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Silviu GUGA 

 

Romanul istoric, ficţiune... 

documentată 

 

 

 

 Ion Heliade Rădulescu a fost speriat de 

penuria din literatura română şi a lansat apelul 

„Scrieţi, băieţi, orice, numai scrieţi”. Îndemnul lui „a 

prins” şi pare şi azi să fie, pentru mulţi, de 

actualitate. Valul mediocrităţii stârnit de „dorul 

imitaţiei” în „traducţii” şi scrieri  puierile, trebuia 

stopat. Trebuia prigonită, această manie ucigătoare 

a gustului original”. Mihail Kogălniceanu, la 1840, 

şi-a dat seama de acest fapt şi a dorit realizarea 

unei literaturi române care să aibă originalitate, 

„însuşirea cea mai preţioasă a unei literaturi”, să 

satisfacă criteriul estetic şi să pună bazele unei 

literaturi române autentice. Pentru acest lucru, în 

„Indroducţie” la prima importantă revistă de la noi, 

„Dacia literară”, dă, nişte sfaturi” în care propune 

principalele surse de inspiraţie pentru scriitorii care 

vor să scrie opere veritabile. Prima lui 

recomandare: „Istoria noastră are destule fapte 

eroice”. Şi în primul număr al revistei „Dacia 

Literară” - ştie toată lumea – a apărut nuvele lui 

Costache Negruzzi – „Alexandru Lăpuşneanul”. Ea 

este prima capodoperă a literaturii române şi, am 

putea spune, un prim microroman istoric.  Dar 

adevăratele romane istorice apar mai târziu. 

Recomandarea lui Kogălniceanu a dat roade 

bogate. Mari capodopere – şi sunt multe, de la cele 

ale lui Alecsandri şi Hasdeu până la, cea mai 

recent citit, „Hamul lui Manuc”al Simonei 

Antonescu - au fost inspirate din istorie.             

           Romanul istoric a apărut cu o „oarecare” 

întârziere, mult după ce Walter Scott, creatorul 

acestui tip de roman, a devenit o celebritate. 

Romanul, din 1853, „Hoţii şi Hangiul” şi l-a 

subintitulat fals autorul, Alexandru Pelinon, „Roman 

istoric” pentru că nu are nimic istoric. Nici din 

„Bucur, istoria fundării Bucureştilor”. Din 1858, cu 

tot subiectul istoric, Alexandru Pelinon nu reuşeşte 

să facă un adevărat roman istoric. Încercări de a 

realiza romane istorice, la sfârşitul secolului al XIX-

lea, au mai avut şi alţii. Să amintesc (într-o ordine, 

sper, cronologică) pe Ioan Dumitrescu, V.A. 

Urechia,Gr. H. Grandea, At. Marienescu, N.D. 

Popescu. George Baronzi, Ioachim Drăgescu, Ioan 

Pop-Florantin. Ei sunt într-o „preistorie” a romanului 

istoric românesc şi cei care au defrişat drumul lui 

Mihail Sadoveanu, reperul indiscutabil al romanului 

istoric la noi. De la Sadoveanu încoace mulţi 

scriitori români au abordat acest tip de roman cu 

siguranţa de sine a făptuirii unui „produs” literar 

care atrage cititori.  De la Georg Lukács la 

Jerome De Groot, mulţi au fost interesaţi de 

„magnetismul” romanului istoric.    

 Un tânăr critic de la „Familia”, Mircea 

Pricăjan, realizează o anchetă despre actualitatea 

romanului istoric, porint de la întrebarea ce ne 

atrage spre acest tip de roman, deşi  datele sociale 

şi culturale ale prezentului nu favorizează o atare 

„reverie”, cum bine precizează tânărul critic. Un 

răspuns mi s-a părut elocvent: „Ficţiunea istorică e 

îndeajuns de versatilă pentru a atrage cititori de 

tipuri diverse, de la cei care savurează un roman 

despre codurile ascunse în modul în care sunt 

stivuite tibiile în catacombele Parisului şi până la 

cei care, excedaţi de manualele de istorie prea 

seci, caută ficţiuni istorice care să-i ajute să 

înţeleagă pe viu o epocă.” (Adina Barvinschi)  

 Toate aceste proligomene mi-au trecut prin 

cap după lectura romanului „Călăreţul de fum” de 

Radu Ciobanu, ajuns la ediţia a III-a, anul acesta, 

datorită Editurii „Limes”. Scriitorul a câştigat 

notorietate ca autor de romane istorice prin 

„Nemuritorul albastru”, „Vămile nopţii”, „Linia şi 

sfera”, „Heralzii”, romane care au apărut înaintea 

„Călăreţului de fum” (prima ediţie în 1984).  Aceste 

romane ale sale sunt „o perpetuă pendulare”, cum 

se spune metaforic, între ficţiune şi document. Se 

realizează o ficţiune... documentată. La Radu 

Ciobanu această ficţiune, aş spune măestrit 

transpusă artistic, vine ca o mănuşă pe faptul 

istoric şi consider că cea mai realizată ficţine 

istorică este cea din „Călăreţul de fum”, cel mai bun 
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roman, de fapt, al scriitorului şi nu cum se aprecia, 

poate la sugestia subtilă a autorului, romanul 

„Nemuritorul albastru”.   

              De unde  a fost declanşată scrierea 

acestui roman autorul însuşi ne mărturiseşte 

provocat – „Dincolo de aşteptare” - de Monica Pillat 

într-un „Dialog în larg” : „Eram în tren, în drum spre 

Bucureşti...ajunsesem la Feldioara. Peisajul era 

acoperit de zăpadă imaculată care scăpăra în 

seninătatea zilei...Eram singur în compartiment, 

cald, plăcut, atmosferă uşor soporifică, prielnică 

visării. Şi deodată, pe creasta unui deal, am văzut 

alergând un călăreţ învăluit într-o uşoară ceaţă 

sidefie. Pe acel fond, în contre-jour, călăreţul 

negru, zăpada albă. Priveliştea era 

extraordinară...Şi atunci, instantaneu, mi-a venit 

titlul, Călăreţul de fum, - ia uite, mi-am zis, ce titlu 

frumos de roman – dar totodată s-a produs şi 

asociaţia între Răscoala lui Horia, despre a cărei 

comemorare la nu ştiu câţi ani tocmai citisem în 

revistele luate cu mine, şi călăreţul enigmatic 

despre care se spune că îl însoţea peste tot, dar de 

departe, ca un duh veghetor, ca un genius loci, pe 

Horia. Nu pot începe nimic, nici carte, nici chiar 

articol, fără a-i da întâi un nume.”   

 Despre Horia s-au scris romane şi înaintea 

„Călăreţului de fum”, e mai cunoscut „Crăişorul” lui 

Liviu Rebreanu, se pot aminti şi cele definitiv uitate, 

„Nopţile carpatine sau Istoria martirilor libertăţii” 

(1867) de Ioachim Drăgescu şi „Horea”(1885) de I. 

Pop- Florantin. Dar fără doar şi poate romanul lui 

Radu Ciobanu este net superior.      

               Despre Radu Ciobanu scriam cândva că 

tehnica lui narativă şi felul de a prezenta 

dramatismul unor întâmplări, admosfera vremii şi a 

locului, aspectele reflexive şi şi aventura palpitantă 

sunt câştiguri ce sunt invidiate cu certitudine de 

mulţi prozatori.    

            Şi, dacă tot am amintit-o pe Monica Pillat, 

nu trebuie să neglijez o remarcabilă observaţie, la 

care subscriu, privitoare la romanul „Călăreţul de 

fum”: „Ceea ce m-a delectat, citindu-vă cartea, a 

fost ritmul de maree al compoziţiei: alternanţa între 

fluxul mulţimii răzvrătite şi refluxul introspectiv, 

ilustrat în scenele de singurătate ale personajelor 

care reflectează asupra acţiunilor trecute şi 

viitoare.”        

 Radu Ciobanu ştie să treacă de la romanul 

evocării evenimentelor istorice, în acest roman 

respectă cronologia reală a Răscoalei, la  romanul 

de analiză a psihologiei umane şi conjuncturii 

istorice. A ştiut să umple, cum spune el, „cu viaţă 

interstiţiile dintre faptele reale.    A ştiut în mod 

remarcabil să realizeze o ficţiune documentată , 

cum trebuie să fie orice roman istoric.     

          Între scriitorii care au revitalizat romanul 

istoric în literatura contemporană, un loc de frunte îl 

ocupă, netăgăduit, Radu Ciobanu.    

            

 

Radu Ciobanu, Călărețul de fum, Ed. Limes, 2017 

 

 

Radu Ciobanu, Heralzii, Editura ICR, 2017 
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Ovidiu GENARU 
 

Colibița 
 
Lumină rece s-o sapi cu cazmaua. 
Căruța asta cu fulgere de primăvară! 
Țăranii merg încet la târg 
să nu se spargă-n fân moșul și baba  
                                                         de ceramici. 
Memorii scrise pa râuri curgând. 
La stână 
 
oaia numără ciobanii câți au rămas. 
 

Tata lucrează la obârșia lucrurilor 
mama se uită prin mine 
să vadă cum vine ploaia. Nimeni nu stă 
                                                            cu mâna in sân. 
Toți fac ceva. 
Excluzând mirele.Care stă cu mâna în sân. 
 
Sub luna plină 
auzi cum pe triluri se depune carnea privighetorilor. 
 
Cât suntem pe-aici 
temporar 
deșertăciunea deșertăciunilor se suspendă. 
 

 
Capodoperă 
 
Asfințit de dulce septembrie crepuscul blajin 
când doamne nevricoase și domni pedanți 
șezănd cu stil pe scune de pai 
în cești fierbinți de poțelan de Saxa 
pătrelnic mânuiesc lingurița 
de argint cu filigran. În cești de cafea din 
                                                                    Alte timpuri. 
 
Un fantomatic alb pe alb. Și  
clătinări de capete cu pălării de margarete 
                                                               cu borduri largi 
umbrind 
spirale de mirezme te tutun francez de pipă. 
Da francez de pipă. Nu englezesc. 
Apoi arome de sertare de lemn statut. 
Un tiv lila se inserare încercuie terasa  
                                                             când 
brusc în vârful buzelor subțiri matușa 
                                                                mea veșnică 
Lenore exclamă cu afect: Vai mă dor 
bătăturile cred el se schimbă veacul. Ce spui  
                                                            Moncher? 
 

