar nu mă 
lasă împrejurările, ceva care să aibă valoarea unicatului, 
purtând marca mea. Mi-am impus şi un termen ultimativ : până 
la 35 de ani ! Termenul se apropia, dar încă nu se contura 
nimic. Se înmulţeau, în schimb, micile accese de panică. Pe 
urmă îmi reveneam, încercam iar să-mi fac curaj, să câştig 
timp, să gândesc strategic şi să fiu optimist. De aici desele 
alternanţe între puseurile clamoros-depresive şi „totul e iar ok”. 
Duceam o dublă existenţă, împărţit între o meserie pe care o 
respectam, dorind s-o exercit cel puţin corect, şi alta care mă 
fascina fără a-mi putea permite s-o practic la modul 
profesionist. Amândouă ieşeau păgubite, trădate şi asta îmi 
întreţinea conştiinţa latentă a vinovăţiei, care, la rându-i, 
determina periodic acele puseuri depresive a căror expresie 
revine des, aproape laitmotivic, în paginile de atunci. Atât de 
des, încât uneori le-am eludat în transcriere, conştient că nu 
aduceau nimic semnificativ în plus.) 

* 
În librărie. Lume puţină, atmosferă intimă. Un domn cu 

alură distinsă. Păr argintiu şi ochelari cu ramă subţire. 
Răsfoieşte Iluzii pierdute. Este pentru el  evident, o întâlnire 
plăcută cu o veche cunoştinţă. Vânzătoarea, 17-18 ani, 
conştientă că uniforma albastră, cochetă, „o prinde”, a avut 
probabil de curând „o instruire” de îndrumare a clienţilor. De 
atunci a răsfoit câteva cataloage şi prospecte editoriale şi se 
simte cultivată. Se opreşte cu un surâs, de acum profesionist, 
în faţa seniorului : 

- Aceasta e o carte foarte bună. (Văzând că volumul e 
deschis pe la jumătate :) A, să vedeţi ce se întâmplă mai 
încolo! Aţi citit vreo carte de Balzac? 

Domnul, vădit smuls dintr-o reverie, o priveşte peste 
ochelari. Totuşi, găseşte resurse pentru un zâmbet bonom : 

- Le citeam cam pe când învăţa mămica matale să 
umble… 

* 
A mai trecut un an despre care, în afară de evoluţia 

spectaculoasă a Lizucăi, nu prea merită să vorbesc. Nico tot 
obosită şi hărţuită între şcoală şi preocupările inevitabile de 
„mamă şi gospodină”, nu mai apucă să-şi tragă sufletul. 
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Succesele mele, realizate cu eforturi şi chiul de la obligaţiile 
didactice, sunt foarte locale şi foarte relative. La urma urmelor, 
cuvântul succese s-ar fi cuvenit să-l pun între ghilimele. 

 
1967 

 
Ideile pe care ţi le notezi într-un asemenea „jurnal”, ca 

să nu le uiţi, sunt destinate a nu fi niciodată realizate. 
* 
M-am întâlnit azi cu T.C.B., poet local, extrem de prolific 

(şi de prolix), care îşi compactează în dosare cu titluri distincte 
(ca ale unor volume) şi caligrafiate cu tuş (e desenator tehnic) 
producţia poetică lunară. Realizează deci, anual, 
douăsprezece dosare-volume de versuri. Mi-a spus oarecum 
surprins şi totodată amuzat, ca în faţa unei întâmplări 
năstruşnice şi cu totul accidentale : „N-am mai scris nimic de 
vreo două, trei zile!” 

* 
Ne plângem mereu că suntem suprasolicitaţi, 

surmenaţi, că nu ne ajung banii, ne plângem de prostia şi 
câinoşia omenească şi uităm încet, încet să ne bucurăm de 
clipele când reuşim să fim toţi trei împreună, sănătoşi, întregi 
şi solidari prin iubire. 

* 
Huxley: „Dacă un lucru te plictiseşte, poţi să devii şi tu 

plictisitor când scrii despre el.” Aceasta şi nu neapărat lipsa de 
talent s-ar putea să fie explicaţia reală a faptului că toate 
romanele noastre „de actualitate” sunt nu numai false, ci şi 
groaznic de plicticoase. 

Şi tot Huxley : „Nimic nu egalează arta modernă când e 
vorba să sterilizeze viaţa. Fenolul nici nu se compară cu ea.” 

S-a observat mai de mult şi cu mai multă pregnanţă că 
spiritul creator trebuie să sacrifice totul, toată „viata lumească”, 
pentru a-şi vedea realizat idealul. Ceea ce s-a remarcat prea 
puţin şi nu întotdeauna întru recunoştinţă este însă că şi cei 
hărăziţi să trăiască în prejma acestor spirite sunt fatalmente 
puşi în situaţia de a opta între alternative ireconciliabile : să le 
părăsească sau să se sacrifice şi ei. 

* 
Aproape întotdeauna; după ce m-apuc de scris, mă 

cuprinde un fel de defetism, un sentiment copleşitor al 
zădărniciei şi al neîncrederii în mine însumi. E unul dintre cele 
mai dificile şi mai scârboase obstacole, pe care, dacă reuşesc 
să-l depăşesc, treaba are toate şansele să iasă bine. 

* 
   Încercând cu obstinaţie dar fără spor „să mă cunosc 

pe mine însumi”, primul element pe care am reuşit să-l izolez - 
şi e îngrijorător că tocmai acesta e primul – este comoditatea. 
Tare mă tem că următorul va fi superficialitatea. Pe când 
comoditatea e ceva moştenit, superficialitatea e dobândită, ca 
o boală, în urma împrejurărilor care mă obligă mereu să mă 
grăbesc, mereu să mă grăbesc. 

* 
Sunt clipe şi zile ca aceasta, când mă simt secat şi 

pustiit şi nu văd nici o soluţie şi posibilitate de a mai realiza 
ceva. Am început cartea aceea pentru copii, pe care 
intenţionam s-o intitulez De vorbă cu Lizuca, îndelung 
modelată în gând, dar, după un început oarecum promiţător, 
totul mi se pare acum iremediabil împotmolit. Mă doar capul, 

sunt obosit şi singurul lucru pe care mi-l doresc este să pot 
dormi câteva zile la rând. Dar, fireşte, nu se poate. 

* 
Irving Stone. Întrebările pe care trebuie să şi le pună un 

scriitor : Încotro mă îndrept ? Adică : 1. De ce istorisesc 
povestea asta ? 2. Ce scop intenţionez să slujesc ? 3. Ce 
încerc eu să pun în lumină ? 4. Ca valori promovez aici ? 5. Ce 
concepţie asupra universului încerc să proiectez ? 6. Ce 
atitudine faţă de om şi providenţă voi sugera cititorului ? 7. 
Oare comunic eu cu cineva ? 

Întrebările la care trebuie să facă faţă „literatura 
serioasă” : 1. Cum trăieşti ca om ? 2. Cum îşi găseşte cineva 
scopul în viaţă ? 3. Cum depăşeşte loviturile şi îşi găseşte un 
loc sub soare ? 4. Cum învăţăm să dăruim dragostea noastră, 
o dragoste care să nu fie la poruncă, o dragoste care ţâşneşte 
din ea însăşi ? 5. Cum învăţăm să primim dragostea ? 6. Cum 
învăţăm să mergem în pas cu societatea, alături de ea, în cele 
mai bune eforturi ale ei şi să luptăm împotriva ei atunci când 
este brutală şi stupidă ? 

* 
   Multora nu le va fi plăcând ideea, dar mă conving tot 

mai mult că progresul e rezultatul unei succesiuni de 
compromisuri. 

* 
  Am revăzut Clujul – pe care, vai, îl numim de acum 

„Clujul studenţiei” – şi am rămas dezamăgit. Înstrăinat. M-au 
înduioşat doar cele câteva străzi de care mă leagă unele 
amintiri foarte precise şi frumoase. Cu puţinii colegi pe care i-
am întâlnit am descoperit, cu o indefinisabilă jenă, că, dincolo 
de dialogul obişnuit în asemenea revederi, nu mai am ce să 
vorbesc. Desigur, îmbătrânim. Şi apoi au intervenit alte 
preocupări, alt cerc de cunoştinţe. Fiecare cu lumea lui. 
Fiecare o mică planetă cu sateliţii săi şi, la rândul său, satelit al 
altora. 

   * 
   Noua mea slujbă de culturnic „metodist” are 

consecinţe dezastruoase, inclusiv în plan familial, prin 
programul ei imprevizibil, care-mi impune să lipsesc mult de 
acasă. M-am trezit din lac în puţ, mă macin rapid şi sigur şi nu 
mai pot lucra nici aşa puţin cum puteam până acum. Şi de aici 
încolo, încotro ? 
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Cornel NISTEA        

 

 

Ideologia şi caprele în eleptului 
 
 
Jdeorna se uită peste sală şi zâmbi. Erau acolo toţi, şi 

înstăriţi, şi sărăntoci. 
Se aşeză pe scaunul de la masă cu acelaşi zâmbet care 

nu puteai bănui ce voia să însemneze, cu excepţia unora, care erau 
siguri de asta: îi va întreba dacă s-au achitat de obligaţiile faţă de 
stat şi Uniunea Sovietică, dacă şi-au dat cotele, dacă sunt la curent 
cu politica partidului. 

În sfârşit, se ridică în picioare, ca să nu-i mai fiarbă. Ciudat 
era că nu avea în faţă vreo circulară de la plasă ori judeţ pe care să 
le-o citească, cum se întâmpla de obicei. 

Începu: 
– Dragi tovarăşi consăteni şi membri ai partidului nostru 

muncitoresc, ştiţi voi cine-i cel mai deştept om din lume? 
Cum adică să pui o asemenea întrebare la început de 

şedinţă, mai înainte de a se intona Internaţionala, se putea citi pe 
feţele unora. Nu se respecta tipicul şi asta nu era în regulă. 

Jdeorna, vestitul Jdeorna, secretarul organizaţiei de bază 
săteşti, îi privi cu acelaşi zâmbet ofensiv al celui care deţine 
supremaţia. 

– Văd că tăceţi, nu doriţi să vă pronunţaţi şi rău faceţi, 
pentru că, vă spun cu regret, asta înseamnă că nu prea citiţi 
documentele, că nu acordaţi suficientă importanţă ideologiei marilor 
dascăli ai omenirii... 

Câţiva se zgâiră spre consăteanul lor intrigaţi, cei mai mulţi 
însă tăceau, ba chiar se ascundeau unii după alţii ca nişte şcolari 
care nu şi-au învăţat lecţia. Îi prinsese. Erau vinovaţi. Îi critica pe 
bună dreptate. 

– Aşadar, nu ştie nimeni cine-i cel mai deştept om din 
lume... 

Făcu o pauză. Faţa lui deveni deodată severă. 
– Tovarăşu Baciu Victor, nu vrei să spui dumneata? 
Baciu Victor era vecinul însărcinat să facă reclamaţiile şi 

denunţurile, să-i demaşte pe legionari. Primise misia asta de la 
agitatorul de la judeţ, nu mai ţinea minte de la care, ungurul, ţiganul 
sau evreul. Nici măcar nu se ridică în picioare, atât de intrigat era 
Baciu Victor, cel cu demascările, că tocmai pe el îl pusese să-i dea 
răspunsul. Era clar pentru totţi: se vedea că Baci Victor era incapabil 
să dea răspunsul secretarului organizaţiei de bază. Prin urmare îl 
prinsese şi pe el. Era cu adevărat vinovat şi se gândi că Jdeorna îl 
provocase pe motiv că n-ar fi făcut suficient de multe denunţuri. 

– Mă mir foarte, tovarăşu Victor Baciu, că nu ştiţi atâta 
lucru, cine e cel mai deştept om din lume, şi asta, dragi tovarăşi, nu e 
bine, v-o spune secretaru oraganizaţei de bază…  

– Păi, ia spune s-auzim şi noi, ce ne mai fierbi atâta!, se 
revoltă responsabilul cu denunţurile. 

– Cel mai deştept om din lume e tovarăşul Stalin, cum de 
nu ştiţi atâta lucru? 

Membrii organizaţiei de bază, calici şi înstăriţi, se priviră 
unii pe alţii mai vinovaţi ca niciodată. Jdeorna, calicul, nenorocitul 
ăsta, secretarul de bază, cu siguranţă le întinsese o cursă, iar dacă 
vreunul ar fi greşit răspunsul cu siguranţă s-ar fi lăsat cu sancţiuni, 
dacă nu alta, măcar cu un vot de blam. 

– Vreţi să aflaţi, stimaţi membri ai organizaţiei de bază din 
Cătunul nostru fericit, cum am ajuns la concluzia asta?... 

Cei mai mulţi aşteptau să afle cu gura căscată, fără să 
facă vreun gest greşit, care le-ar fi putut aduce blamul. 

– Măi, Pavele, tu ai nume de apostol, de-aia ştii, opină 
responsabilul cu reclamaţiile şi denunţurile. 

– Uite ce e, tovarăşu Baciu, într-o şedinţă de partid nu ne 
adresăm cu tu şi cu mă, apoi se pare că deturnezi sensurile 
ideologiei şi asta nu e bine. 

– Vă rog să mă scuzaţi, tovarăşu secretar de partid, era o 
propunere... 

– Aşa mai merge. Totuşi, pentru că te afli într-o deviaţiune, 
te întreb dacă ţi-ai achitat obligaţiile... 

– Am achitat, mai puţin porumbul şi cartofii pe care nu i-am 
recoltat. 

– Vedeţi dumneavoastră, stimaţi tovarăşi membri de partid 
din minunatul nostru cătun de sub munte, că unul dintre cei mai fideli 
membri ai partidului încă ezită, încă şi iar încă, şi asta nu e bine, 
tovarăţi... 

Nu era deloc de glumit cu achitarea obligaţiunilor. Pentru 
toţi era foarte clar asta după ce organele îl arestaseră pe Veselica 
Cureşului, condamnat mai apoi pentru sabotaj: zece ani de puşcărie 
cu executare... 

În clipa aceea, un soi de disperare se putea citi pe feţele 
tuturor membrilor de partid din fericitul cătun din creierii munţilor, 
care-şi însuşiseră, e adevărat cu unele scăpări, noua ideologie. De 
acum dumnezeii voştri sunt marii dascăli ai omenirii. Gata cu sfinţii 
despre care v-a spus popa şi-aţi învăţat la şcoală. Măi, aşa o fi. Să te 
dai de partea ăluia mai tare, opinau cei mai mulţi bărbaţi din cătunul 
din creierii munţilor, dacă nu cu toată convingerea, măcar aşa de 
ochii lumii. 

Jeorna repetă: 
– Cel mai deştept om din lume e tovarăşul Stalin!... 
Murmure în sală. Se priveau din nou unii pe alţii, 

reproşându-şi cum de n-au ştiut atâta lucru. Ba au ştiut, ba au ştiut, 
cum să nu fi ştiut, îşi ziceau unii. 

– Iată, stimaţi tovarăşi ai organizaţiei noastre de bază, ce 
lipsuri serioase avem în învăţarea ideologiei marilor dascăli şi pentru 
asta n-ar fi exclus să se lase cu sancţiuni. 

Zâmbea cu toată faţa. Îi pusese pe nemernici în dificultate. 
Acum se cacă pe ei de frică, gândi cu o satisfacţie de masochist 
Jdeorna. Uite la ei, i-a priviţi-i cum au început să fiarbă. Şi măcar de 
şi-ar fi achitat datoriile faţă de stat şi Uniunea Sovietică... 

Îi privi cu tristeţe, ba chiar se posomorî. 
– Măi oamenilor, staţi rău de tot cu ideologia. Am aflat că 

unii dintre voi chiar aţi fost revoltaţi că l-am trimis în puşcărie pe 
Veselica Curesului şi mai apoi pe cantor... 

– Ba eu nu, ba eu nu; nici eu, oamenii ăia sunt duşmani ai 
poporului. Nici eu, să mă bată Dumnezeu, măi Pavele!... 

– Şi voi, măi oamenilor şi tovarăşilor, nu aveţi curiozitatea, 
măcar atâta lucru, să ştiţi cum am ajuns la concluzia aceasta 
extraordinară, că tovarăşul Stalin e cel mai deştept om din lume? Da 
e la mintea cocoşului... 

– Hai!? Ba e, cum să nu, că tu le ştii pe toate, că nu faci 
alta dacă n-ai avere decât să studiezi documentele, opină unul din 
primele bănci. 

– Aşa, măi oamenilor, aşa! Eu n-am avere şi studiez 
documentele. Dar practica ce ne învaţă, se răsti deodată la ei 
secretarul organizaţiei de bază atât de tare că cei mai mulţi tresăriră 
de spaimă. E adevărat, trebuie musai să ştii ce spun documentele, 

                              PROZA 



15 

 

dar practica? Ce ne învaţă practica, măi tovarăşilor, asta nu trebuie 
să ştim? 