 
 

Sex pe autostradă  
 
Sec amor anatomic într-o parcare pentru 
autotrenuri 
UE. 
Un scuipat 
într-o parcare anime pentru fluența  
                                                         plăcerilor 
Europene. Să ne cunoaștem mai bine de ce 
Dumnezeu ne-a dat afară din Rai. 
Dumnezeu s-a pripit: doar e compostare 
un schimb de hormoni acolo liantul: ovulul  
                                                                     Și taxa. 
Amor global fără urmași. 
Un Hustler. 
Călătorie sprâncenată gonoree. 
 
 

Bodegă 
 
O muzicuța e gura scâncește a sfârșit de mileniu 
într-o bodegă de cartier cu halbe de bere. 
Și cu pustiu. Acea veselie a nimicului  
locul din care definitiv a plecat 
                                                    cineva. 
Bună seara bună seara. 
Am intrat să întreb dacă pe-acolo mai este 
                                                                   nevoie de 
mine. 
E o lume de hipertensivi. 
Miroase abiblie arsă e acru și fum și asta plătești. 
Dintr-o vizuină de lup am ieșit și-am intrat 
                                                     într-o vizuină de vulpe. 
Am intrat într-un mix de penumbre. 
Știu ceilalți sunt alții. 
Ceilalți nu sunt eu. 
Pe geamul soios vezi orașul care te-a îmbrâncit 
                                                                                 
înăuntru. 
 
 
Zornăie pe tejgea mărunțișul 
ca și cum în urma ta s-a închis hubloul unui 
                                               veac adânc submarin. 
Și iarăși pleci ca să intri. 
 
 

Domnilor 
 
Sunt ghiftuit de simigerie. 
De iarmaroc și gogoșerie. 
Sunt sastisit de cizmărie de simbrie și de  
                                                                    scrumbie. 
Domnilor vă implor. Vreau și eu la Carul cu  
                                                                    berărie. 
La Moulin Rouge măcar odată zaiafet și sindrofie 
pe franțuzește zis chantan. Ca-n Belle Epoque 
vreau să fumez cu pipe lungi tutunul Clan 
ca un burghez cu burtă mică. Un pehlivan. 
Aș mai vrea în francofonie 
Și de ce nu în selecta masonerie... 
 

MARI POEȚI ÎN VIAȚĂ 
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Nu. 
Dumneata vei purta șapcă. 
 
 

Ifose globale 
 
`Mnezeule  deodată apare un cal confuz pe 
                                                                       Autostradă 
Anacronic 
Potcovăind asfaltul 
Și asta întoarce pe dos răstoarnă sparge 
Teoria abeceul 
                          Postmodernismului cu 
Ifosele lui globale cu tot cu profeții lui 
                                                              Gladiatori. 
 
 

Biblioteca celestă 
 
Vizuini cu fluturi pâlpâind deasupra turmelor de porci. 
Vino să vezi și tu cum grohăitul cade în extaz. 
 
* 
Să nu ignorăm lacrimile care au și o puternică acțiune 
bactericidă. 
 
* 
Uluitor cum plutește oceanul pe comprimarea greutății 
sale. 
 
* 
Oameni suntem. Și dintr-o întâmplare uimitoare ne-am 
făcut stăpâni. 
 

Locuri înguste 
 
Voi lucuri înguste improprii locuirii 
                                                    prea strâmte 
și neîndeajuns însorite sau 
strânse în chingi de răutăcioasele umbre 
posibil 
în spirala lor de-ntuneric niște cochilii 
de scoici cu mici vietăți moleculare 
                                                     sau altceva 
asemenea lor dar de nelocuit 
lipsind peretele de atârnat icoana. 
 
Și încă și încă 
astfel de locuri irespirabile 
sau strivite din greșeală sub bocancul 
bunătății lui Dumnezeu fără să le ia sufletul 
Repet o blestematele 
astfel de așezări nu sunt cum s-ar crede pustii. 
Au și ele înstelările lor peste  
                                               berării și taifasuri 
au locuri secrete de fumat pentru micii toxicomani 
 
 
au și un tunel anume 
să evadezi 
în dimensiunile mari să te pierzi să te 
pierzi în vacarm să te 

decomprimi să te 
rarefiezi 
 în vid. 
Primordială dorință a celor aglutinați demografic 
Cu Super Glue. 
 
Noaptea aud când ușițele lor se deschid pentru cei 
rătăciți în clipa când la noi 
                                          se închid de frica de oaspeți. 
 
Străzile lor sunt amintirea altor atrăzi 
pe care trecătorii le-au luat cu ei 
ca să aibă și memoria o adresă exactă. 
 
Si se mai spune că amprentele noastre calde 
apar pe monitoarele lor 
cât suntem vii. Ei folosesc Windows 7. 
 
Giulgiuri se folosesc și balsamuri 
când începem treptat a ne răci. 
 
Ca pretutindeni 
și acolo lumea își petrece timpul cu îngerii 
pe care îi roagă  să intevină 
să li se amenajeze și lor o popicărie 
                                                          fiincă 
nu-i suflet de cartier 
să nu-și dorească să dărâme popice. 
 
Asemenea incinte există oriunde însă ochii 
                                                                   noștri 
nu sunt pregătiți să le vadă. 
Nu vezi cum devii din ce în ce 
Mai bătrân. Mai morocănos. Nu-ți mai recunoști 
Scalpul pătat. Scheletice mâinile 
tremurătoare nu vor să mai apuce un sprijin. 
 
Și să nu crezi că la ei moartea-i mai puțin  
                                                                pricepută 
ori de un singur fel plăcut la vedere. 
Nici vorbă 
Persuasivă moartea respectă orbește 
                                                              Tot ce-ți este 
scris 
chiar și cu litere mici din ziarul local 
 de un dumnezeu potrivit acelor locuri înguste. 
 
 
Acolo întâi apare ferparul și apoi mori. 
 
În suluri rostogolite 
 ni se trimit mesaje de pe tarâmul lor 
                                                           că suntem așteptați 
cu mâna întinsă 
de dublurile noastre fără corp. Niște costume 
Medievale din silicon. Golul dinăuntru 
va fi umplut cu neființa noastră bătrână.  
                                                                 Uscată. 
 
Mutilată de viață. Secătuită. Uitată. 
 
Prin preajmă fluturi bat covoarele Raiului. 
Ce folos. Ce folos. Ce folos. 
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Cornel 

UNGUREANU 

 

De la Heidegger la Mihai  Şora. 

Puţină geografie…literară 

  

Din când în când citesc pagini ample – intens 

admirative – despre românii care au fost studenţii lui 

Heidegger. Sau măcar despre cei care au trecut pe la el. 

Paul Miron  i-a condus în anii şaizeci la Heidegger pe 

Nicolae  Manolescu, Marin Sorescu şi Ion (Ioan, mai 

târziu) Alexandru şi fiecare  a relatat vizita ca pe un 

eveniment al vieţii lor. Au trecut pe acolo!! Dar studenţii 

lui Heidegger?  Şi despre paginile pe care ei le-au scris 

despre Heidegger?  Nu ştiam că Octavian Vuia, unul 

dintre  studenţii marelui gânditor, care a trăit o despărţire 

puţin comentată de  marele filozof, e legat de Banat. 

Octavian Vuia îi  mărturiseşte uimit lui Nicolae Stroescu 

Stânişoară  că, întorcându-se în România, la graniţă 

controlorul îi spune: „Dacă  te cheamă Vuia, poţi intra în 

Banat fără paşaport!” Numele  „Vuia” ar fi atât de 

popular  în Banat, încât …: „Familia mea se trage din 

Izvin, de lângă Timişoara, îi spune Octavian Vuia, 

răspândindu-se apoi în tot Banatul – noi reprezentăm 

ceva în acest ţinut!. Discutând odată, într-o cafenea, cu 

Mihail Şora, am constatat că suntem originari din acelaşi 

sat”.        

  Numai ei să fie din acelaşi sat? Adică din Izvin. 

Au mai fost si alţii. Un mare număr de cercetători, de la 

Aurel Cosma la Nina Ceranu, arată cât de importantă a 

fost fixarea, la Izvin, a primei noastre romanciere, Emilia 

Lungu Puhallo. A scris pentru „Familia” mai multe 

romane .E drept că  excepţionalul volum, 

„Ardelencele”,  al domnului Al. Cistelecan, o aşează pe 

Emilia Lungu  printre „ardelence”.  Nu fără a-şi încheia 

studiul consacrat primei romanciere din literatura 

română astfel: „Ioan Dimitrie Suciu – şi după el mai toţi 

exegeţii bănăţeni – e atent ca Banatul literar să nu fie 

anexat Ardealului, aşa că-şi ia măsuri încă din 

Introducere, stabilind un marcaj de autonomie: În 

trecutul nostru literar Banatul are o contribuţie deosebită 

de cea ardeleană, care însă n-a fost luată în seamă, 

fiind întotdeuna confundată cu contribuţia Ardealului”. 

Nu vreau să comit un abuz, dar Emilia e chiar la locul ei 

printre ardelencele de început. Face casă bună cu Maria 

Suciu-Bosco, Maria Cioban, Viora din Bihor ş.c.l.” Dar, 

să ne întrebăm, a fost Maria Cioban la Izvin? A fost 

Maria Suciu-Bosco la Saraievo?  S-au iubit dumnealor 

cu ofiţeri ai armatei imperiale? Nu s-au iubit cu ofiţeri ai 

armatei imperiale fiindcă s-au căsătorit, s-au iubit de 

tinere. „Prinsă cu activismul, notează domanul 

Al.Cistelecan, Emilia rămâne fată bătrână şi abia în 

1887 (la 34 de ani, de neconceput pentru acele vremuri) 

se mărită cu locotenentul croat Isac Puhallo de Brlog. 

Isac era cam bolnav, aşa că armata l-a reformat, dar l-a 

reangajat prin birouri; aşa se face că Emilia ajunge cu 

garnizoana lui Isac, la Sarajevo şi la Mostar (unde-şi 

face nişte însemnări pe care Iorga le consideră  – şi 

după el mai toată lumea  - ca mai doveditoare de 

autenticitate şi talent)”. Dar Isac moare,   Emilia scrie şi 

peregrinează, produce ziare şi instituţii feministe  aşa că 

ajunge şi la Izvin, locul unde se va naşte  Mihai Şora. 