– Ce ne învaţă practica, da, da, asta e, să ne spui tu că 
eşti cel mai învăţat dintre noi. 

– Iacă vă spui dacă eu îs deştept şi voi sunteţi proşti. 
– Spune, ce ne mai duci încolo şi încoace, zise Ilie 

Scăpercea, un calic ca şi el, care n-a putut fi secretar de partid 
pentru că nu urmase cursul de alfabetizare. Îl ura groaznic pe 
Jdeorna că ştie să scrie şi să citească însă el nu. 

– Fiţi cu băgare de seamă. Ascultaţi. O venit alaltăieri la 
mine în curte împuternicitul şi m-o întrebat câte capre am, iar eu zic: 
Nu ştiu, el însă se uită la mine ameninţător: Vrei să înşeli statul, 
Uniunea Sovietică şi pe tovarăşul Stalin? Cum să aflăm altfel cota de 
lapte şi de carne? Nu vreau să înşel pe nimeni, eu sunt cu ideologia, 
nevastă-mea este cu caprele. El: Declari pe propria răspundere câte 
capre ai, doar de la ele mănânci brânză şi lapte. Tovarăşul Stalin 
trebuie să ştie. Să ştie ce? Câte capre ai. Tu zici că nu ştii, iar asta 
înseamnă că-l minţi pe tovarăşul Stalin... Am o sută de capre, zic, iar 
el: Dacă faci batjocură, te bag la puşcărie. Bagă-mă dacă ai motive. 
Şi el: Am o sută de motive. Mă, vrednic român, îi zic eu şi-l bag în aia 
a mă-sii... 

Era prea complicat să înţeleagă tovarăşii membri de partid 
ceva din asta. Numai Victor Baciu zâmbi şi-şi zise în gând c-o 
satisfacţie nemaitrăită: Iaca un caz cum nu se poate mai clar de 
diversiune. Sabotorul! Zice că nu ştie câte capre are!... 

– Dar ce vreau vă să spun, tot în lumina documentelor, 
cred că am greşit când i-am spus împuternicitului că nu ştiu câte 
capre am, doară nevastă-mea era în grădină, o puteam întreba pe 
ea, doară Saveta mulge caprele... 

Se uită la ei. Păreau nişte pui de găină mai măricei, udaţi 
de ploaie. Niciunul nu îndrăznea să spună ceva. 

– Şi cu asta şedinţa noastră extraordinară de partid s-a 
încheiat. Vă rog să cântaţi Internaţionala. Baciu Victor, dă tonul la 
cântec. 

Sculaţi, voi oropsiţi ai vieţii, 
Voi, osândiţi la foame, sus! 
Lucrările şedinţei fiind suspendate, tovarăşii membri de 

partid din fericitul cătun din creierii munţilor, se risipiră care încotro, 
fără să mai discute între ei, ca altădată, concluziile şedinţei. 

Victor Baciu se grăbi şi el spre casă şi făcu raportul pe 
care-l duse personal agentului de legătură. 

După miezul nopţii, când sosi în sat duba neagră de-l 
ridicară pe acest nou duşman al poporului şi-al Uniunii Sovietice, 
satul se înfioră de huruitul motorului maşinii cu dublă tracţiune. Nu se 
mai întâmplase vreodată un asemenea eveniment, să vină în sat 
duba neagră, şi Jdeorna fu nevoit să recunoască în faţa propriei sale 
conştiinţe că greşise, că ce făcuse el acolo era o diversiune de-o 
gravitate de neiertat. Întunericul din dubă şi zgâlţâiturile de pe drumul 
cu hârtoape nu-l lăsau să judece mai departe, cu luciditate, propria-i 
vinovăţie. Deodată tresări, cuprins de-o spaimă pe care n-o mai 
trăise. Dar dacă voi fi întrebat în timpul anchetei câte capre am, ce 
voi spune?, pentru că eu n-am avut curiozitatea să le număr 
niciodată. Se învinovăţi: Am acordat mai tot timpul ideologiei şi-am 
fost preocupat atât de puţin timp de viaţa bietelor mele capre, pe 
care le-am lăsat mereu în seama ei, a neveste-mii. Biata Savetă! Ea 
le hrănea, ea le mulgea, ea îmi punea în blid laptele şi mămăliga, iar 
când mă chema la masă, o acuzam că îmi întrerupe studiul 
ideologic. Să fie trei, patru, cinci sau şase capre? Habar n-am câte 
capre avem în proprietate şi care să fie declarate la cota pentru 
lapte, brânză şi carne. Dar ce mă fac cu pârciul, pe ăsta unde să-l 
declar, că nu-l pot băga la lapte nici la brânză. Bine, mă Pavele, dar 
pârciul n-ar putea merge, să zicem, pe lista despăgubirilor de război 
către marele nostru aliat de la Răsărit? Da, da, e o idee bună, le voi 
spune că voi dona pârciul, în sensul ăsta, Uniunii Sovietice, să afle şi 

tovarăşul Stalin cât de generos e poporul român din Carpaţi, când e 
vorba de prietenia între popoare... 

 
 
 

 
Peisaj cu iepuri de câmp 

 
 
 
Nu-şi mai aducea aminte cum devenise pescar şi vânător, 

fapt e că profesorul pictor nu făcuse din asta o pasiune, iubea natura 
şi din când în când, după deschiderea sezonului de vânătoare şi 
pescuit, profitând şi de faptul că locuia la marginea oraşului, ieşea 
uneori pe câmp să vâneze însoţit de câinele său Tibor, cu arma lui 
Krupp calibru 12. Nu, nu-i plăcea să ucidă, dar descoperise în 
vânătoare o îndeletnicire ce se îngemăna cu arta, iar din când în 
când, dacă îi apărea în bătaia puştii vreo potârniche, vreun urecheat 
sau vreun fazan, vreun animal sau pasăre răpitoare, care făceau 
pagube vânatului din arealul în care vâna, trăgea de parcă ar fi fost 
obligat să o facă. 

Ziua nu începuse prea bine, încercase să picteze ceva, 
dar lumina îşi schimba necontenit intensitatea, iar asta, când pictezi 
peisaj, înseamnă eşec mai de fiecare dată, tot aşa cum o proastă 
dispoziţie îl face pe vânător să rateze. Aşa că se hotărî să iasă pe 
câmp şi-n vreme ce-şi prindea cartuşiera, se adresă frumoasei sale 
soţii: 

– Draga mea, eu ies cu Tibor pe câmp, eşti amabilă să îmi 
spui ce avem astăzi la prânz? 

– Potârniche la cuptor şi-o budincă cu fructe de pădure, 
apoi îi făcu semnul acela imitând manevrarea armei: Drept la ţintă… 

Mai mereu îl încuraja şi asta îi făcea bine lui Grig, mai ales 
că soţul ei rata adeseori ţintele ce-i ieşeau în cale, dar eşua mai 
mereu şi în artă, iar în sufletul său, în momentele acelea, se instala 
suferinţa. De data aceasta, Grig resimţise neplăcut ironia soţiei şi se 
gândi că o asemenea atitudine îi va aduce ghinion, da, da, măcar că 
şi eşecul face parte din viaţa noastră, iar efectele lui depind de cum 
reuşim să-l gestionăm, dacă ştim şi avem curajul să luptăm cu el. 

O sărută pe Ana şi dădu să plece când constată că nu 
luase o recompensă pentru ogarul său, care avea să alerge câteva 
ore peste mirişti şi ogoare pentru a stârni vânatul, dar superstiţia îl 
opri să se întoarcă din drum. Se uită în urmă şi-o văzu pe Ana 
privindu-l în acea atitudine mai degrabă de compătimire şi asta îl 
nelinişti, ba chiar se impacientă pentru că îşi aminti observaţia ei din 
urmă cu câteva săptămâni: Este a doua sau a treia expoziţie la care 
participi şi nu ţi se cumpără vreun tablou... Nu o luase ca un reproş, 
ci pur şi simplu ca o constatare, numai că adevărul acesta începea 
să-l deranjeze şi să-i diminueze încrederea în pictura sa, e adevărat 
cam cu prea multe influenţe impresioniste, de care nu se putea 
debarasa: Gauguin, Van Gogh, iar în Roze înflorite, trandafirii lui 
seamănă atât de mult cu nuferii lui Monet. 

Ana avea dreptate. Erau prea săraci ca el să stea în faţa 
unei pânze la care picta ore sau chiar zile întregi, când ar fi putut 
câştiga bani făcând altceva. 

Încercase atunci să se apere: Recunosc, sunt un caz 
singular, dar ce vină am eu că am pasiunea asta a picturii? Apoi îi 
spusese: Nici Van Gogh n-a vândut în timpul vieţii vreun tablou. 
Regretase imediat afirmaţia, mai ales că observase pe faţa Anei 
compătimirea, pornită desigur din această nefericită asociere, dar un 
instinct orgolios îl făcu să găsească în sine nu scuza, ci puterea de-a 
se reconsidera, probabil ca o replică la deziluzia ei: Orice creator 
care se respectă, are dreptul la o astfel de înaltă speranţă... 

Se amuză de căinarea lui şi păşi mai apăsat pe miriştea pe 
care un soare palid abia-şi trimitea razele prin valurile de ceaţă ale 
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unui început de noiembrie. Începu să-şi mărească atenţia în 
eventualitatea că va zbura din ierburile înalte vreo potârniche sau 
vreun fazan. Câinele o luase înainte, mult prea departe în loc să 
stârnească vânatul mai de aproape, încât dacă de acum ar fi sărit 
ceva, acesta s-ar fi aflat înafara bătăii puştii, ba mai era şi pericolul 
să-şi împuşte câinele. 

– Aport, Tibor, aport!, îşi strigă Grig ogarul, care însă nu-i 
ascultă chemarea. Era clar că amuşinase vreo urmă de vânat mare 
şi continua să alerge spre liziera pădurii. În cele din urmă reveni, 
schelălăind, de parcă i-ar fi băgat lui Grig de vină că nu-l urmase. Îl 
mângâie, cum o făcea de obicei, dar se mâhni că nu putea să-l 
recompenseze pentru efortul său. 

Câinele începu iar să caute, săriră dintre smocurile de 
iarbă două potârnichi, dar se aflau mult prea departe pentru a putea 
trage în ele. 

Se aflau de acum sub liziera pădurii. Din primele tufişuri 
zbură un fazan, dar până ce Grig se dezmetici, acesta dispăru în 
frunzişul desişului. Privi înapoi şi văzu imensitatea câmpului cu 
ierburile pârjolite de prima brumă sau cu tarlalele înverzite în urma 
semănăturilor de toamnă. Făcură un larg ocol pe partea unde 
fuseseră culturile de porumb şi floarea soarelui. Tibor din nou alerga 
destul de departe sau el mergea prea încet în urma lui. Din faţa 
câinelui zbură un stol de potârnichi, trase în ele, dar nu căzu niciuna. 

– O, Doamne, se necăji el, aşa e când tragi în toate şi nu 
în una singură... 

Curând, între spinii de pe răzor, văzu, şi încă destul de 
aproape, un iepure, duse arma la ochi, dar ezită să tragă dintr-o 
minimă etică: Nu ucizi vânatul decât dacă se află în mişcare, 
lăsându-i şansa vieţii prin fugă. Se amuză. Şi câinele se afla atât de 
departe. Probabil descoperise urma vreunei vulpi sau a mistreţilor ce 
prădau culturile. Curând, câinele se afundă în pădure şi lătra furios la 
ceva, iar Grig se grăbi înspre acolo şi-şi văzu câinele gata-gata să fie 
sfârtecat de un cârd de mistreţi cărora le încălcase teritoriul. Mai ales 
o scroafă cu purcei se aruncase spre el furioasă. Cum câinele era în 
pericol să fie rănit, Grig trase un foc de armă şi mistreţii se risipiră în 
pădure. 

– Gata, Tibor, să-i lăsăm în pace. Au şi ei spaţiul lor de 
existenţă... 

Grig îşi linişti câinele cu greutate. A fost nevoit să-l ia în 
braţe şi să-l mângâie pentru a-i domoli furia. 

– Ştiu, dragule, ştiu, formăm o echipă, dar apar situaţii în 
care suntem nevoiţi să renunţăm, să cedăm împotriva voinţei 
noastre. Cum să fi împuşcat o scroafă care avea purcei, pe care 
probabil îi mai alăpta... 

Peste pădure a început să cadă, ca din senin, o 
promoroacă ce-a albit curând covorul de frunze şi care parcă ar fi 
anunţat sfârşitul aventurii lor din ziua aceea. Aşa părea, numai că 
îndată ce ieşi din pădure şi văzu în depărtare oraşul, inconştientul 
începu din nou să funcţioneze. „Ana, eşti amabilă să-mi spui ce 
avem de mâncare azi la prânz?”. „Potârniche la cuptor şi-o budincă 
cu fructe de pădure...”. 

Şi el se întorcea de la vânătoare cu raniţa goală. Se 
bucura însă că norii începuseră să cearnă de acum o ninsoare 
fabuloasă, întocmai ca atunci când fusese cu grupa la prima 
vânătoare şi participase la mica petrecere de la Casa Cerbului. 
Imaginile acelea îi făceau bine şi se gândi la socializarea ce o 
provoacă vânătoarea. Dar de ce n-ar participa şi el mai des la 
vânătorile colective cu poveştile şi manifestările lor atât de... 

Cu gândurile acestea Grig intră fără să-şi dea seama în 
vestibulul casei unde îl întâmpină Ana cu o voioşie cum n-o mai 
văzuse. 

– Grig dragule, ţine-te bine, avem un musafir important. E 
aici soţia domnului senator Teodorovici, cu care tu ai vânat în 
primăvară. Dumneaei doreşte să-ţi cumpere câteva tablouri... 

Grig nu ştiu cum să reacţioneze. Îşi aminti vag că la 
vânătoarea colectivă din primăvară participase şi avocatul Honoriu 
Teodorovici, care între timp devenise senator în Parlamentul 
României, dar cu care nu-şi aducea aminte să fi discutat ceva, cu 
atât mai puţin despre artă. E adevărat că oamenii ăştia sunt plini de 
bani şi uneori investesc şi-n colecţii de artă, îşi zise cu nu prea mare 
entuziasm pictorul vânător. 

Doamnele erau grozav de grăbite să fie însoţite în atelierul 
cu picturile lui Grig, încât nu mai apucă să se dezechipeze şi le însoţi 
în atelier în echipamentul de vânătoare. 

– Domnule Grig, soţul meu are o părere deosebită despre 
dumneavoastră. Spune mereu că autorităţile locale nu ştiu să-şi 
stimeze şi încurajeze valorile culturale. El mi-a dat sugestia să vin la 
dumneavoastră să cumpăr câteva tablouri. 

Grig se miră, dar nu ştiu ce să-i răspundă. 
– Oho, ia uite ce avem aici, un superb câmp de maci, 

dincoace un minunat lan de floarea soarelui, se grăbi să constate 
doamna senator Valeria Teodorovici. Domnule profesor, dar 
dumneavoastră sunteţi un mare artist, mai mare decât mi-aş fi putut 
imagina şi decât mi-a zis soţul meu când i-am spus că am de gând 
să cumpăr câteva peisaje pentru sufrageria noastră. 

Cuvântul sufragerie îi displăcu pictorului, dar îi lăsă 
doamnei Valeria plăcerea de a-i da înainte cu aprecierile. 

– Şi aici? O felie de pepene roşu... cât de mult mi-aş dori 
tabloul acesta!... 

Ana îi trase lui Grig cu ochiul, iar asta însemna: las-o să 
continue, ne vom umple de bani, vom scăpa de sărăcie, numai că 
Grig îşi aminti că doamna Valeria Teodorovici era profesoară de 
matematică, fusese cu dânsa în nişte comisii de admitere la Liceul 
de arte, el ca examinator, dânsa ca observator din partea 
inspectoratului şcolar, şi nu remarcase atunci la dumneaei vreo 
atracţie faţă de arta plastică, aşa încât acum îl cuprinse un soi de 
teamă ce de altfel nu şi-o putea explica, asta în vreme ce Ana radia 
de speranţa că doamna Valeria Teodorovici va sparge gheaţa 
vânzărilor şi iubitorii de artă din oraş vor năvăli în atelierul marelui 
pictor, a cărui valoare a fost atâta amar de vreme ignorată de 
autorităţile municipale. 

– Îţi dai seama, dragule, nu s-a putut stăpâni Ana, doamna 
Teodorovici doreşte să-ţi cumpere mai multe tablouri... 

Cuvintele mieroase ale Anei îl deranjaseră, ba îşi dădea 
seama cât de puţin se pricepea soţia lui la arta plastică. Îi lăuda 
adesea tablourile, însă nu putea spune de ce îi plac, iar dezamăgirea 
asta căpăta acum proporţii, părându-i-se lui Grig o înşelătorie de 
care afla prea târziu. 