Tatăl lui Mihai Şora era preot la Izvin şi va deveni preot 

la Timişoara, aşa că dacă scriem că Mihai Şora e 

timişorean nu exagerăm prea mult. Paginile lui Melentie 

Şora despre Izvin  trebuie recititite.  Satul,  de care îşi 

aminteşte atât de frumos Octavian Vuia ar putea  să 

rămână un reper. 

       Cu autoritatea lui de fost elev al lui Heidegger, 

Octavian Vuia devine, după 1945 un fel de „secretar 

cultural” al principelui Nicolae, sprijinindu-i pe cei fugiţi 

din România. E încă un titlu pe care cei care scriu  

„istoria exilului românesc” îl reţin cu atenţie. Dar a fost  şi 

el bănăţean?      

            Citesc admirabilul articol al lui Silviu Guga din 

„Euphorion”  despre fostul nostru profesor  Victor  Iancu. 

Citit repede, am putea ajunge la concluzia că şi 

Octavian Vuia şi Silviu Guga şi Victor Iancu şi Mihai 

Şora ar fi nişte vrednici bănăţeni. Întrebaţi cu iubire de 

unde vin, unde se definesc, fiecare ar povesti despre 

părinţii sau bunicii  ardeleni. Parcă le stă mai bine acolo. 

Deşi…deşi… Opera îi sustrage locului în care îi şează 

istoria literaturii. a culturii.  Sau nu mai există azi nimeni 

în acest sat numit IZVIN care poate să-şi aducă aminte, 

cu drag, de Vuia, Şora, Emilia  Puhallo, de Victor Iancu 

şi de… 
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Al 

SĂNDULESCU 

 

 

 Răsfoind „Jurnalul literar” 

 

 

Prin anii 1950, neacordându-mi-se un loc în cămin din 

cauza certificatului de stare materială a părinților, care 

mă făcea nedemn să beneficiez de acest drept 

elementar al studentului, mi-am  găsit o „gazdă”, unde 

locuiam într-o cămăruță, care fusese înaintea  regimului 

de „democrație populară” destinată  femeii de serviciu. 

S-a întâmplat să vină o iarnă grea și eu nu aveam bani 

de lemne. M-am adresat  „gazdei” să mă ajute, și ea m-a 

sfătuit să urc în podul casei ( o vilă ocupată acum în cea 

mai mare parte de „tovarăși” activiști ) , unde s-ar găsi 

câteva teancuri bune de reviste de pe vremuri, care 

puteau fi băgate pe foc, măcar să-mi dezmorțească 

soba. Zis și făcut. Am urcat  pe scara în formă de melc 

și am descoperit, printre numeroase vechituri, 

„combustibilul” mult visat. Ce mi-a fost însă dat   să văd 

? Vrafurile de publicații erau formate, în cea mai mare 

măsură, din  reviste literare : „ Viața Românească” 

dinaintea și după Primul Război Mondial, (destule 

volume), „Sburătorul”,numere disparate, și o colecție 

aproape completă a „Jurnalului  literar ”( prima serie ) 

scos de profesorul meu, G.Călinescu în 1939. Cum era, 

Doamne ferește, să le arunc pe foc ? Am preferat să 

tremur în iarna aceea, dar afundându-mă în lectură în 

condiții comode, „la domiciliu”, chiar dacă îmi mai 

clănțăneau dinții de frig.  La Biblioteca Academiei 

Române, unde citeam de obicei,publicațiile prețioase 

care, ca printr-o minune, ajunseseră pe masa mea, cu 

excepția „Vieții Românești”,nici ea văzută prea bine din 

cauza directorului,revoluționarul basarabean antițarist, 

C.Stere,antileninist, fost deportat în Siberia, după 

eliberare, venit  la Iași, o vreme socialist, dar „dezertând” 

la Partidul Liberal, erau interzise. „Sburătorul” lui 

E.Lovinescu, sub acuza de „estetizant” și de asemeni, 

„Jurnalul literar ”,  G.Călinescu fiind eliminat în acei ani 

de la catedră, ca „idealist”. Pe deasupra, mai făcuse în 

revistă elogiul lui Carol al II-lea. 

 Reiau, cu melancolie, dar cu același viu interes  

„Jurnalul literar”, în care , chiar din Cuvântul pentru 

început, directorul milita pentru  supremația esteticului, 

propunându-și să pună „mai presus viața spirituală decât 

viața politică”,  „ totala abstragere a literaturii de la orice 

judecată străină ei”. „Voim să dăm tineretului pasiunea 

curată a creației”sunt cuvinte care sunau ca o profesie 

de credință. 

 G.Călinescu publică în paginile revistei unele 

dintre cele mai importante capitole ce vor intra în  Istoria 

literaturii române, susține „Cronica mizantropului” cu 

pseudonimul Aristarc și rubrica „Prostologhicon” pe care 

n-o semnează. Numele său apare frecvent și sub alte 

articole de istorie literară,de obicei consacrate în primul 

rând lui Eminescu, apoi lui Caragiale și Arghezi, asupra 

cărora încerc să mă opresc în însemnările de față. 

 Ceea ce îl irită pe G.Călinescu este lipsa 

spiritului critic, chiar și la așa-zișii intelectuali. 

Comentându-l pe Eminescu, el emitea câteva cugetări 

pe marginea genialității,observând că geniul este un 

„înstrăint” în epoca lui.  Puțini contemporani  „s-au 

acordat în privința valorii poetului”.Și în 1939 situația 

rămânea cam aceași : „...nu numai publicul, dar și unii 

critici îl apreciază  pentru valori extrinseci”, aspect 

asupra căruia va mai reveni. G.Călinescu introduce în 

discuție simbolicitatea și ideea de destin. „Eminescu a 

murit la 39 de ani din cauza boalei, dar această moarte 

în cadrul simbolului în care-l încadrăm  apare  ca 

necesară. Azi ni s-ar părea că un Eminescu mort bătrân 

n-ar mai întrupa soarta  ≤ poetului veșnic tânăr și 

nefericit ≥, după cum un Napoleon mort pe tron  n-ar mai 

simboliza eroul”. „Fiecare generație se readaptează 

mereu la o operă lărgind simbolurile, înțelegerea e un 

punct infinit”. O mare operă nu-și epuizează niciodată 

interpretările. „Eminescu văzut de mine este adaptarea 

mea la Eminescu, a mea și poate a generației mele. 

Eminescu nu se încrustează în generația noastră, ci e 

gata să se înfășoare cu noi semnificații...” „În orice caz, 

nu e de admis a spune : am citit pe Eminescu, nu îl mai 

citesc. El trebuie citit la fiecare nivel de vârstă și de 

generație spre a fi reîncadrat în noi sensuri. ( „J. L.”,nr. 

50,dec. 1939 ). Cu alte cuvinte, el reprezintă o 

permanență poliedrică,putând fi văzut dintr-o infinitate 

de unghiuri. 

 Uneori, depășind limita esteticului, interpretarea 

poate fi deformantă, greșită.  Și G.Călinescu dă exemplu 

acțiunea ziarului „Universul”de a-l comemora pe 

Eminescu din punct de vedere rasist. În prim plan era 

adusă eterna problemă a antisemitismului. Cum 
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contraargumentează directorul „Jurnalului literar” ? „Nu 

este îndoială că Eminescu a fost antisemit. E inutilă  

orice sofisticare pe tema aceasta.A avut dreptate ? În 

orice atitudine sinceră e o parte de adevăr”. Dar politica 

se schimbă, „înseamnă continuă adaptare”. „Atunci cum 

e posibil să legăm soarta lui Eminescu de niște idei 

politice ? E cum am înscrie pe Eminescu într-un partid. 

Stimabilă la Eminescu este sinceritatea focoasă, pe care 

suntem siguri c-o gustă artisticește și evreii, ideile în 

sine sunt de interes temporar. D.M.Sadoveanu nu 

îmbrățișează ideile lui Eminescu, dar e scriitor de 

valoare și-l ridică mereu în slavă pe Eminescu, dar 

d.V.Militaru exprimă ideile lui Eminescu în chip mai 

diform,dar nu e deloc poet. Arta tinde la universalitate”. 

Și în acest sens, cronicarul vine și cu o concluzie 

memorabilă : „Să facem oricâtă politică,primim. Să fim 

drepți ori stângi ( de dreapta sau de stânga, n.m. ), 

democrați sau naționaliști. Dar să ne păstrăm în artă un 

loc de reculegere, ca o bancă într-o biserică, o țară 

neutră fără probleme temporale, numai cu perspectiva 

Infinitului”. ( „J.l., nr.26, 25 iunie 1939 ). 

 Problematica eminesciană, preocupare 

permanentă a lui G.Gălinescu, e discutată,cum se vede,   

mereu polemic, istoricul literar denunțând erorile de 

interpretare, falsurile ( ex. Octav Minar ) și falsificările, 

ca în cazul biografiei romanțate, recognoscibilă în 

trilogia lui Cezar Petrescu  Luceafărul sau Romanul lui 

Eminescu ( „J.l. nr.24, 11  iunie 1939 ). Autorul Istoriei 

literaturii române, aflată într-o fază foarte avansată de 

pregătire, formulează mai întâi o definiție a genului care i 

se pare hibrid. Face o distincție netă între biografie și 

roman. Viața unui erou de biografie este exemplară și 

are putere educativă . „Romanul se bizuie pe tipologie”. 

Biografia și romanul stau pe poziții antagonice. „Viața  

geniului este fără interes tipologic. Eminescu nu este 

interesant ca erou de roman. Cezar  Petrescu n-a putut 

da poetului nicio valoare tipologică”. În schimb, a 

falsificat realitatea prin introducerea unor situații și eroi 

inventați. De aici, caracterul superficial, care conduce 

romanul înspre marginile artei. 

 Într-o „Cronică a mizantropului ( „J.l.”, n.r.31, 30 

iul.1939 ), G.Călinescu vorbește despre „Soarta lui 

Caragiale”, minimalizat de către cititori, chiar pus la 

index. Enormă eroare ! Autorul  Făcliei de Paște, 

protestează  Aristarc , e „cel mai fin, cel mai desăvârșit 

prozator român”. Și el enumeră cauzele acestei 

discreditări,speră, temporare. Mai întâi, scăderea 

nivelului intelectual al publicului.  Apoi, împuținarea 

cititorilor și a spiritului critic. „Nu suntem încă copți să 

gustăm libera, artistică expresie a unei personalități. 