Doamna Valeria Teodorovici mai admira încă cele două 
tablouri pe care dorea să le cumpere: Peisaj cu sânger şi Trandafiri 
galbeni, iar acum se îndrepta spre un alt tablou, în faţa căruia se 
entuziasmă: 

– Peisaj cu iepuri de câmp! Ce tablou splendid. Se 
potriveşte de minune în bucătăria noastră pentru a astupa gaura 
apărută acolo în urma eliminării hornului, gaură pe care domnul 
senator n-a avut timp s-o astupe. 

A fost momentul în care Grig a izbucnit cu o furie 
necunoscută Anei: 

– Doamnelor!, tabloul acesta nu-i de vânzare! Luă puşca 
din spate, introduse cartuş pe ţeavă şi trase în iepurii de pe perete, 
apoi ieşi în câmp alergând, însoţit de câinele său Tibor. 

Spre surprinderea lui zăpada se transformase într-o zloată 
nenorocită, iar el păşea buimac peste câmpul cu bălării, însoţit de 
croncănitul unui corb ce prevestea o nenorocire. Grăbi pasul şi mai 
mult, iar câinele îl prinse de pulpana piciorului în încercarea de a-l 
opri: 

– Doamne, Tibor, ce se întâmplă cu mine? Am distrus 
minunăţie de tablou. Oare nu-i prea mare preţul pentru sancţionarea 
prostiei?... 



17 

 

    

 

 

Ioan BARB 

 

 

 

 

 

 Estompări 
 
Am vrut să intru dar u a era defectă 
Alunecau de dincolo note muzicale 
Îmi furnicau pielea i coborau prin epidermă 
Gândurile se imflamau îmi acoperau corpul interior 
Ganglioni perverti i 
Răsări i ca ciupercile după ploaie 
Sentimentele astea perfide 
Cum spunea nea Mitici 
Am vrut să intru dar u a nu ceda 
În interior s-a defectat un mecanism 
Întotdeauna se strică ceva în memorie 
Nu te lasă să for ezi încuietoarea  
Să reintrii în joc 
Mă uit pe gaura cheii  
Pe pardoseala ochilor s-au întipărit pa ii mei de ieri 
Până la u ă  
Par  urme de uria i. Dacă a  călca din nou în acel loc 
A  fi ca un pitic de un an care a descoperit 
Papucii bunicului i î i târ e te picioarele prin casă 
Un hâr âit care alungă spaima din cotloane 
Se întoarce în locul ei prin întuneric 
Mă mai holbez un pic prin această fantă  
În curând ochii serii vor clipi odihni i 
Imaginea lumii  se va dizolva ca zahărul 
În cea ca de ceai. 
Î i va dspleti aburul 
Peste viitor. 
 
 
 

 

Sub umbra Ta 

 
Nu tiu să extrag din urna vie ii 
cuvinte me te ugite 
să-mi împodobesc gândurile 

o jertfă pe care o a tep i  
din ziua când mi-ai deschis ochii 
i aerul s-a umplut de uimire 

a a cum cerul contemplă mirat 
sângeriul fiecărui răsărit 
 
nu tiam că la sfâr it va mai urma o zi  
când î i voi auzi glasul  
o zi care mă va găsi întemni at 
în golul rămas pe portativ 
când zboară notele ce definesc  speran a 
a a cum pleacă toamna păsările 
în ările calde  
semănând cu ni te amintiri de la prima dragoste 
dar eu credeam că mă voi camufla în pustiu 
i mă voi înveli în depărtare 

ca într-o plapumă de uitare să nu mă vezi 
dar nu tiam că erai de la început în acel loc 
cuibărit în cea a dintre lacrimi 
ca o năframă pe care pleoapele oaptelor 
o dădeau la o parte 
i nu puteam să opresc lumina răsărită din nimic 

 
nu nu creadeam că voi putea vreodată 
să trec pe sub umbra Ta i totu i să trăiesc 
 
 
 

 

Amânări fără discuții 
 
Avocatul apărării a intrat în sala de judecată 
atârnat de un balon 
dădea neputincios din picioare 
îi striga acuzatului să îl elibereze 
dar procurorul inea o lungă pledoarie 
despre nefiin ă 
o inea una i bună că sunt prea multe probe 
în favoarea inculpatului 
toate privirile se lipiseră de gu a-i ro ie 
tremura pe robă 
un pe te aruncat din acvariul cu ape negre 
nu s-a discutat încă despre negarea nega iei 
va fi o solu ie fără sens striga aprodul 
probele închideau fereastra 
dincolo de respira ie vidul cu degetele reci 
-  pentru apărare nu mai e nici un ochi deschis 
aici judecătorul baricadat în spatele ciocanului de lemn 
a pus un semn de aducere aminte 
într-o carte cu pere ii ro i  
un oarece aluneca pâ  pâ  
prin nufărul negru înflorit 
în ochii buimaci ai grefierului 
îngânând  uitarea dintr-un balon de săpun 
 
 

                             POEME 
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În traducerea lui 

 

 

 Ioan Radu VĂCĂRESCU 

 
 
Emily Dickinson 
 
M-ascund în taina florii 

 

M-ascund în taina florii,  

Ce-o por i la pieptu- i viu, 
i tu, nepăsător, mă duci cu tine –  

Restul: doar îngerii mai tiu.  
 

M-ascund în taina florii,  

În vază etalându- i paloarea, 
Iar tu, ne tiutor, 
Îmi sim i însingurarea.  
 

Ca o mic  floare-nghețat  

 

Ca o mică floare-nghe ată,  
Din tivul polar al lumii,  

Pribeagă-n jos pe latitudini,  

Până când rătăcirea-i se-opre te  
În continente cu soare,  

Sub ceruri senine,  

Între stranii i strălucitoare paji ti înflorite,  
Cu-exotice cântece de păsări!  
Deci, ca i cum această mică floare  
În Paradis s-ar rătăci –  

i apoi? Aproape nimic, simplă 

Brodeală, i, poate, presupunere.  
 

Râu-mi gr be te spre mare 

 

Râu-mi grăbe te spre mare:  
Albastră întindere, mă prime ti tu oare?  
 

Râu-mi a teaptă răspuns.  
Mare albastră, lasă-mă dus!  
 

Te voi umple cu uvoaie, însumate 

Din toate văgăunile cercetate, –  

 

Mare, nu te-ascunde,  

Prime te-mă-n unde!  

 

Pe-ndelete s  vii, Paradis! 
 

Pe-ndelete să vii, Paradis!  
uguiate către tine, buze fără vină, 

Sfioase sorbindu- i polenul,  
Ca o istovită albină,  
 

Târziu apoi, cu greu purtând balsamul,  

Zumzăind i-n jurul stupului dând roată,   
Cu grijă purtându- i nectarul – intrând apoi, 

De-alinare-ncărcată!  
 

Alt  viaț  n-am, decât asta 

 

Altă via ă n-am, decât asta,  

i iat-o aici, la vedere; risipită 

-N van, nici altă moarte,  
Decât aceea, de dincolo sosită.  
 

                       TRADUCERI 
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Nici vreo legătură  
Cu ărâna ce-o să vie,   
Nici altă operă, decât acest 
Rost, a ta împără ie.  
 

Barbare nopți! Barbare nopți! 
 

Barbare nop i! Barbare nop i!  
Cu tine de-a  sta, 
Barbarele nop i  
De aur bră ări ar purta!  
 

Vânt în zadar  

În a sufletului poartă –  

Harta-i distrusă,  
Busola e moartă.  
 

Vâslind în Paradis!  

Oh! Zbuciumată mare! 
Îngăduie-mi în noaptea barbară  
Să uit de orice hotare!  
 

 

Soție-s acum: am încheiat 

 

So ie-s acum: am încheiat  

Cu vechea stare;  

Regină, cu-adevărat femeie:  
Siguran ă, valoare.  
 

tearsă-mi pare via a de fecioară 

Sub înceata eclipsă abia zărită-n vis! 

A a cred că privesc ărâna  
Cei ce-s acum în Paradis.  

 

Starea de-acum e mângâiere,  

Cea de atunci, urât;  

Dar n-are rost să compar:  
So ie sunt! Atât!  
 

Sunt Nimeni! Dar tu?  

 

Sunt Nimeni! Dar tu?  

E ti Nimeni i tu?  
Dacă da, pereche ne cheamă!  
Să nu afle nimeni! Ne-ar face reclamă!  
 

Ce plictisitor să fii Cineva!  
Jalnic, să dai cuiva nume –  

Orăcăiala Broscoiului din Cloacă –  

La admirata Troacă!  
 

Roste te întregul adev r, dar spune-l pas cu pas  

 

Roste te întregul adevăr, dar spune-l pas cu pas –  

Reu ita stă-n concentricul Ocol  

Magnifica mirare dată de-Adevăr e prea aprinsă  
Pentru-al nostru becisnic Rol  

A a cum fulgerător se domole te Copilul 
Când blândele cuvinte ni le soarbe  

Adevărul trebuie rostit treptat  
Altfel, vie ile noastre sunt oarbe –  
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În traducerea lui Leo 

BUTNARU 
 

 Din poezia lumii  

 
Serghei ESENIN        

 (1895 – 1925) 
 
 
 Din autobiografia lui Serghei Esenin:  

„M-am născut în anul 1895 la 21 septembrie în 
satul Konstantinovo din plasa Kuziminskoe, gubernia 
Riazan. Tatăl meu e ăranul Aleksandr Nikitici Esenin, 
mama – Tatiana Feodorovna. 

Copilăria mi-am petrecut-o la bunic i la bunica 
de pe mamă într-o altă parte a satului, care se nume te 
Matovo. 

Primele amintiri le am de pe la trei-patru ani. 
in minte pădurea, un leau larg i hopuros. 

Bunica merge la mănăstirea Radove ki, care se află la 
vreo 40 de verste depărtare de noi. Eu, inându-mă de  
poala ei, abia de-mi mai împleticesc picioarele de 
oboseală, iar bunica mă tot îndeamnă: „Mergi, mergi, 
pomu oară, dumnezeu te va face fericit”. 

Deseori, la noi se adunau orbii ce rătăceau prin 
sate, cântau melodii religioase despre raiul minunat, 
despre Lazăr, despre Nekulai i despre mirele-musafir 
luminat din tărâmuri nevăzute. 

Dădaca – o bătrână necăjită ce avea grijă de 
mine, îmi spunea pove ti, acelea i pe care le cunosc to i 
copii de ărani. 

Bunicul îmi cânta melodii vechi, nespus de 
apăsătoare, răvă itoare. Sâmbetele i duminicile îmi 
povestea biblia i istoria sfântă (...) 

În afară de bunică, bunic i dădacă, în familia 
noastră era i un unchi epileptic. Mă iubea foarte mult i 
deseori mergeam cu el la Oka să adăpăm caii. Noaptea, 
pe timp de lini te, luna  stă sus peste râu. Când caii beau 
apă, mi se părea că iată-iată vor sorbi i luna, i mă 
bucuram când ea, împreună cu undele, se îndepărta de 
boturile lor. De cum am împlinit 12 ani, am fost dat la 
coala de învă ători. Rudele voiau să facă din mine un 

învă ător de ară. Speran ele lor se duceau până la por ile 
institutului în care, din fericire, a a i nu am ajuns. 

Am început să scriu versuri pe la 9 ani, iar cititul 
l-am învă at pe la 5. 

Crea ia mea a fost influen ată de ceastu tele 
săte ti. Perioada de învă ătură nu a lăsat în con tiin a 
mea urme deosebite, decât cunoa terea temeinică a 
vechii slavone biserice ti. Asta e cam totul cu ce m-am 
ales...” 

În 1912, Serghei Esenin inten iona să publice la 
Riazan prima sa carte de versuri „Gânduri bolnave”. 
Debutează, însă, precum scrie i în autobiografie, cu 
„Raduni a”. A mai editat volumele de versuri „Albăstrime” 
(Goluben’), „Schimbarea la fa ă”, „Săteanul cititor de 
ceaslov” (1918),  „Treriadi a” (1920), „Spovedania unul 
huligan” (1921), „Versurile unui scandalagiu” (1923), 
„Moscova cârciumilor” (1924), „Rusia Sovietică” (1923), 
„Motive din Persia” (1925),  poemele dramatice „ ara 
nemernicilor”, „Pugaciov”, „Anna Sneghina”, eseurile 
despre artă „Cheile Mariei” (aici, Maria, în sens de: suflet; 
textul a stat la baza platformei imagi tilor), „Existen a i 
arta”, proză .a. Căutările în sfera metaforei îl apropie de 
A. Mariengof, V. er enevici, R. Ivnev, cu care se 
întrune te în grupul imagi tilor, ce era unul din cei trei 
afluen i importan i ai avangardismului poetic rus, celelalte 
două fiind ego-futurismul i cubo-futurismul.  

La 28 decembrie 1925, în hotelul leningrădean 
„Anglettere”, este descoperit corpul neînsufle it al lui 
Serghei Esenin. Se presupune că s-ar fi sinucis, versiune 
ce treze te controverse până în zilele noastre. 

De o remarcabilă complexitate a trăirilor 
auctoriale, poemele inserate aici in de textele eseniene 
cele mai apropiate suflului novator al modernismului, fa ă 
de care poetul avea, totu i, anumite rezerve. 

 
 

                            
 
 
 
 
 
 

                        TRADUCERI 
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Spovedania unui huligan 
 
 
Nu poate să cânte ori icare, 
Nu oricui îi este dat să cadă ca mărul goldan 
La străine picioare. 
 
Aceasta e cea mai mare spovedanie 
Prin care se mărturise te un huligan. 
 
Eu afi ez înadins o mină nefericită,   
Pe umeri cu capul ca felinarul cu gaz lampant. 
A sufletelor noastre toamnă desfrunzită-mi place 
Pentru urma i s-o fac de-a lumina constant. 
Îmi place când pietrele înjurăturilor 
Fulgeră spre mine ca grindina furtunii râgâitoare, 

i-atunci îmi strâng i mai tare-ntre palme  
Bă ica frizurii mele, clătinătoare. 
 
Atunci atât de drag îmi e să-mi amintesc 
Iazul în linti ă, zvon de arini sub stele 

i că undeva la ară părin ii îmi trăiesc, 
Cărora le este în cot de versurile mele, 
Dar cărora li-s scump cum carnea i pământul, 
Ca ploaia răvă ind verdea a în primăvară. 
Ei ar veni cu furca să vă spargă trupul, 
De m-a i atinge măcar cu o vorbă de ocară. 
 
Sărmanilor, sărmanilor ărani! 
Voi, probabil, v-a i cam urâ it, 
La fel temându-vă de dumnezeu 

i de-al apelor duh sumbru i vrăjit. 
O, dacă a i pricepe-n acest timp proclet 
Că în Rusia feciorul vostru e 
Cel mai bun poet!  
Oare nu lor inima li se bruma, 
În epată ca de spin, de ac, 
Când el, descul , călca prin băltoace reci? 
Iar astăzi dânsul poartă un joben înalt  

i pantofi scâr âitori, de lac. 
Însă mai trăie te-n el elanul de cândva 
Al aceluia i trengar din ruse tile sate. 
Oricărei vaci de pe firma mezelăriei 
El i se închină încă de departe 

i, întâlnindu-se cu cărău i în pia a prăfoasă, 
Amintindu- i izul gunoiului de pe ogoare,  
El coada fiecărui cal e gata s-o poarte 
Ca pe trena rochiei de mireasă.  
 
Eu îmi iubesc vatra. 
Îmi iubesc foarte tare ba tina, frate! 
Chiar de-i roasă de mahna ruginie-a răchitelor. 
Plăcute mi-s ale porcilor râturi pătate 

i glasul broa telor în miezul de noapte. 

Sunt tandru bolnav de amintirile copilăriei,  
Visez la ursuzul aprilie i la răceala serii, 
De parcă să se încălzească, ar arul nostru 
Se a ază pe vine în fa a focului zării.  
O, câte ouă furasem eu din cuiburile lui, 
Că ărându-mă pe scara crengilor întortocheată! 
Mai e acela i, cu coroana-n legănatul vântului? 
Îi mai rezistă scoar a aspră, crăpată? 
 
Dar tu ce mai faci, 
Iubite dulău băl at? 
De bătrâne e ai ajuns orb i scâncitor  

i tot umbli prin ogradă coda târându- i  
Ca cea mai prăpădită javră din sat, 
De nu mai tii unde-i grajd, unde-i pridvor. 
O, ce scumpe mi-s trengăriile de pe când, 

terpelind din casă vreo coajă de pâine, 
Eu cu tine mu cam din ea pe rând,  
Fără-a ne contra deloc, om i câine. 
 
Eu am rămas la fel,  
La fel sunt cu inima. 
Ca albăstrelele-n lan de secară 
Pe fa ă ochii îmi înfloresc. 
A ternând a poemelor rogojini de aur, 
A  vrea să vă spun că vă iubesc. 
 
Noapte bună! 
Noapte bună la fiecare! 
Prin iarba amurgului coasa zării zângăni prelung... 
Astă seară a  vrea foarte tare 
Prin geam luna s-o sug. 
 
Lumină albastră, lumină atât de albastră! 
Sub vălul ei nici să mori nu i-e jale. 
Fie, chiar de par oarecum cinic 
Ce i-a prins un felinar la dos,  
Mai la vale de ale! 
Bătrâne, mult călăritule Pegas în trecere, 
Să am i eu nevoie de trapul tău mărunt, ca la circ? 
Eu am venit ca un me ter neînduplecat 

obolanii să-i cânt, în slăvi să-i ridic. 
Căpă âna mea lunii august e-asemeni, 
Fierbe i curge al pletelor mele vin. 
 
A  vrea să fiu o velă galbenă-n ara 
Spre care plutim, purta i de destin. 
 
(1920) 
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Omul negru 
 
Prietene, prietene, 
Sunt bolnav, sunt foarte bolnav. 
Nu tiu boala de unde se trage. 
Ori că vântul fluieră deocheat 
Peste câmpul pustiu 
Ori, ca pe-un crâng septembrie, 
Alcoolul creierul mi-a devastat. 
 
Capul meu dă din urechi 
Ca din aripi o pasăre. 
Pe picior, ca pe un gât prelung, 
Nu mai poate să penduleze. 
Omul negru, 
Negrul om 
Pe margine de pat mi se a ază, 
Omul negru 
Noaptea-ntreagă nu mă lasă să dorm. 
 
Omul negru 
Î i trece degetul pe-o carte mizerabilă  
De te ia grea a 

i, fonfăind, peste mine, 
Ca peste un mort monahul, 
Îmi cite te via a 
Unui oarecare ticălos i chefliu, 
Abătând spre suflet alean i spaimă, 
Omul negru, 
Negru, tuciuriu! 
 
„Ascultă, ascultă, – 
Îmi spune bălmăjit, – 
În carte sunt multe gânduri 

i planuri minunate 
Pentru mul ime de ani. 
Omul acesta 
Trăia în ara 
Celor mai dezgustători 
Tâlhari i arlatani. 
 
În decembrie-n ara aceea 
Zăpada-i diavolesc de curată 

i viforni ele prind cu 
Vesele fuse să toarcă. 
Acel om era aventurier, 
Însă de cea mai înaltă, 
Elitară marcă. 
 
Elegant, 
Plus la toate – poet,  
Chiar dacă de-o for ă 
Nu prea mare, dar 
Sigură, tiind să atragă, 

i pe-o oarecare femeie 
De patruzeci i ceva de ani 
O numea iubită 

i feti ă dragă. 
 
Fericirea, – zicea, – 
E-n dibăcia min ii i mâinilor. 
Toate sufletele neîndemânatice 
Oricând de nefericite sunt tiute, 
Po i să juri. 
Nu face nimic 
Că prea multe chinuri 
Duc la incoerente 

i mincinoase gesturi. 
 
Prin furtuni, uragane,  
În frigul existen ei 
Sau altă dată 
La pierderi grele 
Sau când î i e trist 
A părea zâmbitor i simplu-n toate – 
E cea mai superioară artă”. 
 
„Omule negru! 
N-o să-ndrăzne ti a a ceva! 
Că doar nu e ti un scafandru 
Ce- i trăie te orbe te slujba, 
Sfidând adâncimea. 
Ce mi-e de 
Poetul scandalagiu? 
Te rog să-mi cite ti i să-mi spui 
Cu totul altceva”. 
 
Omul negru 
Mă prive te intă, de-aproape, 

i ochii i se-acoperă ca 
De-o vomă de peruzea, 
De parcă ar vrea să-mi spună 
Că eu sunt punga  i ho , 
Care obraznic, cu neru inare 
L-ar fi jefuit pe cineva. 
........................................ 
 
Prietene, prietene,  
Sunt bolnav, sunt foarte bolnav. 
Nu tiu boala de unde se trage. 
Sau că vântul fluieră deocheat 
Peste câmpul pustiu 
Sau, ca pe-un crâng în septembrie, 
Alcoolul creierul mi-a devastat. 
 
Noapte geroasă. 
Tihnit e locul răscrucii. 
Eu sunt singur la geam. 
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Musafir i prieten nu am de-a teptat. 
Câmpia întreagă-i acoperită 
De-un var sfărâmicios i moale, 

i arborii, precum călăre ii, 
În grădina noastră s-au adunat. 
 
Undeva plânge 
Lugubra pasăre-a nop ii. 
Călăre ii de lemn risipesc 
Ropot des de copite 
Ca-n năvală bulucul. 
Iată din nou, ăsta, negrul 
Se a ază-n fotoliul meu, 
Săltându- i jobenul, 
Aruncându- i, neglijent, surtucul. 
 
„Ascultă, ascultă! – 
El sforăie, privindu-mi în fa ă, 

i se înclină 
Tot mai aproape, aproape, – mie 
Nicicând nu mi-a fost dat să văd 
Ca cineva dintre potlogari 
Să sufere atât de tandru, proste te 
De insomnie. 
 
Ah, să zicem că m-am în elat! 
Dar acuma luna e plină. 
Oare de ce ar mai avea nevoie 
Biată de somnolen ă lumea prea mică? 
Posibil, cu coapsele în revărsare 
Tainic veni-va «ea», 

i tu va fi să cite ti 
Prizărita- i i obscura lirică? 
 
Ah, eu in cu adevărat la poe i! 
Nostim popor, ce mai. 
La dân ii totdeauna găsesc 
Istoria cunoscută inimii mele 
Ce nu mai ia aminte, – 
Cum unei studente cu fa a în co uri 
Un monstru cu pletele lungi 
Îi vorbe te de alte planete i lumi 
Topindu-se de sexuale instincte. 
 
Nu tiu, nu-mi amintesc, 
În ce sat anume, 
Poate chiar în Kaluga 
Sau poate-n Reazan 
Sau alt loc de prin păr ile noastre, 
Trăia un băiat 
Într-o simplă familie de ărani, 
Cu cârlion i galbeni-aurii, 
Cu priviri albastre... 
 

i iată-l crescut mare, matur, 
Plus la toate – poet, 
Chiar dacă de-o for ă 
Nu prea mare, dar 
Sigură, tiind să atragă, 

i pe-o oarecare femeie 
De patruzeci i ceva de ani 
Numind-o iubită 

i feti ă dragă”. 
 
„Omule negru! 
E ti un hain musafir. 
Gloria asta demult 
Pe urmele tale se-a ine”. 
Eu sunt înnebunit, sunt înfuriat, 
De prezen a lui 

i îi zbor bastonul 
Direct în mutră, 
Între ochi,  
La rădăcina nasului... 
................................... 
Luna a murit, 
În geam albăstresc zorii. 
Ah, tu, noapte! 
Noapte, ce strâmbătă i ai tot turuit? 
Stau cu jobenul pe cap. 
Nu e nimeni cu mine. 
Sunt singur... 

i oglinda e spartă, ruine... 
 
(1925) 
 
 
 
 

 
      .  
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Sosirea poetic  în capital  
 
 

 
Pentru cei 19 ani ai săi, Aida Hancer scrie foarte bine. 

Nu numai că are talent, dar e şi infuzată de tot ce e nou în 
poezia românească. Scriind în cunoştinţă de cauză, modelul ei 
este scriitura lui Claudiu Komartin: alegorii, simboluri, chiar 
metafore dispuse pe o partitură care înstrunează universul 
într-o cheie joasă, gravă. 

 
 

 
 
 
Aida a răbufnit cu două cărţi în 2008: Amadiada, la 

Princepsedit, Iaşi, şi Eva nim nui, editura Vinea. Mâna şi-o 
făcuse anterior, timp de câţiva ani, pe site-ul agonia. În prefaţa 
la volumul ieşean, Daniel Corbu o consideră o 
neoexpresionistă marcată de „angoasa cotidiană”. Cred că 
este mai curând o anticipare, o previziune, decât o realitate. E 
drept că se poate identifica o înrudire cu poezia unor Dan 
Coman, Ruxandra Novac, Gelu Vlaşin ş.a.m.d., însă 
temperatura angoasei este mai temperată la Aida Hancer. 
Chestie de temperament, mai cu seamă. În pofida figurilor de 
stil ce urmăresc să creeze o atmosferă apăsătoare, 
apocaliptică chiar, persistă o impresie de seninătate, de 
relaxare. Sunt mai curând problematizări codate într-un limbaj 
abstract, decât depresii sau revolte. Perspectiva este enormă, 

modernistă: „scrisul meu creşte din locul gol dintre Dumnezeu 
şi om/schimb de glicemie” (ecosistem). Un iz de poezie 
şaizecistă este menţinut datorită metaforelor parabolice: „caută 
în toată lumea asta un ou pe măsura ta/înghite-l lasă-l să 
treacă prin plămâni/să ademenească şi câinii pe care îi ţii în 
suflet” (in vitro). O realitate gloomy, posomorâtă, fără să 
devină gotică, însă. Mai degrabă o senzaţie de regret 
asemenătoare celei din Paşii profetului al lui Blaga: „şi mai 
departe de oraş n-ai nici unde plânge/acolo e paştele acolo îţi 
coşi buzunarele în cruce/stai tu în aceeaşi moarte ca noi ca să 
fie bine” (o naştere în untru). 

 
Scriind parcă dintr-o epocă post-atomică, poeta 

înregistrează o realitate sărăcită, pe care simte nevoia s-o 
„traducă” într-un limbaj complicat: „luptători falimentaţi 
împrăştie mingi vorbitoare/pe tarabe sub ochii mei” (toma). 
Evazionismul acesta bazat pe aluzie şi simbol bănuiesc că îşi 
are originea în credinţa că poezia trebuie să fie mai frumoasă 
decât lumea care a inspirat-o. Sau dacă nu mai frumoasă, mai 
cutremurătoare cu siguranţă. O răsucire spre literaritate ca 
metodă de fasonare şi apoi de împodobire. Oarecum 
corespunde esteticii lui Călinescu, care vedea în poezie un 
ceremonial golit de substanţă intelectuală. 

 
În Eva nim nui, volumul bucureştean, simbolistica 

religioasă face loc celei civile, in borghese. Jocuri şi meserii 
consacrate ca ritualuri: „există în palmă o tablă de şah/pe 
care-o aşezi/peste tot ce atingi/niciodată nu laşi urmele tale pe 
lucruri/ci urma unei întreceri” (şahiadele). Aceeaşi fugă de 
individualizare în ambele volume. Chiar poemele scrise la 
persoana întâi singular se încăpăţânează să trateze despre 
teme măreţe. Cred că poetei minimalismul i se pare un păcat 
capital. Şi iatǎ, artele poetice sunt coafate înainte de a fi 
scoase pe uşă şi trimise în piaţa publică: „poezia mea e numai 
o acţiune de protest/un fals în acte publice/şi o sângerare de 
rege”. Ba se pomeneşte şi de „o gravă lipsă de respect/la 
adresa individualităţii” (primul poem interzis). La fel, naturalul 
şi spontaneitatea sunt alungate în curtea din dos. Poezia e 
numai pentru musafirii îmbrăcaţi în haine de gală. Doamne 
fereşte să laşi cuvintele de capul lor! Unele versuri par 
compuse la patru mâini cu Olga Ştefan, o altă tânără poetă cu 
verbul negru: „aerul meu n-o să ocupe mult loc în tine/fiindcă e 
respirat până la capăt e respirat/şi comis cu viteză” de 
asemenea, „aerul meu e desenat cu mâna” (al doilea crez 
dup  mântuire). 

 
Dincolo de tezisme, proteste vagi şi întristări juvenile, 

deloc erotice, rămân versuri surprinzătoare, care dau măsura 
talentului: „fiecare lucru e o exagerare picurată în celule”. 
Dublul debut glorios vesteşte o poetă care nu a găsit în 
Bucovina surse reale de disperare. Odată cu migrarea ei în 
Bucureşti, sunt curios încotro o vor împinge módele şi 
îmbulzeala printre artişti. Deocamdată ea scrie tot mai fin 
despre un univers de bibliotecă – şi o face cu pasiune! 
 

 

 

                            CRONICA 
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Ioan BARB – recurs la neuitare 
 
 
După ce a publicat şapte cărţi de versuri bine receptate de 

critică şi de cititor, Ioan Barb semnează al doilea volum de proză 
scurtă, intitulat Dumnezeul din paharul cu votcă (Ed. Tritonic, 2016), 
confirmând ceea ce în Oraşul scufundat era o frumoasă promisiune. 
Anume realitatea că autorul este nu doar un bun poet dar şi un 
temeinic prozator.   

Cartea conţine nouă povestiri cu sâmbure epic cumva 
similar genului reportericesc, dar în care naraţiunea face casă bună 
cu lirismul, rezultatul fiind un melanj scriptural fericit, deloc eclatant, 
înscris mai degrabă în linia prozei tradiţionale de sorginte 
ardelenească decât orientărilor postmoderniste ale congenerilor 
autorului.  

Imperturbabil în faţa a ceea ce se poate numi modă 
literară, prozatorul Ioan Barb relevă fapte şi întâmplări din propria sa 
existenţă cărora le conferă o vădită înfăţişare personală tocmai prin 
debordanţa şi sinceritatea confesiunii.    

Fiecare proză denotă talentul de povestaş al autorului, 
talent recunoscut încă de la apariţia primei sale cărţi de gen. Apetitul 
narativ cu care Ioan Barb se istoriseşte de fapt pe sine prin 
intermediul personajelor sale atent selectate dintr-o realitate revolută 
e unul de bun augur. Faptele şi trăirile evocate de majoritatea 
protagoniştilor acestor proze sunt emblematice pentru perioada de 
dinaintea evenimentelor din `89, şi fiecare proză conţine un tâlc prin 
care autorul îşi mărturiseşte propriile convingeri existenţiale.  

Ioan Barb lucrează cu o paletă de simboluri variate care o 
dată puse în mişcare fac accesibilă calea spre o lume sortită 
evanescenţei însă readusă la viaţă prin abilitatea cu care autorul o 
transmută în actualitate.  

Fie că e vorba despre universul copilăriei, adolescenţei, 
armatei ori maturităţii, fie că este descris portretul tatălui sau al unei 
foste iubiri din perioada puberală, însă păstrată vie în memoria 
afectivă, autorul ştie să-şi îmbrace scriitura într-o ingenioasă aură 
romantic-misterioasă, fără a plăti tribut desuetitudinii, convingând 
prin dezinvoltura cu care-şi abordează subiectele.  

La fel ca-n volumul Oraşul scufundat, din mai toate paginile 
cuprinse în Dumnezeul din paharul cu votcă, transpare preocuparea 
autorului pentru aşa zisele teme/personaje „minore”, simple, aparent 
anoste, cărora prozatorul le oferă posibilitatea de a deveni actuale 
prin evocarea lor. Desigur că actualizarea acestora e una livrescă, 
însă ea nu-i cu nimic mai prejos decât însăşi realitatea relevată.  

Apar oameni cu biografii „insignifiante”, ale căror vieţi par a 
fi, şi deseori chiar sunt strivite sub tăvălugul timpului, al unei istorii 
implacabile. Sunt personaje cu destin „mic”, aduse la lumina rampei 
dintr-o lume deja dispărută, dar ale cărei alcătuiri vieţuiesc încă într-
un relativ anonimat, rătăcite undeva prin sertarele memoriei. Abia 
întredeschise aceste sertare ale amintirii ni se revarsă sub privire o 
lume fabuloasă, încărcată de sensuri multiple, luminată de imagini 

fulgurante, dar şi de privelişti largi, detaliate, Ioan Barb posedând o 
bună apetenţă pentru fiecare detaliu capabil să dea naraţiunilor sale 
expresie pregnantă.  

De reţinut portretele unor persoane din copilăria autorului 
care l-au marcat, cum ar fi Pavel Floca din povestirea cu acelaşi 
nume sau imaginea deconcertantă a tatălui din povestirea ce dă titlu 
acestui remarcabil volum de proză.  

Pe lângă personajele care au contribuit la prefigurarea 
destinului protagonistului – nimeni altul decât povestitorul – sunt 
relevate întâmplări pline de semnificaţii moraliste. Vezi strania 
poveste depănată de colonelul Beni din Noaptea în care m-am 
născut din nou sau parabola conţinută în impresionantele povestiri 
Calea regală  şi Căţelul pământului, aceasta din urmă fiind, în opinia 
noastră, piesa de rezistenţă a volumului.  