Voltaire n-ar putea trăi deocamdată la noi ”. Trebuie 

corectată judecata comună, simplistă, fără a cădea în 

indiferența de viață”. „Judecata multora este bazată pe 

motivări extraestetice : etice, etniciste, politico-sociale”. 

Dar, continuă G.Călinescu : „Nu tendențele în sine sunt 

greșite, cât pornirea lor de a fi și măsuri literare. 

Tendența e un impuls, un punct de plecare, folositoare 

numai dacă ajunge la scop, adică la creație”. 

 Din acest punct de vedere, „soarta lui Caragiale, 

constată criticul,e și a lui Maiorescu ( altfel, tratat foarte 

aspru în  Istoria literaturii române ) .Ce savuroasă pentru 

noi este ironia maioresciană, ce artistică în sine ! 

Maiorescu se citește mereu cu plăcere”.Și adaogă încă 

doi critici de mare valoare : „Tinerii nu citesc pe 

Ibrăileanu, pe Lovinescu,ignorându-le marile merite de 

artiști ai dialecticii critice”. Aristarc încheie, întorcându-se 

la Caragiale și punând mereu accentul pe estetic, 

sensibilitate, pe finețe. „Se cade să provocăm crearea 

unei societăți restrânse de cititori, care să nu caute în 

artă aliment  pentru suflet, ci exerciții pentru gustul 

literar. Caragiale va sluji ca un indicator. Când va crește 

admirația pentru el, va fi sporit implicit simțul critic. Un 

cititor care nu gustă pe Caragiale e un om de treabă, dar 

nu e un om subțire ”. 

 Câteva propoziții  ce  se țin minte rostește 

G.Călinescu despre Arghezi, care   continua să fie 

denigrat. „Bătălia”Arghezi ( Dorina Grăsoiu i-a consacrat 

un studiu de tot interesul ),încă nu se încheiase. „Azi, 

toată presa românească  ≤ sănătoasă ≥ ațâțată și de 

poeții învinețiți de invidie invidiază pe acela care face 

cinste epocii”. Și autorul Istoriei literaturii române,alături 

de alți confrați (ex.Mihai Ralea )îl situează alături de 

Eminescu : „Însă T.Arghezi rămâne ≤un mare poet ≥ 

orice ar zice cutare și cutare, și unde e mare, e egal cu 

Eminescu, adică e genial, creator”.( J.l.nr.31, 30 iul. 

1939 ) 

 Prin atâtea din aspectele lui, „Jurnalul literar”ne 

oferă încă o strălucită dovadă a marelui talent, nu 

exagerez afirmând -și nu sunt singurul –a genialității 

critice a lui G.Călinescu. 
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Mircea MOȚ 

 

 

 

  Une saison en...Berceni 

                                                                                                              

Periferia, mahalaua( scria sugestiv un 

Bacovia: „Prin măhălăli mai neagră noaptea-mi 

pare”), în sfârșit, cartierul sunt topos-uri ale 

literaturii, contând ca limită dintre organizare, 

creație și un alt-ceva, de dincolo, ce pare  să 

scruteze permanent spațiul consacrat și impus 

printr-un gest civilizator. În această ipostază de 

limită, cartierul descurajează tentația simbolului și a 

mitizării centrului, de care se îndepărtează pentru a 

lăsa realitatea să se manifeste in concretețea ei.  

 Într-un volum emblematic pentru poezia lui 

Klaudiu Komartin, Un anotimp în Berceni, cartierul 

stimulează fără îndoială receptarea directă a 

realului, impund-o ca  experiență absolut notabilă și 

ca o incontestabilă aventură. Cartierul înlesnește 

nu atât o poezie a cotidianului, cât, mai ales, îi 

oferă poetului șansa cu totul aparte de a percepe 

realitatea înlăturând orice tendință de mistificare, 

printr-un discurs vizibil lipsit de solemnitate. Ceea 

ce nu înseamnă însă că poetul nu este totuși mai 

apropiat de experiența modernității decât s-ar 

părea. Profunzimea realului îi stă în atenție, dar 

demersul său nu se soldează cu descoperirea 

acestei profunzimi, ci cu deziluzia că dincolo de 

suprafață nu se mai ascund semnele consacrate 

de o întreagă experiență a poeziei. Un poem 

precum Ce ascunzi în palmă? trădează atitudinea 

poetului convins că tot ceea ce contează și se 

impune cu o anumită brutalitate este doar realitatea 

imediat perceptibilă. Poetul trăiește în 

contemporaneitatea „surpării” acelui adânc mereu 

căutat și mereu inventat, a înăuntrului ce a tentat 

întotdeauna poezia: „Tot ce e înăuntru toată 

chestia aia învăluită într-un abur auriu/susurând a 

împăcare și liniște s-a surpat.” Intrarea în lume și 

asumarea realității coincid la Claudiu Komartin cu 

asumarea limitelor și cu pierderea visului, totul 

transcris într-o poezie ce stă sub semnul unui lirism 

profund și autentic: „am intrat într-un spațiu strâmt 

și prost luminat/după câteva clipe am înțeles că 

nimic nu o să mai fie la fel/nimic nu va putea înlocui 

camera îngustă și primitoare/în care-am crescut/în 

care-am avut primele experiențe și am visat cu 

ochii deschiși/acum ochii mei încă încearcă să se 

obișnuiască...” Într-o asemenea situație, condiția 

ființei înseși este reconsiderată: „sunt un iepure uite 

cum fug/ sunt un șoarece într-un labirint 

înghețat/zdrobește-mi capul mai repede(...)/sunt o 

insectă brutală și tânără/iubește-mă.” 

Trimițînd detașat intertextual spre un reper 

poetic esențial, rimbaldianul saison en enfer, 

Claudiu Komartin își asumă și el un infern, în cu 

totul alt timp/răstimp și în altă manieră. El adoptă 

față de realitate o atitudine de o luciditate intensă, 

pănă aproape de limitele suportabilului, ceea ce-i 

permite să sesizeze degradarea realului și a 

omului. El este contemporan  realulului aflat in des-

compunere, pornit pe drumul invers celui presupus 

de creație. Martor al acestei descompuneri, 

imagine particulară a regresului creației, Claudiu 

Komartin mizează pe transcrierea „aventurii” 

organicului, în poeme excelente din ciclul Poemele 

cu tatuca(poate deloc întâmplător propuse ca „o 

poveste”, cu tot ce implică aceasta): „tătuca e doar 

o carcasă de celule în descompunere,/un sac de 

piele în care/își face loc boala/iar dracul forează tot 

mai adâncd, din cap până-n piept/și din piept până-

n burtă/până se aude un os din paleozoic 

plesnind.” Realitatea devine agresivă și poetul o 

scrutează lucid,  acceptând relația cu aceasta ca 

pe un destin, totul surprins într-un limbaj în care 

prezența concretului nu exclude sugestiile 

simbolice: „Tata stă pe marginea patului, e-aproape 

vânăt/și urlă să îl lăsăm în pace.Îi prind capul în 

mâini/și-o pasăre fâlfâie prin încăpere încercând să 

găsească ieșirea.” Nu contează în ultimă instanță 

la Claudiu Komartin  discursul accentuat prozaic, 

ori demitizarea brutală a realității, ci intenției 

poetului de a amplifica atmosfera de infern și de a-

și accepta  aproape tragic suferința: „Burta-i 

bolborosește și suspină în graiul ei umed-cleios:/ 

tătuca e-o damigeană în care cineva suflă printr-un 
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furtun/de plastic la 5 dimineața.” Toate iluziile se 

risipesc într-un câștig de lirism autentic, ce pune 

livrescul în fața ipostazele realului: „Tătuca nu știe 

ce e seducția/tătuca nu l-a citit pe Kierkegaard/în 

copilărie/brutalitatea lui era singurul lucru de care 

puteam fi siguri.” Realitatea agresivă lasă loc unei 

exclamații în care lirismului poetului nu se 

dezminte, chiar dacă pare ușor înscenat: „flegma 

sa verde, surioară, e râul blestemat în care ne 

înecăm tinerețea.” 

Într-o realitate degradată și intrată în 

descompunere amintirea nu constituie un univers 

compensator și un refugiu, ci accentuează suferința 

la care poetul cu o sensibilitate fină este predispus 

de altfel. Poemul Un anotimp în Berceni poate fi 

citit ca un jurnal ce consemnează traversarea unei 

realități ingrate în căutarea iluminării, a frumuseții 

ori a sufletului: „încearcă să-ți amintești:/ ai dormit 

în paturi de gheață/iar ochii tăi s-au plimbat/prin 

încăperi străine/pe chipurile răvășite//și nimic nu a 

înflorit în/întunericul dinăuntru//obișnuită cu uzura 

cu formele/tăcite ale suferinței/pocitania își cerea 

drepturile//dar limbajul avea muchiile zimțate/și 

totul se impregnase cu/mirosul de târfă al 

morții//frmusețe, tu cântăreai mai puțin/decât 

fumul!//ai îmbrățișat trupuri fără cusur/le-ai crestat 

pielea crezând că/așa vei putea ajunge la 

suflet//încearcă să-ți amintești:/din toate nu a 

rămas/ decât o gură invizibilă.” 

 Poet care, după cum s-a spus, nu practică 

„ingineria textuală”, Claudiu Komartin scrie o 

poezie „cu un puternic sentiment al degradării lumii 

de afară”(Eugen Simion), textul poetic transcriind, 

grav, o perspectivă cu reflexe metafizice, ce-l 

individualizează pe tânărul autor  între poeții 

generației sale. Reperele imaginarului său sunt 

impuse grav și lucid, amintind experiența 

postmodernistă, fixate însă într-o ușor sesizabilă 

peliculă livrescă și invăluite intr-un joc textual, totul 

pentru a le susține ca prezențe ce nu implică 

afectivitatea.Un argument îl constituie poemul 

Black Butterfly în care discursul nu limitează 

perspectiva spre orizontul profunzimii și unde, chiar 

programatic subminat, simbolul mai amintește 

autoritatea care i-a fost conferită de o întreagă 

experiență poetică.: „nu vreau să mă gândesc la 

oameni/iubirea lor e un fluture negru/cu aripile 

întinse/ce se așază pe fruntea unui gimnast 

paralizat//stă acolo/privindu-l cu tandrețe/își înfige 

trompa în țesuturile cele mai moi/se amuză ca un 

copil//își înfige trompa și râde/ își înfige trompa și 

râde//în soarele năucitor”. Trăirile și marile neliniști 

ale lui Claudiu Komartin se susțin printr-un autentic 

lirism de sub autoritatea căruia discursul nu-și 

propune să-l scoată pe poet: „Munții nu sunt 

prietenii mei/Norii nu sunt prietenii mei/Luna îmi 

pare și după atâția ani/Doar o necunoscută plină de 

ifose//Cine mă va lua în brațe în timpul 

căderii?/Cine va inventa minciuna perfectă/În care 

să doresc cu disperare să cred/Ca altădată în moș 

crăciun sau în arabela?//(...) Într-o zi/Din tufele de 

liliac va ieși/O pasăre sângerie/ce ne va șopti un 

secret”( Ca un copil bătrân ca un păianjen). 

Recitit la câțiva ani de la publicare, volumul 

Un anotimp în Berceni oferă în fond constante ale 

poeziei lui Claudiu Komartin, autor care trebuie 

perceput intr-un context mai larg decât al generației 

sale. 
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Radu 
CIOBANU 

 
 
 

E p i s t o l a r 
 

 
HORIA STANCA 
 

 
Pe Horia Stanca (1916-2002) l-am cunoscut 

în anii 80 ai trecutului veac, cred că la unul dintre 
memorabilele Colocvii de critică ale revistei 
„Transilvania” din Sibiu. În ciuda diferenței de 
vârstă, ne-am apropiat firesc și am rămas în 
corespondență, cu întâmplătoare întreruperi, 
începând din 1980 până în ultimii săi ani, când, 
pierzându-și vederea, am rămas în legătură prin 
lungi convorbiri telefonice. Cunoștința noastră a 
evoluat spre o prietenie tot mai cordială datorită 
interesului pe care mi l-a remarcat pentru Cercul 
Literar de la Sibiu, cu o preocupare prioritară 
pentru fratele său, Radu Stanca. Au contribuit, 
desigur, și nostalgiile sale, familia Stanca fiind 
originară din Petroșani, ceea ce l-a îndemnat să 
revină deseori în județ și la Deva, cu ocazia unor 
manifestări culturale pe care le vegheam la revista 
vorbită „Amfiteatrul Artelor”, care se desfășura 
lunar la Casa de cultură, după care zăboveam în 
memorabile agape colocviale când ne cucerea cu 
vocația sa de povestitor, evidentă și în volumele 
sale de memorialistică. Ne va fi apropiat afectiv, 
poate, și comentariile pe care le-am consacrat 
acestor cărți. 

Scrisorile sale în număr de 16, fără a 
număra și mesajele laconice, ocazionale, pe vederi 
sau felicitări de sărbători, sunt întotdeauna 
dactilografiate la un rând, pe foi A4, uneori și pe 
verso. Le-am respectat întocmai ortografia, dar am 
corectat tacit greșelile evidente de tastare.  

                                                                                                      

                                       Radu Ciobanu 
 
 
 

I 

                                                                      
București, 4 Aprilie 1980 

 
Dragă amice Radu Ciobanu, 
Pentru că aflu din interviul de la „Ritmuri” că 

singurul zgomot care te deranjează este telefonul, 
folosesc instrumentul acesta de scris ca să-ți 
mulțumesc din toată inima pentru, n-ași spune 
simplu șezătoarea, ci cu adevărat academica 
aniversare organizată în amintirea fratelui meu 
Radu. Cît de impresionat am fost, ați văzut cu toții 
cînd am luat cuvîntul, încît nu mai e nevoie să 
adaug măsura în care tristețea de a fi trebuit să 
particip la aniversarea unei vîrste neîmplinite, a fost 
acoperită de bucuria de a găsi la voi un așa de cald 
atașament față de memoria lui. Tot ce s-a spus și 
s-a făcut acolo m-a încredințat că vechea 
sensibilizare ardelenească la formele frumoase în 
care se îmbracă limba românească e încă vie și că 
putem clădi pe ea viitorul de aur la care visăm și 
nizuim. 

Îți scriu așadar nu numai ca să-ți 
mulțumesc, ci și ca să-mi exprim bucuria de a fi 
găsit pe lîngă atașamentul de ordin oarecum 
personal, amintit mai sus,, pe acela de ordin mai 
general pentru sincera dorință de a promova în 
cercuri cît mai largi frumusețile noastre literare la 
care dumneata contribui cu patima omului otrăvit 
de viciul cernelii, de care odată atins, nu mai poți 
scăpa. Îți mulțumesc și în același timp te felicit și-ți 
fac caldele mele urări de spor la lucru și de succes 
pentru lucrul făcut. 

Dar nu-ți scriu numai să-ți mulțumesc 
pentru modul occidental în care s-a desfășurat 
aniversarea, ci și pentru cuvintele rostite despre 
Radu, pe care îți propun să le trimiți de urgență lui 
Tomuș la „Transilvania”. La Sibiu, unde am 
întrerupt două zile drumul, relatându-i cele de la 
Deva, m-a solicitat să-i dau să publice în numărul 
proxim, gata de dat la tipar, cele spuse de mine 
acolo, dorind să contribuie la această aniversare cu 
o prezentare a lui Radu. Îți transfer dorința lui, 
socotind că ceea ce ai spus dumneata acolo e 
tocmai ceea ce ar dori orice publicație pentru astfel 
de prilej. O prezentare sintetică, de nivelul celei a 
dumitale, este întotdeauna pentru cititori mai 
valabilă decât amintirile mele lovite de un prea 
puternic subiectivism. În plus, mi-ar face plăcere să 
am la colecția mea pregătită pentru muzeul 
literaturii, cele spuse de dumneata la Deva. 
Bineînțeles, Tomuș dorea să aibă ceva „repede”, 
cum spunea el, ca să mai poată intra în numărul 
viitor al revistei. Ce spui ? 

Mă bucur de pe acum să ne revedem și să 
ne îmbrățișăm peste vreo trei săptămîni cînd 
Tomuș inaugurează sediul Asociației la Sibiu, la 
care m-a poftit și pe mine, la care ar dori de 

EPISTOLAR 
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asemenea să înmîneze carnetele celor noi admiși, 
printre care mă număr și eu. Pînă atunci îți 
mulțumesc încă o dată pentru toate și îți urez 
tradiționalul Hristos a înviat și Sărbători fericite 
dumitale și întregii familii. De asemenea te rog să-i 
transmiți lui Mihai Cimbru1 bucuria de a ne fi 
cunoscut și împărtășit, cam în fugă ce e drept, 
opinii despre pasiunile noastre comune. 

                    Cu toată dragostea și prietenia 
                                                 Horia Stanca 
P.S. Am citit toate cele publicate în 

„Ritmuri”. Aveți o publicație la îndemînă pentru 
toate frămîntările voastre cultural-artistice. Folosiți-
vă de ea și animați-o cu tot ce vă ajută sufletul și 
mintea. 

 
 

II 
                                                                       

București, 22 iunie 1980 
 
Dragă Radule, 
Am regretat profund că nu ne-am întîlnit la 

Sibiu cu prilejul colocviului și al inaugurării localului 
Asociației de acolo, cînd s-au împărțit și legitimațiile 
noilor săltați în scaune de... nemuritori!! M-am 
interesat imediat dacă ești pe acolo și, cum eu am 
sosit exact în ziua deschiderii localului, deci în 26 
mai la orele 16, mi s-a spus că plecaseși încă de 
dimineață acasă. Nu îmi închipui că te-a grăbit cine 
știe ce treabă urgentă acasă și încă o dată am 
regretat că nu te-am întâlnit acolo. Doream să-ți 
împărtășesc plăcerea cu care ți-am citit răspunsul 
la scrisoarea mea și să putem, la un pahar, fie și de 
apă, să ne împrospătăm simpatia și amiciția pentru 
colaborări viitoare. 

Îți scriu acum doar ca să am prilejul să-ți 
adaug în plic o poză din cele făcute la Pascu acasă 
în seara cînd am așteptat cu toții împreună un tren 
care să-l ducă pe Doinaș la Arad, ca într-un film în 
care cinci nătîngi așteaptă un eveniment de seamă. 
Poza este însă simpatică și îți va aminti, dincolo de 
seara respectivă, festivitatea sub emoția căreia 
trăiesc și acum, pe care ați organizat-o în amintirea 
fratelui meu Radu. A fost cel mai frumos dar pe 
care mi l-ați putut face de ziua celor 60 de ani pe 
care i-ar fi putut împlini sărmanul. 

Poate nu te rog prea mult dacă te poți 
interpune să capăt în fine, după atîta timp, banda 
aceea de magnetofon cu înregistrarea ședinței ca 
să mi-o copiez eu aici. Cu banda mea de 

                                                           
1
 Mihai Cimbru (n. 1925), studii de litere, filozofie și drept, 

fost director adjunct al Direcției Județene de Poștă și 

Telecomunicații, distins reprezentant al elitei intelectuale a 

județului Hunedoara, biograf, traducător, colecționar bibliofil, 

filatelist. 

magnetofon lăsată lui Pascu2, lucrurile au căpătat o 
întorsătură ridicolă și acum trebuie să găsesc 
soluție să-mi înregistrez banda voastră aici. Poate 
mi-o puteți împrumuta pentru cîteva zile, cu 
restituirea garantată. De asemenea nu știu de ce 
doamna Aslău3, nu răspunde la dorința mea de a-
mi trimite cele spuse la ședință despre Hora 
Domnițelor. 

Doinaș a fost ieri pe la mine. Am reluat 
impresia frumoasă de la Deva în cîteva amintiri 
schițate și acum colaborăm, sper mai fructuos, pe 
marginea lui „Faust” pe care l-a terminat de tradus 
și la care m-am înjugat să-i traduc comentariile 
făcute la vremea lor de marii lui comentatori de 
pretutindeni. O treabă deajuns de grea fiind vorba 
numai de sinteze în limba atît de concisă a 
nemților, care la noi nu se pretează decît la 
parafrazări. Dar vom mai vedea. Pînă atunci, dacă 
cumva vă găsim la mare între 1-15 iulie, vă invităm 
la Casa Scriitorilor de la Neptun pentru o seară de 
îmbrățișări și discuții, 

                                cu drag și cu plăcere, 
                                                     Horia 
 

III 
                                                                       

București, 22 Nov. 1982 
 
Dragă Radule, 
Mi se oferă acum prilejul de a răspunde 

bucuriei pe care mi-ai făcut-o în repetate rînduri de 
a-mi dărui cărțile tale. Cu regretul de a nu fi scris 
cronica intenționată la ele, pentru că „amabila” 
Transilvanie nu mă servește cum trebuie, îți trimit 
aci cîteva extrase ale mele pe care mi le face, fără 
să le cer, publicația „Repere sibiene” la care 
colaborez constant, după cum vezi. 