Tot din universul copilăriei sunt extrase evenimente care în 
momentele derulării lor depăşeau capacitatea de înţelegere a celui 
ce le-a trăit sau cărora naratorul le-a fost martor nemijlocit. 
Rememorate, peste timp acestea capătă noi valenţe, devenind prilej 
de meditaţie. Nici nu se poate altfel de vreme ce, după mai bine de 
treizeci de ani de la desfăşurarea unor fapte, în proza intitulată Pavel 
Floca, scriptorul ne dezvăluie următoarea revelaţie: „Curios lucru, îmi 
spuneam, cum pot să se înşire amintirile unele după altele ca nişte 
mărgele pe sfoară; dacă reuşeşti să le aduni pe hârtie, pagină cu 
pagină de viaţă, mai mult ca sigur că ai scrie cea mai lungă carte din 
lume. O carte care există doar în amintirea celui ce a trăit-o şi care, 
după ultima suflare a autorului, dispare ca un material din memoria 
unui computer la apăsarea unei singure taste”…  

E limpede că este vorba despre nişte scrieri memorialistice 
deoarece amintirile sunt relatate la persoana întâi. Altfel spus, Ioan 
Barb se simte dator să extragă din memoria uriaşului hard al vieţii 
semnificaţiile capabile să-l conducă mai departe pe drumul ce şi l-a 
propus. Şi o face fără prea mare efort, cu o limpiditate a relatării care 
impresionează lectorul. Uneori, hotarele dintre real şi ireal sunt cât 
se poate de fragile iar autorul stăpâneşte abilitatea de a le parcurge 
cu dezinvoltură. Aşa se întâmplă în povestirea Legământul de 
castitate, unde personajul Dimofte are pentru câteva clipe viziunea 
bizară a reîntâlnirii cu marea sa iubire din adolescenţă, prin 
intermediul unei femei de moravuri uşoare, în care parcă identifică 
pentru câteva momente însăşi persoana fostei sale logodnice, Marta.  

Majoritatea textelor au un caracter moralizator însă fără 
nici cea mai vagă urmă de ostentaţie. Astfel, în Noaptea în care m-
am născut din nou, prin vocea colonelului Beni, autorul ne sugerează 
înalte idealuri morale, vorbind despre adevăratul destin în lume al 
omului orbit de propriul pragmatism existenţial. Asistăm la drame cu 
deznodăminte nemiloase, personajele fiind bântuite de spectrul unor 
destine inexorabile. 

Discursul lui Ioan Barb este asemănător imaginii unui râu 
care, o dată pornit la vale, aduce cu sine un întreg conglomerat de 
naraţiuni, lăsând impresia că mereu mai rămâne ceva de spus şi că 
fără transfigurarea în text orice realitate devine perisabilă. Această 
convingere ne-o mărturiseşte chiar autorul în nuvela intitulată Căţelul 
pământului: „Pentru mine trecutul este viu. Este chiar ca o carte 
deschisă şi în care trebuie să citesc în fiecare zi. Doar citind înţeleg 
cine este cel care înnoadă, în mine întâi, firul trecutului de viitor şi de 
ce. Îmi spun în fiecare dimineaţă: sânt viu pentru că am încă în faţă 
un viitor”.  

Harul evocator al lui Ioan Barb este alibiul principal al cărţii 
sale. În spatele fiecărei povestiri se află o alta iar în spatele 
destinului fiecărui personaj apar alte şi alte destine izomorfe, astfel 
încât putem afirma fără teama că greşim prea tare că ne aflăm în 
faţa unui viitor romancier. Rămâne ca Ioan Barb să confirme în timp 
această supoziţie.  
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O gur  de rai dublinez:  Farmleigh 
 

Nu departe de parcul Phoenix, cu minunile lui 
vegetale i cu splendidele exemplare de cerbi i căprioare, 
unde spuneam că am mers chiar în prima zi a ederii mele la 
Dublin, în Castleknock, în partea de nord-vest a acestuia, se 
află un alt loc aparte al ora ului, Farmleigh, un spa iu, de 
asemenea, paradiziac, aflat la câteva sute de metri de casa în 
care am locuit. 

Dacă despre primul ai sentimentul că Dumnezeu, 
după ce l-a creat, l-a oferit pământenilor care, primindu-l, nu 
au cutezat  să schimbe nimic din caracteristicile darului divin 
(încât, după vederea  amintitelor turme de cerbi i căprioare, 
te-ai a tepta să te întâlne ti fie cu vânători preistorici, fie cu 
blânde fecioare, în inute a a cum sunt înfă i ate în tablourile 
renascenti tilor, care să le mângâie boturile umede), de cum 
intri pe poarta celui de-al doilea, impresia este că dăruirea, 
dragostea pentru natură ( i pentru semeni, pentru care este 
construit) a unor oameni deosebi i i-au determinat să valorifice 
harul cu care au fost înzestra i i să- i unească strădania 
pentru ca să încerce să reconfigureze, la rândul lor, un 
fragment din nesfâr ita minune divină. 

Un pic, Farmleigh mi-a amintit de parcul dendrologic 
de la Balcic, de pe fosta proprietate a reginei Maria a 
României. Numai că  imensa grădină irlandeză este  plină de 
vegeta ie, dar, în acela i timp, dă sentimentul de aerisire, 
poate i datorită reliefului plat, fără alternan ele de nivel din 
fosta re edin ă regală românească, aflată acum pe teritoriul 
Bulgariei. 

La Farmleigh, de cum intri, de o parte i de alta a aleii 
asfaltate (pentru ma inile oficiale), descoperi peluze imense, 
pe care o varietate de arbori i arbu ti te ademenesc să te 
apropii, să te bucuri să-i atingi i să te minunezi că există cu 
adevărat. Pentru că unele sunt cu adevărat incredibile! E atâta 
verde, atât de proaspăt, încât pare opera unui vrăjitor, fiindcă 
sentimentul pe care îl ai, la prima vedere, este că atâta 
frumuse e i atâta cură enie nu pot fi reale.  

Am văzut, acolo, în paradisul de la Farmleigh, o 
mul ime de plante care m-au încântat prin aspect, prin vârstă, 
printr-o mul ime de atribute pe care li le descopeream, însă 
mai mult decât toate, m-am bucurat să văd i să ating 
minuna ii cedri, specie de conifere, venerată de unele 
popoare, din cele mai vechi timpuri, pe care eu îi asociez, de 
când am aflat de existen a lor, cu fascinantele inuturi biblice 
(ce fermecătoare mi se pare sintagma „cedrii Libanului”, de 
când voi fi auzit-o mai întâi!), fiindcă la umbra lor îmi închipui 
că au stat personajele acelor vremuri. În plus, despre ace ti 
arbori impunători, tiu că au influen at enorm istoria omenirii. 
Unii dintre cei care i-au pre uit, de foarte multă vreme, au fost 
egiptenii antici, fiindcă, spre exemplu, î i îmbălsămau mor ii 
folosind ră ina lor. De asemenea, unele popoare antice 
foloseau scoar a cedrilor pentru a prepara din ea remedii 
pentru tratarea unor boli. 

 Despre cedri se vorbe te pe larg însă nu numai în 
textele biblice, ci i în alte scrieri străvechi, de pildă în 
Epopeea lui Ghilgameș. Astăzi, în schimb, ace tia cresc mai 
ales în rezerva ii, ac iunea de protejare a lor debutând încă din 
Antichitate, de când împăratul Hadrian ar fi emis un edict în 
acest sens.  

De-a lungul timpului, apoi, i al i deciden i ai istoriei 
au căutat să ocrotească aceste adevărate minună ii ale naturii. 
Un exemplu ar fi regina Victoria a Marii Britanii, dar poate că 
vor mai fi fost i al ii care au priceput că înăl imea lor – 
trecătoare, totu i – i-o pot folosi ca să sporească, măcar 
pu in, zestrea viitorului.    

Din motivele amintite i din încă multe altele, pe care 
poate am să le detaliez altădată, acolo, la Farmleigh,  
întâlnirea cu ace ti arbori mi-a creat o bucurie aparte, pe care 
am sim it-o din plin, îmbră i ându-le trunchiurile i în elegându-
i, astfel, oarecum, pe animi ti.  

Tot străbătând teritoriul acesta fermecător, am ajuns 
la clădirea în jurul căreia se învârte totul. i, cum de numele 
Guinness, a a cum am arătat, se leagă foarte multe dintre 
aspectele reprezentative ale Irlandei i, în special, ale 
Dublinului, nu m-am mirat deloc să aflu că i proprietatea la 
care mă refer acum, în suprafa ă de 32 de hectare, are 
legătură cu acesta. Mai exact, clădirea care se vede astăzi ar 
fi fost construită pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, acolo 
unde, mai înainte nu ar fi foste decât o casă georgiană, de 
dimensiuni mult mai mici. Împreună cu parcul în care se află, 
casa a intrat , în 1873, în proprietatea lui Edward Cecil 
Guinness (1847-1927), strănepotul lui Arthur Guinness, care a 
transformat-o într-un adevărat palat, pe care guvernul irlandez 
l-a cumpărat, împreună cu parcul, fire te, de la urma ii familiei, 
în 1999, în schimbul a aproximativ 30 de milioane de euro, 
transformând construc ia în re edin ă temporară a demnitarilor 
străini veni i în vizită oficială în Irlanda. Par ial, clădirea este 
deschisă i publicului doritor să o cunoască. 
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Este o construc ie impozantă, cu parter i două caturi 
superioare, cenu ie, având în partea din fa ă, pe unde este 
intrarea (principală) – i unde normal că am făcut numeroase 
fotografii, ca, de fapt, peste tot pe unde am ajuns –  coloane 
impunătoare pe care urcă îndrăznea ă i triumfătoare glicina. 
Când am mers acolo, nu mai era înflorită, dar, ca i celelalte 
vegetale, î i păstra încă verdele întreg, cu toate că era 
octombrie. În schimb, ruginiul toamnei – de fapt, nu era 
ruginiu, ci, mai degrabă, rubiniu! – î i făcea apari ia prin unele 
foioase care cresc în preajmă. i, de asemenea, pe lângă 
peretele casei, se întindeau covoare de flori ro ii i albastre, 
sporind impresia de tihnă, de armonie... 

Ruginiul toamnei, combinat cu rubiniul, cum 
observam mai sus, dar i cu galbenul, rezumându-se (în 
peisajul irlandez pe care l-am străbătut, cu sim urile la pândă 
să re in i să adun în toată fiin a cât mai mult din ce aveam 
prilejul să întâlnesc) la frunzele din coafura luxuriantă a unor 
arbori i la cele căzute în iarba care nu doar că nu dădea 
semne i ea că ar sim i anotimpul, dar chiar era atât de verde, 
fără încăpă ânare, doar în acord cu întregul, sus inută de 
multele reprize pluviale zilnice, încât pare că abia a venit vara, 
era, în timpul ederii mele în Irlanda, de fapt, aproape singurul 
semn al apropierii momentului în care, în alte păr i, natura î i 
încheie „stagiunea”, pregătind însă recuzita pentru 
„spectacolele” viitoare ori consolidându- i „simezele” pentru 
următoarele inevitabile „expozi ii”. 

La Farmleigh, regat, cum am spus, al verdelui, 
natura se răsfa ă i este răsfă ată! De cer i de oameni. Este o 
revărsare de via ă ca de început de lume. i nici pic de corp 
străin de peisaj care să-l maculeze. Re in imaginea întregului 
i detalii care focalizează amintirea: un lac năpădit de nuferi i 

de vegeta ie acvatică specifică, înconjurat de copaci, pe luciul 
căruia, ca i la Phoenix, alunecă ra ele; copaci seculari sau 
tineri, între care unul imens – nu i-am re inut, din păcate, 
esen a, denumirea –, care- i înal ă trunchiurile (vreo patru sau 
cinci!) cu lăcomie i, în acela i timp, cu solemnitate spre cer, 
amintindu-mi de versurile lui Ion Barbu (Hipnotizat de-adânca 

și limpedea lumină / A bolților destinse deasupra lui, ar 
vrea / Să sfarăme zenitul, și,- nnebunit, să bea, / Prin mii 
de crengi crispate, licoarea opalină. // Nici valurile nopții, 
nici umeda perdea / De nouri nu-i gonește imagina senină: 
/ De-un strălucit albastru viziunea lui e plină, cu toate că, i 
aici, augusta toamnă din nou îl înfășoară); ni te frunze de 
vi ă-de-vie, de pe câteva corzi care încoronează o tentativă de 
poartă (tot verde), un detaliu ornamental sau chiar o poartă 
folosită cândva, sporindu-i, altfel, frumuse ea; o sculptură 
modernă pe o paji te, înconjurată de un gărdule  (mai e nevoie 
să spun? Verde!), pe care este atârnat un afi : ART 

SCULPTURE PLEASE DO NOT CLIMB… De asemenea, 
revăd cu ochii min ii, dar i cu ajutorul amintitelor fotografii pe 
care le-am făcut, pe o peluză imensă, mărginită de copaci, 

undeva, în mijlocul ei, relativ departe însă de alei, un  arc în 
care sunt ni te vaci, prezen e decorative, care accentuează 
impresia de pace, de lini te, chiar i prin seninătatea cu care 
ele însele stau a ezate pe iarbă, rumegă i privesc deta ate 
cine tie unde; apoi, firescul întâlnirii cu „doctorii” acestui 
spa iu de vis, care î i văd de menirea lor, fără să fie tulbura i 
absolut deloc de prezen a celor ce se plimbă prin parc; din 
nou, un lac, a cărui apă, în care se oglinde te cerul, este de un 
albastru clar, în imediata vecinătate a unui restaurant cochet, 
nu foarte mare, unde, spuneam, am descoperit i ni te tineri 
chelneri români, perfect adapta i la lumea irlandeză i, iară i, 
imaginea cedrilor maiestuo i; două pâlcuri de cyclamen, la 
baza tulpinii unui copac; ni te ciuperci pe iarbă, două orhidee 
mari, crescute din plin i întârziate între frunze; dalii, clopo ei 
i, ca pretutindeni,  infinita senza ie de tihnă pe care o inspiră 
i o respiră peste tot atâta cât am văzut eu din Irlanda! 

 
                  (Fragment din cartea  Dublin – miracolul 

normalității, în curs de apari ie) 

 

 

(Part of the estate gardens) 

 

(Front of Farmleigh House) 

 



28 

 

  

 

  

 

 

Horia 
UNGUREANU 
 
 
 
  
   
 Arta de a povesti* 
 
(Scrisoare domnului Pawel Huelle, Polonia) 
 