Am regretat din toată inima să nu te fi întîlnit 
la „Cibinium”, unde ar fi fost locul să ne vedem dat 
fiind profilul literar din anul acesta al festivalului 
respectiv. De altfel, inexplicabil pentru mine, n-ai 
apărut nici în ordinea membrilor Asociației cu 
fotografia corespunzătoare, unde ne-au pus pe toți 
ceilalți, mai puțin însemnați decît tine, care, pe 
lângă actualitatea publicațiilor tale mai erai și în 
conducerea Asociației. De ce ? 

Doamna dr. Apolzan4, colega mea de clasă, 
care îți aduce plicul, este o cercetătoare de toată 
competența și seriozitatea a plaiurilor hunedorene 

                                                           
2
 Constantin Pascu, profesor de limba și literatura română, 

originar din Petroșani, ca și familia Stanca. Colaborator al 

revistei vorbite „Amfiteatrul artelor”. 
3
 Marioara Aslău, profesoară de limba și literatura română, 

colaboratoare a revistei vorbite „Amfiteatrul artelor. 
4
 Lucia Apolzan (1911-2001), doctor în filozofie și litere, 

etnograf. În ultimii ani căsătorită cu Horia Stanca, nași fiindu-

le Ștefan Aug. Doinaș și Irinel Liciu. 
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și îți va face plăcere să o cunoști și să-i afli 
preocupările, dacă bineînțeles te-ar interesa 
chestiunile care fac obiectul cercetărilor ei de pe 
culmile, de data aceasta, a Luncanilor unde și-a 
petrecut ani de zile verile dintr-o pasiune pe care 
noi, condeieri de birou, ne-a abandonat încă de pe 
cînd eram adolescenți. 

Mi-ar face o imensă bucurie să mai putem 
colabora la foarte frumoasele voastre acțiuni literar-
culturale. Le-ați părăsit sau  nu mai aveți entuziasm 
pentru ele, acum cînd e așa de greu să ne 
descurcăm cu proza cotidiană a alimentației ? 

Nu mai știu nimic despre tine și nici despre 
Costică Pascu și nici despre foarte entuziastul 
Silviu Guga, cel cu planuri de a răsturna lumea cu 
cenaclul său de la Călan. V-ați dat la fund pe 
neașteptate, tocmai cînd ați luat aripi. Oricum, dacă 
mai organizați ceva, mă puteți avea și pe mine în 
vedere. Mai puțin pe Doinaș care la primăvară 
pleacă pentru trei luni în RFG, deci nu ați mai putea 
conta decît colo pe toamna viitoare. 

Sărut mîna doamnei soția ta și 
îmbrățișîndu-te îți fac sincere urări pentru spor la 
romanele pentru care ai în afara ineditului cadrului 
și stilul original al tratării subiectului. 

                                              Cu drag, 
                                                    Horia 

 
IV 

                                                                                 

București,30 Decembrie 1982 
 

Scumpe Radule, 
După cum vezi îți scriu în ultima zi a anului 

1982 înaintea revelionului de mîine seară cînd 
umblăm toți cu speranța că ni se deschide marea 
cu sarea și din toată inima doresc și pentru tine și 
pentru toți ai tăi ca ea într-adevăr să ți se deschidă. 
Ca speranțe, am și eu un car plin și îmi fac plăcuta 
iluzie că măcar cîțiva saci vor cădea și pentru mine 
din carul abundenței viitoare. Promisiunea cea mai 
cea este a lui Ioanichie Olteanu care va continua 
să-mi publice „memoriile” de la Berlin cu întâmplări 
și oameni de acum aproape jumătate de secol. Nu 
știu cît vor interesa, dar mie îmi pică ceva adausuri 
la slabele mele venituri dintr-o pensie amărîtă și 
cîteva traduceri întîmplătoare. Mai am și alt gînd, 
să continui să public la „Steaua” cu începutul făcut 
la nr. 7 tot amintiri despre „Clujul de altădată”, în 
replică lui G. Sbârcea la ale lui date pe ungurește 
cu „Szép város Kolozsvár”. Dar astea ți le scriu 
așa, secundar. 

Principalul este să-ți mulțumesc pentru 
scrisoarea ta care mi-a făcut plăcere și i-am reluat 
lectura ca să mă încredințez că ți-ar veni bine o 
colaborare a mea la „Ritmuri” care dacă continuă 
să iasă așa cum este trimis, e foarte bine. Eu îți 

trimit alăturat cîteva rînduri pe o temă foarte 
hunedoreană, așa că din acest punct de vedere 
sînt în chiar cadrul profilului „Ritmurilor”. Numai că 
am și eu o pretenție, pe care tu o vei înțelege 
indiferent dacă alții se vor „șifona” pentru cuprins. 
Pentru că fac o anexă la articol în care pledez 
pentru denumirea „Petroșeni” te voi ruga să ai grijă 
să apară sub forma aceasta și în textul 
premergător ca nu cumva să iasă o aiureală, adică 
să fiu eu primul care mă contrazic scriind la textul 
articolului Petroșani cînd în anexă pledez pentru 
contrariul. Așadar dacă ajungi să publici mica mea 
contribuție la „Ritmuri”, îți voi mulțumi de pe acum 
și pentru adeziunea la ceea ce scriu în anexă. 

În rest, totul e în ordine. De la Familia 
Pascu n-am nici un fel de știri. În schimb, am 
cunoscut aici în București pe Nicolae Adam 
directorul muzeului din Orăștie cu care am convenit 
să se facă la primăvară o comemorare Radu și 
Dominic Stanca acolo, cu care apoi să venim și la 
Deva, din București participînd amicii noștri Doinaș, 
Regman, Ioanichie, I.D.Sîrbu petrileanul și alții cu 
care vom comemora în martie la Cluj cei 20 de ani 
de la moartea lui Radu fratele meu. 

Cam astea ar fi cele interesante. Restul cu 
alimentele alimentare, deci nu cu cele spirituale, 
stăm ca și voi, nici o deosebire și nici o scofală de 
un București plictisitor și fără zăpada care să-i mai 
acopere nuditatea urîtă și murdară  

              cu tot dragul și cu un an nou vesel 
                                                        Horia 
[Adăugat de mână, cu cerneală]: 
P.S. Calde urări Dlui Cimbru de la Poștă. Ai 

primit biletele de tren ? 
                                                                                                                                        

(Va urma) 
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Ioan Radu 

VĂCĂRESCU 

 

Gerard Manley Hopkins 

(1844 – 1889) 

 

Frumusețe pestriță 

 

 

Laudă Domnului pentru lucrurile pestrițe –   

   Pentru cerul în două culori precum vaca albă și 

brună;  

      Pentru stropii trandafirii de pe pielea păstrăvului 

lunecător;  

Frunzele arămii ale castanilor toamna; aripile 

cintezelor;  

   Peisajul parcelat, locuri contrastante – pășune, 

țelină sau arătură,  

      Pentru toate meșteșugurile, cu dichisurile, 

uneltele și podoabele lor.  

 

Toate lucrurile contrare, excentrice, frugale, bizare; 

   Orice este liber, nestatornic, pistruiat (de ce, cine 

stie-a scrie-n limbă ?) 

      Sprintene și și-ncete; dulci și acrișoare; 

înnegurate și strălucitoare; 

Părintele a toate câte sunt și-a căror frumusețe nu 

se schimbă: 

                 Lăudat fie în slava cea mare! 

 

 

 

 

 

 

Plopii din Binsey  

 

doborâți în 1879 

 

Dragii mei plopi tremurători, a căror colivii de aer  

   Înghițeau în frunze rătăcitoare raze de soare,  

   Sunt acum doborâți, tăiați, cu toții tăiați;  

      Șirul de verdeață, ascunziș de răcoare,  

N-a fost cruțat, și n-a fost nimeni să le cânte 

copacilor 

Prohodul, să legene a jale umbrele 

lunecătoare  

       Care înotau sau se scufundau în aval,  

În luncă & pe râu & în vântul rătăcitor prin 

buruienile de pe mal.  

 

 

O, dacă am ști ce facem 

      Când retezăm un arbore sau scormonim în 

pământ –  

   Ciopârțind și torturând verdeața vie!  

      Natura-i atâta de blândă,  

   Ființa ei atât de fragilă, de lumină colivie;   

   Iar această pârloagă stearpă ce-a rămas 

   Nici cât o-nțepătură nu contează, 

   Căci noi, chiar dacă vrem să corijăm 

          Și să-ndreptăm ce este în natură,  

      Nu arătăm decât o mână ce retează:  

Iar cei ce vin după noi nici măcar nu ghicesc 

trecuta frumusețe.  

   Zece sau douăsprăzece, doar zece sau 

douăsprăzece  

      Lovituri de topor  și peisajul încărcat de 

tandrețe-i  

           Ciopârțit și niciodată n-o să fie iară;  

     Peisajul rustic, scena câmpenească,  

     O dulce și mângâietoare scenă de la țară.  

TRADUCERI 
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Refugiu în Rai  

 

 

Să ajung acolo, un vis ca o boare:  

Unde izvoarele nu seacă-n rogoziș, 

Unde zborul e lin și grindina nu toacă cruciș,  

Unde o mână de crini dau în floare.  

 

Și m-am rugat acolo s-ajung:  

Unde furtuni nu bat niciodată, 

Unde cruda undă-n muțenie-i refugiată, 

Iar scrânciobul mării e ciung.  

 

 

 

Alchimistul în oraș 

 

 

Văd prin fereastră nori călători,  

Ruginite frunze, sezoane noi și cer păgân,  

Mulțimi de oameni fără chip:  

Întreaga lume trece; eu rămân.  

 

Ei nu-și irosesc programul stabilit,  

Arhitecți și meșteri plănuiesc și construiesc:  

Văd coroanele turnurilor lor  

Și promisiuni de fericire ce se împlinesc.  

 

Cât despre mine – poate că țelul meu,   

Ce strălucea în era dintr-o altă fire,  

Ca și strădania-mi cea veche,   

Ar fi putut azi să le fie moștenire.  

 

Dar potiru-i lipsit de strălucire,   

Căci aurul n-a fost să fie scos din piatră,  

Deci foalele să nu mai sufle  

Și, în sfârșit, să nu mai fie foc în vatră.   