 
 Aveţi dreptate, dragă domnule Huelle, când afirmaţi 
că timpul face uneori bucle nemaipomenite şi ne întoarce în 
locuri şi situaţii uitate de mult, şi face asta din motive şi cu 
scopuri numai de el ştiute. Spun asta gândindu-mă la 
peripeţiile, la întâmplările trăite de dumneavoastră alături de 
domnişoara Ciwle, în Fiat-ul ei (în „fieţelul” ei, cum spuneţi, 
cum îl dezmierdaţi dumneavoastră), în timpul orelor de 
conducere (instructorul meu a fost mai milos, ca să spun aşa, 
nu m-a pus să încep prima oră de şofat chiar din centrul 
oraşului), dar şi la poveştile despre bunicii dumneavoastră, 
Maria şi Karol care, prin 1939 (anul naşterii mele) participau la 
„vânătoarea de vulpi”, adică la vânarea balonului SP-ALP 
Moscice  „câştigătorul primea o plachetă de alamă cu contur 
de vulpe cu inscripţia: Moscice, goana după vulpe şi data, pe 
deasupra, câştigătorul făcea cinste la club cu primele trei 
rânduri (nu ca acum, ziceţi că ar fi suspinat domnişoara Ciwle, 
când fiecare vrea să câştige orice, dac-ar fi posibil să-ţi vinzi 
propriul căcat, nimeni nu s-ar jena de miros), deci, ca să reiau, 
povestea aceea a bunicilor dumneavoastră mi l-a adus în 
minte pe bunicul meu, Victor Ungureanu, din Covăsânţ, care s-
a străduit o viaţă întreagă (fără să reuşească, desigur) să 
construiască un perpetuum mobile. Ce vreau să spun este că 
pe atunci, prin anii de început ai secolului trecut, oamenii erau 
mânaţi de elanuri eroice, sublime, utopice, lucru care le dădea 
un aer măreţ, pe care noi, cei de astăzi, nu-l mai avem, l-am 
pierdut nu ştiu unde şi cum, chiar şi orele de conducere „de pe 
vremuri”, când era urât să întârzii, dar şi mai urât să 
„devremezi”, adică să ajungi mai devreme la o întâlnire, te 
obligau oarecum să fii „domn”. Numai gândindu-vă, dragă 
domnule Pawel Huelle, la ce meniu i s-a servit bunicului 
dumneavoastră după ce i s-a rechiziţionat Mercedesul de către 
comisarul Hruşciov şi a fost dus în arest la restaurantul 
doamnei Klungman – prepeliţe, friptură de viţel, ruladă de 

carne, crap evreiesc, borş ucrainean, ficat de gâscă, mreană 
la cuptor, raţă umplută, pulpă de porc cu prune, ceafă de porc 
+ (Dumnezeule!) salată + bere Okocim – şi veţi înţelege ce am 
vrut să spun, chiar dacă ofiţerii sovietici plăteau totul 
(consumaţia, bunurile rechiziţionate) nu cu ruble, nici cu zloţi, 
ci cu procese-verbale de rechiziţionare -, şi în timpul acesta, al 
orelor de condus, vreau să zic, dumneavoastră, domnule 
Huelle, să reuşiţi să faceţi două lucruri deodată, desigur, nu 
amândouă la fel de bine pentru că, fiind la primele ore de 
conducere, v-a murit motorul chiar în mijlocul intersecţiei, între 
„tramvaiul treisprezece şi un tir uriaş”, să conduceţi şi să 
povestiţi despre bunica Maria şi Citroen-ul ei făcut praf, în 
1925, în timpul orei ei de conducere, sub îndrumarea 
instructorului Czarzavty (de data asta), de acceleratul Vilnius-
Baranowicze-Lvov condus de mecanicul Hnatzuc, cel care 
urma apoi să primească un ceas de aur de la Polskie Koleje 
Panstowowe, drept recompensă pentru că, lovind în plin 
maşina bunicii dumneavoastră – care sărise la timp din ea, 
împreună cu instructorul Czarzavtz - pe alămurile şi nichelul 
locomotivei nu a rămas nicio zgârietură – şi, în timp ce mergeţi 
pe strada Kartuska şi apoi, la stânga în sus, pe strada 
Powstancow Warszawsckich, să povestiţi (în timp ce 
domnişoara Ciwle de la firma Corrado îşi aprindea o „răsucită”) 
despre bunicul Karol şi mătuşa lui, Zofia, care era să moară 
înecată în Dunavec în  alt Citroen lăsat în pantă fără frână de 
mână, despre picnicurile însorite de pe malurile aceluiaşi râu şi 
despre moartea cumplită a familiei fotografului Bonstein într-o 
groapă comună – domnul Bonstein nu, el reuşise, între timp, 
să fugă în Argentina – şi a fraţilor Baczewsckz în minele din 
Dombas (dar asta este o poveste pe care o ştim prea bine şi 
noi, aici, în România) şi, în timp ce îi duceţi domnişoarei Ciwle 
buchetul de „indiene”, să vă gândiţi la acel unic satrap care v-a 
fost impus după 1989 (de fapt, şi nouă) sub trei forme: accize, 
TVA şi monopol, dar şi la felul în care veţi lua sau nu veţi lua 
„mâneca” la următoarea oră de conducere, la atingerile 
discrete ale mâinii domnişoarei Ciwle, ale „degetelor ei 
delicate” care acţionau asupra dumneavoastră „ca o suflare a 
Sfântului Duh, ca foşnetul misterios al aripilor lui Paraclet” şi 
să continuaţi apoi poveştile minunate despre Fizician care, 
câştigând prea puţin ca profesor la facultate, începe o afacere 
pe cont propriu (face bolţari), lucrare la care se angajează 
aproape toţi profesorii de la universitate, iar afacerea îi merge 
atât de bine încât, în scurt timp, reuşeşte să-şi cumpere bilet 
de Chicago – „domnule Pawel, semnalizatorul trebuie aprins 
chiar şi în pustiu” – şi iar despre „Mercedesul 170 cu patru 
portiere de culoare verde-închis, rechiziţionat de armata roşie” 
şi despre...”Cinste eliberatorilor Ucrainei de Vest, Jos 
burghezia, Poporul muncitor şi Stalin” (iar la noi, exact în 
aceeaşi perioadă, dragă domnule Huelle, Stalin şi poporul rus, 
libertate ne-au adus) şi în timpul acesta „fieţelul” o lua pe 
Podul Blednik spre strada Trzeci Maj – şi despre succesul 
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fulminant al aceluiaşi Fizician cu mobuart-a lui în America (of 
course) şi despre... Dar, ce spun eu, dragă domnule Huelle, ce 
pot spune despre ştiinţa, aerul firesc cu care treceţi de la 
timpul povestirii la timpul povestit (şi invers) şi despre lipsa 
prejudecăţilor stilistice cu care construiţi interminabilele 
dumneavoastră fraze lungi (vedeţi, m-aţi molipsit şi pe mine) în 
care povestiţi (de exemplu) vizita – împreună cu domnişoara 
Ciwle la bunici – „nu-l chinuiţi prea tare, este epuizat de 
propriul său timp” (ce frază!), v-a spus bunica în timp ce trecea 
cu buchetul de trandafiri spre foişorul cu pereţi de sticlă, iar 
bunicul Karol se pregătea să-i facă portretul foto domnişoarei 
Ciwle – „câtă splendoare” a spus bunicul în timp ce studia 
discret profilul domnişoarei – apoi „seara nebunatică în 
compania Bocancului şi a Fizicianului, cursul intensiv de artă 
contemporană, acel Know how al firmei Prooroc de pe internet 
şi, în fine, scurta prelegere despre cum nu trebuie să fumezi 
iarbă dacă n-ai mai făcut-o.  
 Constat, fără prea mare surprindere, dragă domnule 
Hulle, că şi la dumneavoastră, în Polonia, există „blocuri 
socialiste” şi „hambare nereparate niciodată”, că şi la 
dumneavoastră „urzicile, pirul şi loboda” invadează oraşul, pe 
care, la modul generic, nu l-aţi iubit niciodată, găsindu-l 
„ticălos, ireal şi care, în fiecare an, se scufundă câte un 
milimetru în mlaştina propriilor sale mituri”.  
 Am spus lucrurile acestea din urmă doar aşa, ca o 
paranteză, ca un răsuflu la capătul unui efort îndelung, pentru 
că, de fapt, dumneavoastră aţi continuat lecţiile de conducere 
cu încântătoarea domnişoară Ciwle - „astăzi facem 
intersecţiile, mai întâi o luăm spre Hucisko” – dar şi minunatele 
povestiri despre bunicii şi părinţii dumneavoastră – „trăiau 
foarte modest”, ziceţi, „tata era inginer, însă nu făcea parte din 
clasa zdravănă, modernă şi de avangardă” şi câştiga mai puţin 
decât „un zidar necalificat”, dar în câţiva ani a reuşit, din piese 
disparate, să construiască un Mercedes 170 DS ca al 
bunicului Karol care, după război, a fost considerat duşman al 
poporului şi băgat la închisoare (dar şi povestea aceasta o 
ştim foarte bine şi noi, românii, pentru că, doar aşa, ca 
exemplu, vă spun că celălat bunic al meu şi chiar şi tata au 
fost închişi exact pentru aceleaşi „păcate”, şi chiar scena 
ridicării tancului sovietic T-34 seamănă izbitor cu cea a 
dărâmării statuii lui Lenin, de la noi, din Bucureşti, după 1989) 
– şi asta în timpul ultimei ore de conducere, la sfârşitul căreia 
aţi tras ultimul fum din răsucita domnişoarei Ciwle şi, apoi, ca 
un trăsnet, brusca, neaşteptata veste a „zborului” lui Bohumil 
Hrabal de la etajul al cincilea al spitalului de pe Bulowka, 
auzită la radio în pub-ul „La irlandez”, veste care a sunat ca o 
sentinţă şi, astfel, aţi înţeles cu toţii (dumneavoastră şi prietenii 
dumneavoastră) că abia atunci s-a încheiat o epocă, „însă nu 
prin revoluţia de catifea, prin căderea zidului Berlinului, prin 
victoria Solidarităţii, prin Furtuna în deşert, prin bombardarea 
Sarajevo-ului, ci prin zborul lui Hrabal, prin cărţile lui care i-au 

ajutat pe tinerii ca dumneavoastră (şi ca mine, pot spune, cu 
umilinţă) să supravieţuiască acelor ani grei ai comunismului, 
cu frazele lui inedite, cu construcţiile uluitoare, „feerii de lumi şi 
de poveste”, în cuvintele căruia „stăteau mereu în aşteptare 
eleganţa lui Mozart, forţa lui Beethoven şi melancolia lui 
Chopin”. Şi, abia la sfârşitul cărţii dumneavoastră, când, 
răsturnate din plicul în care stătuseră ani buni şi răsfirate acum 
pe masă, priveaţi fotografiile făcute de inegalabilul domn 
Bonstein, am înţeles ce aţi vrut să spuneţi cu expresia „după o 
buclă nemaipomenită, viaţa s-a întors în acelaşi punct”, pentru 
că romanul dumneavoastră, dragă domnule Huelle, lunga 
dumneavoastră scrisoare către Bohumil Hrabal, este o carte 
despre prezent şi trecut în egală măsură, tristă şi comică 
deopotrivă, în care viaţa, timpul fac nu o buclă, nu o voltă, ci 
mai multe, iar în urma lor rămâne – ca un curcubeu la sfârşitul 
ploii – o carte inegalabilă despre iubirea de oameni, compusă 
din „superbele dumneavoastră fraze lungi, legate ca nişte 
panglici în copacul sfânt al dervişilor”. 
 Aveţi dreptate, dragă domnule Pawel Huelle, scrisul 
este arta de a povesti. 
 

 
 
 
 

*Pawel Huelle, Mercedes-Benz, Editura Polirom, 
2014 
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Ana ZEGREAN 

 

lâng  fiecare copac 
creşte umbra fiarei 

fruct transformat în otravă 
de la facerea lumii 

 
cine 
cui 

a furat 
cuvintele începutului 

 
 

înc  mai dorm în mine 
ca într-o placentă 

prea strâmtă 
 

viruşi parşivi 
mi-au invadat 
ochii de veghe 

spre orbire 
 

mă grăbesc în rotirea cercului 
singur săpând 

în gheaţa luminii 
urma tatălui meu 

 
 

pentru fiecare 
greşeala e unică  

chiar repetabilă fiind 
 

orice gând 
are amprentă proprie 

sufocare lentă 
păcatul 

 
vorbe fără sens 

întunecă 
mugurii raţiunii 

 
 

înspre singur tate 
cresc zidurile 

toaca mănăstirii 
răstoarnă turla bisericii 

în inima mea 
 

meşterul 
îngroapă de vie 

dorinţa 
femeia multiplică la infinit 

sacrificiul 
 

din trup 
creşte copacul lumii  

 
braţe prea lungi 

îndepărtează dragostea 
 

 
numai mâine 

îmi voi cumpara 
rochia de mireasă  
va fi mereu mâine 

timp pentru răzgândiri  
 

astazi sărbatoresc 
nuditatea apelor 
din carnea mea 
înfloresc iluzii 

 
mâine  

va fi azi  
 

dar 
numai mâine 

îmi voi cumpăra 
rochia de mireasă 
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Florentina  

Loredana DALIAN 
 
Despre noi 
 
Noi ne-am trăit tinereţea 
jumătate gri jumătate incoloră, 
ne-am visat visele jumătate alb-negru, 
jumătate color, 
umblam îmbrăcaţi în  jeans şi-n tricouri. 
 
Acum, desigur, suntem maturi, 
mai bătrâni decât părinţii din tabloul de nuntă, 
copiii ne sunt mai mari decât noi  
pe vremea când ne credeam zmei. 
Avem funcţii, cărţi publicate 
şi totuşi noi am rămas îmbrăcaţi în  jeans 
şi nu, n-am uitat nicio poveste… 
 
Noi ştim că tot ce-a fost 
nu se mai întoarce, 
că nimic, nicio piesă nu se va mai juca la fel, 
că altfel, viaţa altfel se va scrie de-atunci pentru noi 
pe cărări diferite; 
noi ştim că uneori ne ratăm revenirea în timp  
aşa cum uneori ne ratăm 
întâlnirea cu viaţa… 
 
Vezi tu, în anii aceia mergeam braţ la braţ 
cu naivitatea, 
credeam în rosturile lumii, în viaţa 
ce ni se desfăşura ca o mare imensă înainte, 
căutam sensurile existenţei în materie, 
în tratatele-cărămizi; 
nimeni nu ne spusese că viaţa a fugit în altă parte, 
că sensurile ei nu erau de găsit în tratatele noastre. 
 
Noi chiar am crezut în revolu ie, 
în lozinci, în schimbare; 
trăiam expuşi grafic între abscisă i ordonată, 
da' când a fost vorba să tragem în oameni, 
ne-am amintit că suntem din altă poveste 
şi ne-am întors la certitudinile noastre. 
 
S-au dus anii mirărilor noastre, 
ai revoltelor tinere ii, ai entuziasmelor 
când umblam fără griji… 
Ce lume frumoasă ne construiam 

în cenu iul acelor zile, 
ce importanţi păream în speran ele noastre! 
Râdeam atât de mult  
chiar i de lucrurile care ar fi trebuit să ne doară. 
 
Eram atât de tineri cu to ii, 
atât de creduli, cu lumini în priviri! 
Împăr eam totul: mâncarea, cafeaua,  
triste ile, bucuria, 
n-aveam no iunea de prietenie, dar o trăiam 
real i intens, fără să ne dăm seama. 
S-au dus demult anii mirărilor noastre, 
au rămas amintirile pe care le disecăm 
fiecare în col ul său de lume, 
de parcă nu în via a aceasta 
s-ar fi petrecut. 
 

 

 

 

Quo vadis?  

 

Vin tirile precum meduzele la mal: 
Americanii cumpără teren pe Lună – 
S-ar zice că Pământul nu ne mai încape, 
În Africa, un copil moare de foame la fiecare cinci minute. 
Câ iva mai fac atac de cord, 
În timp ce al ii – atac cu bombe capcană. 
Unii sar în sus de bucurie 
La prea-vândute meciuri de fotbal, 
Al ii... sar în aer; 
Trenuri mai deraiază, 
Oameni trăiesc deraieri spectaculoase 
Ale destinului. 
Am descoperit fisiunea nucleară, 
O nouă particulă elementară, 
S-ar putea chiar să depă im viteza luminii 
În goana aceasta nebună, 
Dar n-am învă at nimic de două mii de ani încoace. 
 
Cândva, demult, pe un drum prăfuit, 
Cineva căra o Cruce, 
O ceată de nesăbui i Îl scuipau. 
Alte cete mai scuipă i astăzi... 
Quo vadis, Domine? 
Dar, oriunde-ai merge, 
Ia-ne i pe noi! 
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Gina ZAHARIA  

pân  la a nou zeci i noua var   
 
au venit tornadele să mă întrebe de tine 
una scrijelea ceva pe zid  
voia să-mi arate că orice cuvânt îi va întări 
convingerea  
că te ascund 
în frunzi uri de ploi 
avea dreptate nu te-a  fi dat pe grămada aceea de spice 
din care tot ciupea vântul 
în urcare 
nici pe santinelele care adormeau instantaneu la marginea iazului 
la ore vitale 
 
Doamne niciodată n-am văzut atâtea viori mascate 
într-un singur stup 
treceam printre ele cu pumnii strân i  
de parcă o poteră s-ar fi luat după mine 
îmi erau îngăduite doar o inimă de a teptare alta de izbândă i ceva 
mai încolo 
două meridiane de gală  
pe acelea mizam 
 
nu mai era mult până când bra ul tău învelea dealul 
cu mistere de lut    
astfel i-ar fi pierdut urma ai fi rămas liliacul de la fereastra mea 
până la a nouăzeci i noua vară  
odată i-am spus nu rupe toate crengile 
i-era frig un dans violet curgea în hohote demonice 

trosneau melcii cu iarba măsurată în bemoli 
acum lasă 
am învă at cum e să crestezi 
inima ciocârliei 
 
 
vino s  vezi sipetul cum plânge 
 
nu nu sunt eu e strigătul unui răsărit pe ărmul pustiu 
un crez uria  străpunge marea ici-colo îngenunchează în petice de 
tine 
mă ridic pe vârfuri părul meu e plin de săge i albe 
miroase a busuioc i a spice arse 
dacă mai socotesc i pescăru ii care lenevesc pe jumătatea mea de 
corabie 
sunt un înotător norocos 
  
zarurile îmi fac cu ochiul mă îndeamnă să le botez într-un fel 
gra ia nu tie să coboare prin sete decât în trăsura luminii 
gleznele sunt partituri pe valuri o salvă la fiecare răscruce 
duc cu mine podul de lemn pe care închideam ochii 
într-un exerci iu de diminea ă 
pare o scară între ieri i azi un bra  adorat de multă vreme 
invizibil până la mângâiere 
  

un cer în alt cer cum or fi apărut fără să înlăture golgota de nori 
în care au murit pe ti i s-au amestecat portretele de duminică? 
hei călătorule cu căma a de zori unde- i plimbi verdele 
pare împrumutat din noianul de păduri subacvatice 
vino să vezi sipetul cum plânge 
 
 
la cota zero 
 
paznicii împart căr ile un fulger răsuce te jocul 
lupii adâncurilor gonesc spre lumină 
ce sus e trenul de noapte ce sus 
i plin de păienjeni 

cântecul acesta se frânge de maluri 
se ine după alai 
o umbră î i pune mâna la ochi 
  
în curând vor trece cocorii spre nord 
vor bara toate potecile verzi un fel de pact pentru o zi-două 
cu pe terile nimănui 
plouă cu licurici fără număr 
nemurirea se reazemă de zid apoi întoarce capul 
mâine va fi iar lună plină 
  
se zăresc ora e noi într-un murmur sec 
ce rost au flamurile când toate au scări sub pământ 
enigmele roditoare au plecat 
în ara secetei 
acroba ii aruncă văzduhul în frunze 
la cota zero 
dirijorul de piatră înva ă (s)căderea din mers 
 
 
gratii la cer 
 
e ziua în care bra e crepusculare 
î i adună spicele după în elepciune i mister 
se împart daruri 
un munte cu frac de zăpadă stă în agonie 
va fi cel mai răsfă at mire 
cel mai… 
ultimul cuvânt e orb de-a binelea 
 
tiu nu ai pace 

ai lăsat-o în clocotul zărilor                 
arse î i sunt drumurile crezi că eu nu am nevoie de tor e 
cum să mă întorc printre copacii nop ii 
când toată risipirea de ei am ferit-o? 
 
am acolo o casă cu gratii la cer 
ultimul împătimit al vorbelor de nisip era un vraci 
l-am zărit o singură dată 
în loja soarelui 
cred că sunt o mie de ani de atunci 
încă îi mai simt mângâierile  
ca ni te săge i       
descompuse în piept 
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Daniel L C TU  
 
 
(Din volumul în lucru Poetul care 
zace în mine) 

minune între minuni 

 
am fost până în Egipt 
pentru a vedea o piramidă 
construită din ordinul lui Keops 
pe care po i urca până la cer - 
am navigat spre Olympia 
Efes i Alexandria  
în inuturi pe care mi le arătau  
furnici îmbrăcate în doliu  
i unde lini tea  

zbârlea coama tigrului 
ghidat de un far impresionant  
pentru a te a eza  
minune între minuni 
 
cu acul gingă iei 
e i pânza anilor mei 

am înțeles 

 
am în eles  
că nu- i trebuie  
întotdeauna cuvinte 
ca să te faci în eles  
e de ajuns să taci  
că nu e suficient să vrei  
trebuie să po i  
i invers 

 
am în eles  
că bucuria nu stă  
doar în zâmbete 
de multe ori  
î i face cuib în amintiri 
 
am în eles  
ce n-am putut  
în anii de coală 
ce înseamnă radical sau vertical 
compus i descompus  
perfect impefect  
sau mai mult ca perfectul 
 

no iuni banale  
pentru cei mai mul i 
în care se regăse te  
esen a acestei lumi 

ultima amintire 

 
întâi am crezut că a fost mâna  
caldă a mamei mele 
care mă înso ea 
în fiecare noaptea 
am sim it o căldură  
cum se apropia 
cu pa ii unui elf 
m-am trezit acoperit  
de frânturi din zid 
ca de o copertina 
în strigăte i lamenta ii 
 
tata a venit prea târziu 
lacrimile îi curgeau iroaie 
de neajuns 
să-mi stingă trupul  
 
ultima amintire este geamătul  
familiei mele incinerat 

moartea oricum vine 

 
se ridică de pe bancă 
i î i târă te pa ii  

în lini tea parcului 
la fel de gol  
ca sufletul unui dictator 
nimeni nu îl grăbe te 
nici moartea 
aceasta oricum vine 
 
după ochii a inti i spre ceas 
dă senza ia că măsoară timpul 
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Daniel MARI  
 
 

 

Ţărâna uşoară a Paradisului 
 

(fragment de roman) 

 

 
            Cine moare foarte bătrân fură din anii urmaşilor săi, cu 
teama asta am trăit mare parte din copilărie, din mijlocul 
naosului, domnul Costan, preotul, măsura trist credincioşii din 
ce în ce mai puţini, mincinos este cine nu crede, Hristos e 
fiecare dintre noi, nu încape nicio îndoială, perora poetic, ochii 
se roteau întrebători, nu – nimeni nu îl contrazicea, nici măcar 
Petea fierarul, cunoscut pentru beţiile sale crâncene, câţiva ani 
mai târziu a şi sfârşit-o rău după ce a încercat să oprească un 
tren cu pieptul, ce mai spectacol, pusese un pariu la cârciumă 
şi s-a ales cu patru lumânări aprinse într-o pâine, necuratul îl 
pusese să se măsoare cu Leviatanul unsuros şi întărâtat, 
atunci am înţeles că nu suntem decât nişte pleavă într-o ogivă, 
iar când nu mai crezi în Paradis, nu îţi mai rămâne decât să te 
îndrăgosteşti, să te agăţi de umbra unei iluzii care fuge şi fuge, 
cât o ţin picioarele, nu există nimic pe lume să o împiedice şi 
dacă credeai altceva, orbit de propria neputinţă, ei bine, atunci 
să nu te întrebi ce spunea ci ceea ce voia să înţelegi, odată ce 
iubirea s-a rafinat prea mult trebuie să moară pentru a nu 
prelungi absenţa incertitudinii, dar să moară frumos mai bine 
zis să adoarmă frumos pe braţele tăcute ale nopţii tomnatice, 
dacă anume ceva nu poate fi folosit nici pentru a o petici la loc, 
deci nu-ţi mai rămâne decât să nu mai spui nimic, să-ţi creşti 
ura aşa cum creşti un copil ce are nevoie de toată atenţia ta, 
până începe să umble, să vorbească şi să speri că odată îl va 
învălui o mare carismă, o formă foarte înaltă de conştientizare, 
nu ceva de genul consolării şi recunoaşterii propriei nefericiri, 
astea nu sunt decât artificii filocalice, nu ceva care să acopere 
şi să lege, să anestezieze de bună voie răul pe care îl râvnim, 
lumea este plină de femei frumoase pe care nimeni nu le 
iubeşte vrea doar să le cucerească şi să le posede şi de 
bărbaţi care ard ca nişte funii, sufletul femeilor se umflă ca o 
plasă atunci când o dorinţă închipuită se transformă într-una 
reală iar dacă ne îndrăgostim ca proştii uităm de unicul şi 
neschimbatul adevăr, că plutim într-un infinit de invidie şi 
răutate iar armonia, atâta câtă mai rezistă de la începutul 
timpurilor, tinde să devină un substitut iluzoriu pentru orice 
gest sau privire pe care o interpretăm ca având un substrat 
ascuns, există ce-i drept femei cu arome de o preţioasă 
raritate ce seduc dar nu înşeală niciodată, uneori într-o 
întreagă viaţă nu ai şansa să întâlneşti aşa ceva, citeşti doar în 

cărţi despre ele, cu furia unui consumator de produse 
inexistente, savurezi ceea ce nu ai gustat cu adevărat 
niciodată, de altfel istoria este plină de malformaţii majore 
apărute din cauza unor evenimente imaginare, îmi amintesc 
doar de călătoriile vechilor corăbieri că bântuiau oceanele ca 
nişte fantome căutând Tera Incognita ori de confuzia unui 
general francez ce a condus la înfrângerea de la Waterloo, mă 
simt ca un intrus uitându-mă la cer, scanând distanţele uriaşe 
dintre stele, care ar fi şansa să fiu izbit de un meteorit la oră 
atât de târzie şi de la o distanţă atât de mare, probabil sub unu 
la sută, un mare doctor dintr-un spital situat undeva în 
apropierea portului din Constanţa, aşa mi-a spus, privindu-mi 
plin de reproş mâna înnegrită de un puroi lacom ce urca 
nesăţios pe vene până aproape de umăr, ai avut noroc băiete, 
dacă mai întârziai o zi trebuia să-ţi tăiem mâna, de ce mama 
dracului ai întârziat atât, trebuie să te operez pe loc, soră, 
bisturiul, mâna întinsă, nu te uita, eram fericit însă, prea fericit 
pentru că o să mai am mâna dreaptă, dacă se poate înţelege 
acest fel de fericire, vedeam penseta cum smulge cocoloaşele 
de sânge ca nişte talismane de ambră, şi nu mă puteam abţine 
să nu zâmbesc, totul era atât de ireal încât să privesc mişcările 
meticuloase ale medicului era o provocare continuă, câteva 
tuburi de dren pentru bucăţelele tăiate din mâna mea, 
anesteziată şi molatică, un salon ascuns sub o spoială 
albăstrie unde câţiva marinari cu pavilioanele în carantină 
trăgeau zeloşi din ţigări exotice, cum ar veni am început 
operaţia de undeva din cer, de deasupra mării şi m-am trezit 
printre versete cu Allah, scrâşnete de oase, aproape de miezul 
durerii, marile religii ale lumii susţin că gândurile sunt lucruri, 
dincolo de ţinuta rigidă a cuvintelor există locuri de unde poţi 
să pleci tot timpul, aşa era şi profesorul Sanovici, cu biblioteca 
lui doldora de cărţi preţioase, rar împărţea cu cineva fabuloasa 
lui utopie, era nepotul unui cunoscut deputat liberal, avusese o 
copilărie fericită, undeva pe dealurile Muscelului, într-o vilă 
situată pe o coastă de deal, sub o pădure, hoinărea până în 
vârful dealului unde era un lac, în mijlocul unui pâlc de pini, şi 
privea în depărtări, când au ajuns comuniştii la putere era deja 
un adolescent, sigur impregnat de naivitate dar dispus să lupte 
„pentru rege şi ţară”, nu peste mult timp însă regele cu suita sa 
au fost urcaţi frumos într-un tren şi alungaţi din ţară, iar jivinele 
burgheze au fost evacuate din casele naţionalizate, unele au 
ajuns direct în stradă, aşa şi studentul din anul întâi de la 
istorie, dormea în staţii de tramvai, în ganguri ori pe băncile din 
grădina publică, era tânăr însă, înţelegeţi dumneavoastră, 
mirosea a verde primăvară, în ’52, speranţele nu apucaseră să 
se risipească, nu se poate să fim abandonaţi ca nişte câini de 
pripas, o prietenă de la facultate i-a găsit un loc într-o cameră 
mică, foarte mică de pe strada Bucuriei, profetic nume, nu, cu 
acoperişul ţuguiat, exact ca la casele boşimanilor şi era acolo 
un pat îngust de scânduri pe care era pusă o saltea subţire 
umplută cu fân, când ajungea acolo seara târziu, trebuia să-l 
împartă cu alt chiriaş, acesta dormea însă dus iar dimineaţa 
pleca foarte devreme, n-a schimbat niciodată nicio vorbă cu el, 
în agitaţia sa echilibrată se tot întreba mulţi ani, după ce mai 
ajunsese şi pe la Jilava, oare lângă cine am dormit, Doamne, o 
fi fost un asasin, un bun samaritean, din fericire nu trebuie 
neapărat să vorbeşti ca să-ţi exprimi opiniile, surdomuţii ştiu 
foarte bine asta, sunt o vitrină minunată a naturii umane, fără 
să mă încăpăţânez să fiu un regizor al realităţii mele cred că 
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bunătatea se învaţă, un om inocent, care nu ştie să mintă, este 
condamnat în orice societate, respins cu brutalitate, asta era 
constatarea unui doctorand în psihologie ce studia atingerea 
nivelului optim de răutate, ca valoare pedagogică certă, în fine, 
aici îmi permit să am o rezervă, nici nu cred că ai cum să 
studiezi aşa ceva, Clara, fosta mea prietenă, visa să devină o 
expertă în relaţii, în tehnici de cucerire şi se pare că tocmai a 
reuşit să facă ceva în sensul acesta, doar după ce m-a înşelat 
cu un motociclist german deasupra căruia şi-a exersat jocurile 
seducţiei, am vrut să văd cum e să fii agăţată, mi s-a confesat 
tristă, acum s-a mutat în Franţa, şi-a dezvoltat propria afacere 
bazată pe principiul că secretul succesului masculin nu se 
limitează la simpla chimie, care uneori pare un pod mult prea 
îndepărtat, ci la încrederea interioară şi abilitatea de a iniţia o 
conversaţie, interesant, nu, deoarece mulţi bărbaţi singuri sunt 
anxioşi, se tem să înceapă o discuţie cu o femeie, ba mai mult, 
sunt convinşi că acelea care arată diavolesc de bine sunt nişte 
curviştine ce nu vânează decât maşini cu mulţi cai putere, 
conturi grase şi riviere de lux, spre suprema indignare a 
bărbaţilor arătoşi, acei Don Juani înăscuţi, marţafoi sadea plini 
de tupeu care ajung rapid la proba patului, cu buzunarele 
întoarse ostentativ pe dos, da, superficialitate şi suficienţă la 
ce altceva mă puteam aştepta, într-o lume a dezordinii ca în 
cea în care trăim noi, adevărul după care bâjbâim bezmetici şi 
năuciţi trebuie trăit, citit, aprofundat şi scris cu un picior în 
lumea asta şi cu un picior în lumea de dincolo, nu râdeţi, 
ceasul din mine ticăie nervos amintindu-mi povestea 
franţuzului fascinat de vechile sate româneşti şi care odată, 
întâlnindu-se cu un cioban undeva pe povârnişurile munţilor nu 
s-a putut abţine să nu-i amintească, într-o limbă cariată, că 
americanii, cei atât de aşteptaţi să alunge ruşii ce se plimbau 
ca nişte învingători cu Volgile prin ţară, au ajuns, culmea, pe 
Lună, în loc să se mire moşneagul, altminteri destul de viguros 
pentru cei peste şaptezeci de ani ai săi, l-a întrebat senin dacă 
aceştia s-au întâlnit cumva cu Dumnezeu, o nu, a ţâşnit 
răspunsul, nici vorbă, atunci n-au nicio haznă, a concluzionat 
adânc şi senin moşul şi s-a întors la oile lui, preocupat de 
faptul că se apropia seara şi nu găsise încă un loc de înnoptat, 
mare pricopseală, să cauţi urme de lumină, hăt, la dracu’ în 
praznic, când de fapt poţi să le găseşti colea, lângă tine, 
uneori ajungi să te simţi ca un intrus doar uitându-te la cer, 
şoptind „mi-e teamă ca lumina Ta să nu mă mistuie, 
splendoarea Ta să nu mă orbească”, atunci când parcă încerci 
să furi ceea ce îţi este oferit, Dumnezeu nu este un negustor 
cu obrazul acoperit de un strat gros de cenuşă nici hârtia cu 
turnesol ca să poţi colora cum vrei violetul, mergem mai 
departe, ne uităm la cer şi cerul se uită la noi, ţinându-ne de 
mână ca două păsări care s-au născut în colivie, de multe ori 
mă gândesc la o femeie confundând-o cu un lucru ce n-are 
nimic în comun cu o femeie, mitul se deghizează, îi place să 
joace feste, apoi mă trezesc lac de sudoare, într-un pat străin, 
iar prima imagine ce se derulează în faţa ochilor este aceea a 
unui gândac de bucătărie ce pregăteşte turnire pe uşa 
frigiderului, o pâine veche şi un pateu început acum trei zile, 
deschid geamul cu ochii împăienjeniţi de fatalisme mici, arunc 
o privire scurtă spre garajele din spatele blocului unde beţivi 
fac pişu pe gard, câteodată îmi doresc să am ca la computer 
un buton „reset”, uitarea este o victorie, o binefacere superbă, 
de ce să nu beneficiez de ea, cu Ioana eram coleg de cenaclu 