 

Acum e prea târziu s-ascund  

Neputinciosul și-mpovăratul meu prohod,  

Care mă face, când cu oamenii vorbesc,  

Mai slab decât un orb sau un schilod.  

 

Ar trebui să iubesc orașul mai puțin,  

Chiar dacă asta-mi trădează desueta-mi teză;   

Și iată cum visez tărâmul pădureț   

Sau landa de pe sălbatica faleză.  

 

Pășesc spre foișorul secret unde briza adie,  

Să văd cum soarele răsare sau apune;  

Zăresc porumbeii cum virează în bătaia vântului,  

Și cum turnu-i înghite-n genune 

 

De lucarne între turlă și pământul  

De sub mine, prin aerul solid;  

Privesc largul rotund orizont,  

Spre undeva unde-aș vrea să mă închid.   

 

Cel mai mult urăsc învățătura  

Ce nu-și ține promisiunea de izbândă;  

Și mai dulce-mi pare-a fi țărmul pustiu,  

Și sălbăticia tandră și liberă de-osândă,  

 

Sau gorganele ce oase vechi astupă,  

Sau stânca sfredelită de gulubul sălbatic,  

Și arborii de terebint, roca șlefuită de vânt,  

Tăcerea și aerul pur în abisul prismatic.   

 

Acolo în cuadratul de pe creasta înaltă  

Aș vrea să m-ntind, pe când cade seara,   

Și cu-ndelungi priviri, înainte de-a închide ochii,  

Liber să fixez lumina aurie ca ceara.  
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Ioan BARB 
 

Eugen EVU n-a murit. 

 A trecut din poezie în veșnicie: ”Da, apă 

sunt/Dar împotrivă-mi curg!” 

      Poezia sa a rămas printre noi. L-am cunoscut 
acum 35 de ani într-o toamnă, într-un autobuz care 
ducea scriitorii hunedoreni de la Deva la Petroșani, 
unde erau așteptați la Teatrul de stat, la o întâlnire 
literară, de Dumitru Velea, pe atunci secretar literar 
al teatrului. Când am urcat în autobuz, însoțit fiind 
de Silviu Guga, din neatenție am dat jos pălăria 
poetului Neculai Chirica, care m-a apostrofat în 
glumă cerându-mi să o ridic de jos. M-am executat 
ca un tânăr proaspăt eliberat de la oaste și care 
avea un mare respect față de toți cei care scriau și 
reușiseră să publice în ziarele și revistele timpului. 
Eugen Evu și-a dat seama că m-am simțit prost și a 
intervenit cu o glumă, m-a întrebat cine sunt și m-a 
condus pe un scaun în spatele autobuzului. I-am 
spus că am fost coleg cu vărul său, poetul Ioan 
Maxim și a părut încântat de acest fapt, invitându-
mă la cenaclul Lucian Blaga. Invitație pe care n-am 
ezitat să o urmez. Într-o seară de joi am căutat să 
ajung la o întâlnire a cenaclului Lucian Blaga, 
cenaclu al cărui animator era însuși poetul. Încă se 
mai auzeau eșapările furnalelor combinatului din 
Hunedoara și fumul evacuat picta spectrul serii pe 
”cerul purpuriu al Hunedoarei” când am urcat 
scările, pe lângă actualul sediu al BCR din 
Hunedoara și am ajuns la un bloc cu patru etaje al 
Combinatului Siderurgic de atunci. Într-o cameră de 
la etajul doi se întâlneau membri cenaclului. Mare 
mi-a fost uimirea când în fața blocului, pe scările de 
beton stătea Eugen Evu și își aștepta cenacliștii. 
”Mai așteptăm puțin aici, că nenea Herea nu a venit 
încă să deschidă!”. Văzând privirea mea 
întrebătoare mi-a explicat că nenea Herea era 
administratorul blocului care venea cu cheia și 
deschidea sala în care se adunau cenacliștii. Peste 
un an debutam cu poemul ”Mesteacănul”, în cadrul 
unui grupaj de poeme al poeților din Cenaclul 
Lucian Blaga, în prestigioasa revistă 
TRANSILVANIA, din Sibiu, revistă aflată la acea 
dată sub conducerea lui Mircea Tomuș. Au fost 
colegii mei de cenaclu: Liliana Petruș, Ovidiu 
Băjan, Nuța Crăciun, Tatiana Paraschiv. Dorina 
Bala, Virgiliu Vera, Laura Meda, Lucian Murărașcu 
și alții. Mi-am amintit că pe coperta uneia dintre 
primele cărti ale lui Eugen Evu era scris: ”Da, apă 
sînt/dar împotrivă-mi curg...” Definea lupta pe care 

poetul a dus-o în primul rând cu el însuși. Și când 
apa aceea de har nu a mai putut curge prin sufletul 
său, ca un anestezic numit poezie, și-a deschis 
albie prin veșnicie. 

 

 

 

Eugen EVU: 

    (1944-2017) 

 

 

Mă înjunghiase toamna blondă-n seară: 

Mi-a dat sărutul, hoața, și-a fugit. 

În fagurii extazului, amară, 

Lumina ei sclipea ca un cuțit. 

 

Deschis-am pumnii, cum, copil, odată, 

Când din izvor să beau îngenuncheam, 

Dar licărul din palma despuiată 

S-a spulberat, ca razele pe geam... 

 

Doar bănuit, un hohot, o fisură 

Prin care, delirant, întrezării 

Gura Fecioarei ca o mușcătură- 

Sărut profan, de când eram copii.... 

 

         

IN MEMORIAM 
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Daniela TOMA 

 

1. 
 
poate că nu mă crezi, dar şi eu am avut odată                                        
o parte din trup care cânta pe stradă                         
şi-n care-mi adunam nălucile                               
să-mi spele eşarfele galbene şi să fluiere 
 
cealaltă parte, mai obraznică, mai împovărată, 
semăna cu umbra mea, mă părăsea deseori  
                                
şi nu ducea lipsă de nimic 
 
în fiecare sâmbătă îmi căra pălăria de paie, 
mă-mbrăca mireasă de-a-ndoaselea 
şi-mi punea în cârcă o pădure de păsări                                           
la fel de galbene, lumânări şi-o gură de apă 
 
cum cealaltă jumătate-mi alunga mereu graurii, 
mă vedeam nevoită să mă strâng singură la piept 
ca pe un ziar vechi, 
să nu mai vorbesc cu mine, să-mi lipesc doar 
noduri                      
pe trup şi-o tablă de aramă 
 
din când în când, mă culcam pe-o ureche în miezul 
zilei 
unde se afla o culoare neîncepută şi un om viu 
ce semăna izbitor cu mine 
 
el, însă, avea sufletul de lemn 
şi trecea pe deasupra 
 

 

 

2. 

femei străine mi-au purtat rochiile 
ca pe nişte tufe de liliac crescute în spatele grădinii, 
noapte de noapte îmi şopteau: „du-te şi pune 
muzică pe gustul tău, 
noi suntem în formă, te aşteptăm alături”! 
 
eu nu mai aveam decât pantofii roşii  
şi multe scrisori de dragoste din toate timpurile 

asta m-a făcut şi mai furioasă decât eram, 
într-un mod mai sofisticat, am început să fac 
legături între personaje 
 
femeile inventate puneau în continuare paranteze 
începutului şi sfârşitului 
strigând întruna: „salvaţi-vă! harta oaselor voastre 
s-a deghizat în călugăr” 
(uite, acesta e un portret care are suflet bun 
deci, nu e greu de învins mai ales că ochii sunt cei 
ai lunii mele de miere 
în afară de unul vechi şi închis) 
 
pe paliere diferite, tentaţiile se aflau într-un cerc  
prefăcându-se că mă iubesc 
eu le îmblânzisem însă demult întâlnirile pe 
neaşteptate 
şi nu-mi mai stârnea interes parada lor de paşte 
 
prin urmare, 
le-am incendiat imediat colţurile şi le-am lăsat fără 
slujbă 
doar una se mai zbătea şi striga înfundat:  
„ce faceţi? n-aţi omorât-o încă pe aia?” 
 

 

3. 

cineva ridica un zid cu mâinile mele, 
surpa amânările una câte una  
şi le strivea între genunchi 

era plin de mine peste tot 

trupul meu se arunca precum sămânţa roditoare  
în largul lumii 
la început am vrut să nu mă mişc deloc, 
să las ochiul să muşte din ceilalţi,  
să strălucească şi ei puţin 

mai apoi, am descoperit viaţă între oasele mele  
şi întrebări despre prima iubire, 
l-am căutat pe cel care ţinea milioane de planuri  
în mintea florilor 
trăia captiv sub nişte umeri înalţi, 
îşi spăla simfoniile cu apă proaspătă 
şi-mi desena rochii pe care trebuia să le port 
la spectacolul unor însinguraţi 

apoi a venit un pian cu pieptul umflat, 
a împrăştiat toţi ochii din bătătură 
şi nu m-a lăsat să mai port fular 

în definitiv, era mai bine aşa 
aş fi putut risca să ajung un sentimen 
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Constantin 

BUTUNOI 

anonimat 

 

pentru frumoasa 
de la volanul unui audi nou 
viața începe când  
cadranul arată  două sute 
energia globului   
pare adunată în pântecul  
elegantului vehicol 
nu-i rămâne decât 
cu tandre mângâieri 
precum într-o idilă nevinovată 
să dispună de ea 
ce bine îți șade 
nimicurile ce se văd  
în stânga și în dreapta  
niște bieți pietoni fără importanță 
să nu ratezi autostrada  
pe care bolidul să-și consume puterea 
și pe tine să te scoată din anonimat 
 

ar fi simplu 
 
ar fi simplu 
aşa cum spun  
dragă tată 
dragă mamă 
dragă frate 
dragă soră 
vă iubesc 
să fac acelaşi 
şi pentru patrie 
m-aş simţi  
absolvit de obligaţii 
de ce să muncesc ca un robot 
să am grijă de familie 
de ce să am simţ civic 
de ce să nu o iau razna 
prin lumi mai bune 
de ce să mă intereseze pădurile 
apele curate 
şi câmpiile cultivate 
epopeea oilor ce urcă la munte 
oamenii necăjiţi 
şi locuinţele lor insalubre 

sărăcia ce bântuie 
prin oraşele şi satele tale 
nu spun dragă patrie te iubesc 
prefer ca în orice situaţie  
să poţi conta pe mine 
  
 

când nevoia de bani 
 
când nevoie de bani frige 
caută un bancher un finanţist  
vei afla marele secret 
cum banii să dea năvala  
spre tine 
avionul elicopterul vaporul  
o nimica toată 
vacanţe în locuri exotice 
unde stau grămadă 
frumoasele lumii 
nu uita rudele prietenii 
fă-le case cumpără-le maşini 
deschide-le  conturi 
să nu aibă griji la bătrâneţe 
să nu-ţi scape cei  
năpăstuiţi de soartă 
dă-le de mâncare asigure-le adăpost 
dacă-i loveşte boala 
achită cheltuielile de sănătate 
fie bancher fie financiar 
după ce ţi-ai  
satisfăcut nevoile 
ţi-ai asigurat şi o rezervă  
dă-le peste gură 
de când banii s-au inventat 
lumea a căzut 
în cel de-al doilea mare păcat 
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Andra TISCHER 

PODIA 

 

Poem 

Înlăuntrul inimii mele stai tu și citești poezii,  

apărat ca-ntr-o cetate.  