literar şi ne-am apropiat după ce a avut un eşec sentimental cu 
primul ei director, probabil simţea nevoia unei păreri masculine 
despre ce i s-a întâmplat, apoi prietenia noastră a încetat, într-
o seară de noiembrie când fără un cuvânt, în timp ce mergeam 
pe stradă s-a arcuit brusc pe vârful picioarelor şi m-a sărutat 
pe buze, nici nu ştiu cât am apucat să-i răspund deoarece a 
luat-o la fugă, desi ţineam mult la ea nu o puteam vedea ca pe 
o iubită, pe vremea aceea mă îmbrăcam în blugi pe care-i 
dădeam cu praf de cărămizi ca să arăt ca un hipiot, beam 
şliboviţă cu tot felul de muieruşti boeme într-o umezeală 
crâncenă şi tâmpă de cameră de cămin şi recitam Esenin şi 
Villon, dorinţa de libertate e un instinct mai ales într-o ţară aşa 
de închisă, lumea crăpa de flower power, a părut a înţelege, 
dar timpul mi-a demonstrat că nu, când am descoperit cum 
dăduse note informative despre întâlnirile noastre, unor 
securişti flegmatici ce-mi urmăreau dubioasele escapade, din 
patriotism, o chestie fistichiu ambalată sau poate şantajată, ce 
mai contează, totul s-a mutat acum printre fotografiile 
îngălbenite din albumul vechi, aşa cum mama împletea de 
ziua morţilor cununiţe de flori pe care le arunca pe rând în apa 
înroşită de amurg, florile alunecau la vale în timp ce mama 
făcea semnul crucii de trei ori şi şoptea o rugăciune numai de 
ea ştiută, uneori nu încetăm să căutăm ceea de fapt n-am 
pierdut niciodată, spălaţi de culori şi miresme care ne 
ameţesc, ne construim adesea nefericirea printr-o dorinţă prea 
mare de fericire, nu e o lume reală ci una imaginară dar care 
este oare graniţa dintre adevăr şi iluzie, există cu adevărat sau 
nu, Ioana era fiica unui general în retragere, îi plăcea mult să 
se îmbrace în mov şi când ne-am cunoscut, era boboacă în 
anul întâi, la arhitectură, toată viaţa eşti dresat să fii prost, îi 
explicam prietenului meu Emanuel, când boc, ne-am ciocnit în 
piaţeta universităţii, acum nu că nu mi s-ar mai fi întâmplat 
asta, dar cum aveam în mână o muzicuţă Hohner, aceasta s-a 
rostogolit zgomotos pe jos, marfă preţioasă, ce mai, dinainte 
de război, m-am aplecat şi înşfăcat-o pe loc în timp ce mă 
privea contrariată, ţi-o fac cadou, ca să te înveselesc puţin, i-
am spus cuprins brusc de generozitate, mă privea cu un 
zâmbet abia schiţat, departe de şabloanele de toate felurile în 
materie, am plecat apoi împreună lăsându-mi prietenul năucit, 
ştiai că Regina Maria a refuzat ca la moartea ei să se poarte 
negru, a ales movul drept culoare de doliu, hotărât lucru şi nu 
mai văd nici un motiv să mă îndoiesc de bunurile gusturi ale 
Reginei, culoarea, carnea plăpândă a simţurilor, iar când 
nenorocita asta de singurătate ne trage de mânecă şi ne 
spune că de fapt suntem altcineva, rămânem uluiţi de propria 
noastră vulnerabilitate care ne va duce negreşit în groapă, aşa 
că ne agăţăm tot timpul de ceva, ca de nişte bule din care ies 
amintirile, precum în benzile desenate, uneori amintirile se 
numesc minuni, dar pentru asta trebuie să le eliberezi, nu să le 
iubeşti neîmpărţite, doar aşa îţi poţi birui sila asta de lume, 
periodic trebuie să te purifici pentru a o putea lua de la 
început, de ce este atâta linişte astăzi, pentru gândurile care 
mor nerostite nu există înviere şi am plecat de nebuni încolăciţi 
de sunetele străzii, aşa cum şerpii îşi înconjoară cu infinită 
grijă prada, slobozind ţipete de victorie ca într-un vis lung în 
care somnul era el însuşi un vis. 
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               Biblioteca Județean  ”Ovid 
Densusianu” Hunedoara-Deva, 65 de file de 
viaț  
 
     Intrată în zodia unui manageriat competent i dăruit căr ii, 
Biblioteca Jude eană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva 
impresionează plăcut cu fiecare apari ie editorială. Este deja 
tradi ie implicarea directă a acestei institu ii în lansările de 
carte ale scriitorilor hunedoreni, de la debutan i la consacra i, 
în organizarea anualului Târg de carte, cu participări ale 
marilor edituri din  ară, celor locale fiindu-le rezervat un Salon 
al editurilor hunedorene, începând cu 1994, precum i în 
desfă urarea altor ac iuni culturale de impact jude ean i 
na ional etc. 

    În acest context, se înscrie i cartea „Biblioteca jude eană 
«Ovid Densusianu», Hunedoara-Deva, 65 de file de via ă”, o 
apari ie bine-venită, care transpune practic o idee, aceea a 
realizării unei căr i dedicate bibliotecii înse i, cu ocazia 
sărbătoririi celor 65 de ani de existen ă. 

  Apărută în condi ii grafice excelente, cu aproximativ 400 de 
pagini i numeroase fotografii –martor al activită ii desfă urate 
în slujba căr ii, volumul se deschide cu felicitările adresate 
întregului colectiv al bibliotecii, aflat „la ceas aniversar” de 
Lauren iu Nistor, fost pre edinte al Consiliului Jude ea 
Hunedoara, urmat de un „Argument” semnat de Ioan 
Sebastian Bara, actualul director al acestei insitu ii „relativ 
nouă..., dar de prestigiu” prin realizările sale, datorate  „unui 
minunat colectiv...(a cărui muncă)...desfă urată aici se face cu 
plăcere, cu pasiune i cu dăruire”. 

  În majoritate, articolele sunt semnate de slujitori ai bibliotecii, 
de la contabil i bibliotecară până la director, fiind retrăite 
momente de mare încărcătură emo ională, adunate în cele 
„patru decenii în slujba căr ii” de Valeria Stoian, directoare, 
1974 - 2005, sau de Gabriela Marcu, directoare, 2005-2009, 
care aminte te de fondarea revistei „Vox Libri”, concepută 
pentru a promova imaginea bibliotecii, institu ie ce regizează 
discret „întâlnirea cititorului cu cartea”.  

   Sunt trecute în revistă principalele direc ii de activitate ale 
bibliotecii, de la structură i func ionare la completarea i 
eviden a colec iilor, de la catalogare la informarea 
bibliografică, re inând i ac iunile metodice de coordonare a 
activită ii bibliotecilor publice din interiorul jude ului. „În cifre 
contabile”, biblioteca gestiona, la sfâr itul anului 2015, un 
număr de peste 330.000 volume, rela ionând cu aproximativ 
6000 de cititori cărora li s-au eliberat peste 190.000 de căr i. 
Un capitol se referă la depozitul legal care, în două decenii de 
la înfiin are, a adunat o colec ie impresionantă de periodice i 
căr i, cu sau fără autografele autorilor, documente în formă 
electronică i afi e, biobliografii ale scriitorilor hunedoreni .a. 
Un altul prezintă „Anotimpurile bibliotecii”, fixând în memoria 
afectivă a cititorului acele  „activită i cultural-educative”, 
dominante în fiecare lună a anului, consemnând doar câteva, 
precum Eminesciana, în ianuarie, Luna căr ii la sate, în 
februarie, Zilele căr ii pentru femei, în martie, Zilele căr ii 
pentru copii, în iunie i deja amintitele Târg de carte i Salon al 

căr ii, devenit al editurilor hunedorene, în octombrie etc. 

   Sigur, pasiona ii de istorie vor găsi suficiente date referitoare 
la Ovid Densusianu, în capitolul dedicat acestui „patron 
spiritual al bibliotecii” , capitol scris de Denisa Toma. Autoarea 
re ine principalele atribute ale personalită ii acestui fiu al 
jude ului, nu prin na tere (Făgăra , 1873), ci prin interesul 
acordat spa iului hunedorean în celebra monografie „Graiul din 

ara Ha egului”, 1915, omagiu dialectologic adus locuitorilor 
din zona de origine a neamului său. Preocupările de lingvistică 
romanică, în general i de română, în special, s-au concretizat 
în cele două volume ale monumentalei lucrări „Histoire de la 
langue roumaine”, Paris, 1901 i 1938. A colaborat la un 
„Dic ionar etimologic al limbii române” i a înfiin at Institutul de 
Filologie i Folclor, a condus „Viea a nouă”, ca membru 
fondator al acestei reviste care a promovat noua orientare 
literară - simbolismul i a publicat  „Literatura română 
modernă”, în trei volume, între 1920- 1923, continuată de 
„Sufletul latin i literatura nouă”, 1922 .a. Descendent pe linie 
paternă a cunoscutei familii a Densusienilor ha egani, 
identificat cu inutul originar al acesteia prin „Graiul din ara 
Ha egului”, dar i prin alte lucrări de etnografie i folclor 
hunedorean, s-a considerat oportun ca numele său să fie 
atribuit Bibliotecii Jude ene, începând cu 1993, anul când s-au 
împlinit 120 de ani de la na terea lui Ovid Densusianu. 

   Sub aspectul informa iei istorice, capitolul „Istoricul 
bibliotecii”, alcătuit de Ioachim Lazăr, este impresionant nu 
numai prin dimensiune (152 p.), cât mai ales prin 
documentarea de arhivă i rigoarea prezentării. Cunoscut 
istoric i pasionat cercetător al trecutului a ezărilor 
hunedorene cărora le-a consacrat merituoase monografii 
(Băi a, Cri an, Ribi a .a.), autorul fixează corect momentul 0 
al bibliotecii, prin desfiin area Asocia iunii pentru literatura 
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română i cultura poporului român - ASTRA i trecerea 
întregului patrimoniu cultural i material în proprietatea nou 
înfiin atelor atenee i cămine culturale. La Deva, între 1948-
1949, Ateneele Ilie Pintilie, Ilya Ehremburg i Petöfi Sandor au 
preluat fondul de carte al ASTREI, procedând la epurarea 
celor considerate suspecte ideologic. Acestei revolu ii culturale 
organizată i condusă de PMR i-au căzut victimă mari istorici 
i scriitori români, reabilita i după mai multe decenii. O listă, 

chiar sumară, a acestora redă dimensiunea acelor timpuri în 
care tovară ii Niederman, Huie , Gabor, Manlup, Oprescu .a. 
vegheau la indexarea unor căr i fundamentale pentru istoria i 
cultura neamului românesc. Măsura a vizat toate bibliotecile, 
inclusiv cele colare, indiferent de nivel i, pentru „ca elevii de 
la colile secundare să nu mai fie otrăvi i, Sec ia Învă ământ a 
ora ului a făcut o serioasă verificare a bibliotecilor cu care 
ocazie toate căr ile dubioase au fost îndepărtate”. Este greu de 
crezut că multe dintre acestea ar fi adus vreun prejudiciu 
ideologic noii orânduiri social-politice de după 1947, fiind vorba 
de A.D.Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, de Ion 
Ghica, Scrieri, de Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, de 
Miron Costin, Letopise ul ării Moldovei, de Eugen Lovinescu, 
Istoria civiliza iei române moderne, de Mircea Eliade, Maitreyi, 
de Iuliu Zane, Proverbele românilor, de Ion Pillat, Poezia 

toamnei etc., etc. Cele trei atenee s-au contopit într-un Ateneu 
Popular, devenit Cămin Cultural, numit tot „Ilie Pintilie” i s-a 
început constituirea unui fond de carte necesar înfiin ării 
Bibliotecii Centrale Regionale Deva, cu func ionare legală din 
1951. În acest an începe prima etapă, cea regională, cu durată 
până în 1968, când, urmare a reformei administrativ-teritoriale, 
se desfiin ează regiunea i noul jude , Hunedoara, va avea 
capitala în municipiul Deva. Din 1969, începe a doua i cea 
mai scurtă etapă, cea municipală, nivel păstrat până în 1974, 
când biblioteca devine jude eană. Ea î i continua statutul i 
azi, din 1993 primind numele lui Ovid Densusianu, pe care-l 
onorează prin întreaga activitate.  

   Autorul reproduce câteva pagini dintr-un Caiet de eviden ă 
zilnică a bibliotecarilor, interesând nu atât manifestările 
planificate ca ac iuni de masă: ezători duminicale, seri 
culturale i conferin e, cât mai ales con inutul acestora 
excelând prin propaganda prosovietică: expozi ii de căr i în 
cinstea zilei de na tere a tov. Stalin i cea cu tema  „Lenin a 
trăit, trăie te i va trăi”, fotomontaje – «unul cu realizările din 
U.R.S.S., construc ia canalului Volga-Don, iar altul cu 
caricaturi „Aspecte din lagărul capitalist” », ori recenzia 
romanului „Mitrea Cocor” de M. Sadoveanu, urmărită de 
„auditori... cu mult interes”, ca i „Brazdă peste haturi”, de 
Horvath Istvan. Fiecare bibliotecă de inea cel pu in un Col  
ro u, înfiin area acestora fiind o principală sarcină de partid, 
locul următor în suita propagandistică revenind foto-vitrinelor  
cu articole, coper i de căr i i afi e care se schimbau periodic, 
elogiind Armata Ro ie eliberatoare i marea vecină de la 

Răsărit. Nu doar pentru în elegerea modului de lucru, specific 
anilor de început ai bibliotecii regionale, ci mai ales pentru 
instituirea procesului de îndoctrinare ideologică merită citit 
întregul proces-verbal din 29 X 1951 (v.p. 34-44!), pe care 
autorul l-a transcris integral! Anii au început să curgă, 
accentuând măsurile de combatere a gre elilor, cea mai gravă 
fiind sectarismul constatat de al i tovară i, precum Judele, 
Păstrăv i Bembea. Acuza i sunt bibliotecarii Erdei, Popa 
Savia i Kosti cărora li se recomandă să fie mai combativi i să 
folosească „critica fără frică!” Procesele-verbale ale primului 
deceniu de activitate sunt pline de sarcini, măsuri i răspunderi 
privind sporirea numărului de cititori, popularizarea vie ii i 
activită ii lui Lenin i Stalin, după moartea acestuia numai a lui 
Lenin!, sprijinirea activită ii ARLUS, organizarea unei expozi ii 
cu tema „Prietenia româno-sovietică de-a lungul veacurilor”! i, 
bineîn eles, prezentarea unor recenzii ale romanelor „Tânăra 
gardă”, „Pământ des elenit”, „A a s-a călit o elul”, adăugate 
fiind i „În ora ul de pe Mure ”, „Desfă urarea”, „Bărăganul” 
etc., din literatura română. Alte documente probează 
dezvoltarea bibliotecii ca personal i carte, înclusiv 
transformările acesteia: regională – municipală – jude eană, cu 
ac iuni de atragere spre lectură, ca: Luna căr ii la sate, Decada 

căr ii române ti, Trofeul micului cititor, Zilele scriitorilor 

zărăndeni etc. i, mai ales, de modernizare a eviden ei i a 
circula iei căr ii. Introducerea internetului a început în 2010, 
gra ie viziunii noului manager, Ioan Sebastian Bara, de al cărui 
nume se leagă cele trei realizări editoriale: „Jude ul 
Hunedoara, monografie” (vol.I-V), „Deva, monografie” (vol.I-II) 
i cartea de fa ă. 

  Nu sunt uitate nici premiile, deloc modeste, acordate 
oamenilor bibliotecii, între 1998 i 2015, începând cu doamna 
Maria Razba i terminând cu Ioan Sebastian Bara. 

   Ultimul capitol se re ine prin încărcătura sentimentală 
deosebită, însumând „Gânduri, amintiri, aprecieri” ale unor 
scriitori, arti ti plastici, publici ti, oameni politici .a., legate de 
managerul tânăr, dinamic i educat, cu dragoste de oameni i 
de carte, dar i de bibliotecă – „un actor dinamic în 
promovarea căr ii”, „institu ie de cultură”, „real centru cultural, 
informativ, dar i creativ”, „locul unde, în lini tea căr ilor, te 
întâlne ti cu tine însu i”, „un regat al căr ilor, un panteon al 
culturii...”, „casă a căr ii, alta decât librăria”  în care căr ile... 
„nesfâr itele căr i”... cântate de Borges î i reconfigurează zilnic 
templul ca o modernă Sagrada Familia Libris. 

 

 

Cartea se re ine i prin informa iile pe care le pune la dispozi ia 
cititorului interesat de trecutul acestui jude . 
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În picioare: Ioan Barb. Jos, de la stânga la dreapta: Horia 
Colda, Ion Mureşan, Mirela Lungu, Ioan Moldovan, Silviu 
Guga, Valentin Leahu. Sibiu, 2011. 

 

În picioare, Ioan Radu Văcărescu. Jos, de la stânga la 
dreapta: Joachim Wittstock, Silviu Guga, Dumitru Chiuaru. 

 

 

De la stânga la dreapta : Ioan Barbu, Silviu Guga, Paul Aretzu, 
Marian Drăghici. 
 

 

 

 

De  la stânga la dreapta : Carmen Marcean, Stelian Vicol, 
Vasile Tărăţeanu, Matei Vişnec şi Silviu Guga. 
 

 

De la stânga la dreapta : Livia Fumurescu, Olimpia Todoran 
Ciungan, Mircea Braga, Silviu Guga. 
 

 

 

Lansarea romanului "Băiatul din două lumii", de Silviu Guga. 
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