Așa cum te văd, 

cu gândul pierdut printre rânduri, 

îmi pare că toată liniștea curge prin noi 

din cealaltă parte a lumii,  

cuvintele mele cresc odată cu carnea 

și înțelesul lor din respirația ta 

are gustul sălbatic al primului fruct 

nici o mișcare nu fac să te ating, să nu te 

deștept 

am inventat un fel de limbaj al gândurilor 

în care mările mele umed se dau mâinilor tale  

și țărmul meu cuminte se desface înaintea ta,  

să desparți pământul de ape  

în minte spun rugăciunea și torțe aprind 

până la ceruri cu focul meu în neștire... 

citește trupul silabelor mele cu voce înceată 

și roagă-te pentru puterea lor neștiută 

îngenuncheată cuminte la marginea buzelor 

mele 

pe pat de tăcere 

în fiecare clipă a nașterii lumii  

am inventat un fel de carte a cărților 

în care scriu poezii pentru liniștea ta  

așa cum te văd, rezemat într-o parte cu mâna 

sub cap 

îmi pare că citești poezii - cuvinte tăcute  

ca-ntr-o biserică, închisă cetate. 

 

 

 

 

 

 

Îndrăgostiţi din lumea asta... 

 

Îndrăgostiți din lumea asta, drepți! 

Vi se cere să vă iertați unul pe celălalt,  

se înțelege, creștinește 

Și dacă ați putea, sărutați la plecare  

ultimele oase ale iubirii voastre 

ca pe moaștele unui sfânt  

de care toată lumea a auzit, mai puțin voi. 

Iertare că mâinile voastre  

au consumat aerul trupului vostru aburind. 

Iertare că buzele voastre  

s-au înfruptat lacome în graba mușcăturii, 

iar sângele vostru a podidit fără cuget, 

zvâcnind înfierbântat și ticălos  

tocmai când trebuia să fiți mult mai cuminți  

și chiar mai înțelegători.. 

”Nu așa se iubește, nu cu așa disperare, nu 

așa împătimit, 

fără violență, fără durere,  

de ce așa sălbatic, ați încălcat toate legile firii, 

și chiar ați merita o condamnare definitivă  

pentru această crimă împotriva umanității”. 

Mai bine să cereți iertare în fiecare clipă  

când faceți dragoste ca niște nelegiuiți fugari, 

când atingeți cu mâna fruntea nobilă a inimii  

și simțiți cum tresare în voi  

și vă doare în spasme acel nevrednic uter  

din care v-ați născut așa răzvrătiți și anapoda 

așa păgâni și indisciplinați. 

Cereți să fiți iertați  

pentru lipsa voastră de timp și de spațiu  

în care această dragoste a voastră  

în mod normal ar trebui să ruginească  

și să scârțâie din toate încheieturile  

de vechea boală a lumii. 
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Cristian PAVEL 
 
unul în altul 
 
aşa stăm, nespălaţi şi discontinui 
rupţi de şale şi ascunşi de draperii 
cu deşteptătoarele fărâmate de pereţi 
cu telefoanele strivite sub călcâi 
şi pereţii stropiţi cu vin 
ca după nişte orgii borgiene 
 
aşa ne gustăm 
ne răvăşim organele cu focuri de artificii hormonale 
cu toată argintăria familiei 
frecată cu bărbiile şi sexurile noastre 
aprinse în roşu 
 
tot ce a înălţat industria pentru adulţi 
toată gloria bordelurilor underground 
toată filmografia xxx 
se înmoaie în flacăra 
pierzaniei noastre carnale 
în acest deepthroat în regie proprie 
 
avem cătuşe de la sing-sing şi alcatraz 
bice de la hoardele tătăreşti 
bile din din şiragul mătăniilor papale 
măşti de fier din feudalism 
uleiuri şi parfumuri coborâte din suskind 
 
şi totul urcă din împerecherea noastră 
într-o boltă foarte înaltă 
ca o reprezentaţie fără suflare 
din circ du soleil 
 
tu nu faci împachetări cu parafină 
ci cu sperma şi secreţiile mele 
eu însumi nu mă feresc 
de jetul fierbinte al  
excreţiei tale 
 
zburăm la first class în 
norul frenetic  
apucat de pe cer  
prin orgasmele fiecărei reprize 
 
e aşa, un maraton al nesfârşirii 
al golirii de sevă şi de frici 
un fel de a cosi fericirea 
ca pe o iarbă rară, ivită 
între buzele noastre 
între vergeturi şi colaci de grăsime 
între fălci uriaşe de cleşte 
 
şi nu mai ştim cum ar mai altfel 

decât unul în altul 
cine pe cine mai măsoară, din deşte 
cu ce mai defilăm: 
 
nici cu falusul meu, ce se strânge în zori, 
nici cu pasărea ta 
ce miroase cumplit 
ca o piaţă de peşte. 

 
ochii 
 
trec prin arămături și conducte și robineți  
prin toate țevile prin care a ajuns apa caldă  
să te speli de mine, după mine  
 
trec pe străzile pe care am fost  
să-ți aduc să probezi pantaloni  
să-ți aduc țigări și flori leșinate.  
 
trec prin cârciumile  
în care am băut împreună 
Jagermeister 
și rose de sarica și vin spaniol  
în care a a plouat în pahar 
până la dezalcoolizare  
 
prin sushi trec de ziua ta,  
cu sos de soia pe barbă  
cu ghimbir murat pe buze  
cu wasabi în mușcături  
 
dincolo, mă duc prin saloane libaneze 
și în căutături de chinezi  
gata să ne aducă pasta noastră iute  
bătută din imaginație și freamăt  
năutul și pumnul de tahini 
şi salata înfruptărilor noastre  
 
şi apoi mai trec pe poarta curții tale  
cu capul meu țuguiat de așteptare 
ca un rugbist cu mingea sa 
printre buturile dușmane 
ca o lovitură reușită de pedeapsă  
ca un eseu sportiv și literar.  
 
voi smulge toate tăblițele cu nume de străzi  
cu scoabe 
cu fadrome și buldozere 
voi scoate din țâțâni 
casele în care ai stat  
camerele de unde te-ai uitat mirată 
bordurile care te-au oprit  
burlanele care au zăgăzuit potopul  
 
eu voi resistematiza orașul  
am un alt plan de urbanism zonal  
am alte rigole și statui 
să te recuceresc 
alte vrăbii care să vină la tine 
alte linii de tramvai gata 
să zornăie în somnul tău 
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voi fi primarul noii urbe în care 
tu vei tăia panglici de inaugurare 
în alte catedrale și maternități.  
 
mâine candidez,  
poimâine câștig sigur dacă îţi aminteşti de mine 
dacă ochii mi-i auzi cum te strigă: 
 
întoarce capul! 
 
 

nemuritor 
 
până acum ceva timp n-am ştiut că sunt nemuritor 
că o sa las pe lume nu doar cărţi 
şi suprafeţe de emoţie calculate 
prin inregrarea prin părţi. 
 
o să spună unul că am fost băiat deştept 
altul, că m-am străduit la ziar 
altul, că ascultam pe ascuns o piesă: 
whiskey in the jar. 
 

o să rămână după mine doar vântul 
care va dezgoli copacii să te vadă  
care o să bată înteţit peste oraş 
peste numele meu – un nume de stradă. 

 

dar eu voi fi nemuritor de-a dreptul 
nu am statuie, dar am pivoţi si implanturi 
în gură 
am avut şurburi în mâna stângă 
am avut sârme şi broşe 
în minte şi în inimă arsură. 

 

sunt plin de experienţe chirurgicale 
uite tăieturile de hernie şi de apendice 
uite amigdalele lipsă şi polipii scoşi 
uite pieptul meu, ciuruit de alice 

 

dar, cum spuneam, voi fi nemuritor 
o parte din mine va rămâne perenă 
măcar şoldurile mele de metal 
măcar dragostea mea, ca o cetate elenă. 

 
inima ta se va odihni 
 
tatăl meu, carele ești în cameră 
sfârșească-se suferința ta 
vie amintirea ta 
facă-se voia ta 
de a-ți vedea cursa dusă la capăt. 
 
inima ta se va odihni și 
în odihna ei vom încăpea toți 
ca în sufrageria în care ne primeai 
ca în balconul în care pregăteam 
merele pentru iarnă, în ziar. 
 

nu te judec, tată, că ne tundeai zero 
că trebuia să golesc farfuria cu ciorbă chioară 
că ne trimeteai la cozi infernale 
să luăm sifon 
să vindem sticle goale și borcane. 
 
ştiu că gustam cu tine brânza de la țărani, în piață 
ştiu că te tocmeai la sânge 
că mai primeam crenvuști și câte un suc sau un balon 
la denonstrațiile de 1 mai și 23 august. 
 
mi-amintesc cum îți creștea inima 
(o aud și acum bătând!) 
când oțelul de pe atunci dădea gol adversarei 
când golul din tine găsea invariabil 
golul mamei, tolerant și fără crâcnire. 
 
inima te se va odihni curând. 
 
şi pe strada constructorilor, unde m-ai construit pe mine 
va începe o nouă zugrăveală la apartamentul 47 
unde s-au mutat alții 
care nu ne știu pe noi 
pe bunica Virginia, mătușa Eta, pe Silviu, pe mine, mânz 
pe tine și pe mama. 
 
şi apoi vei trece iar prin pușcăriile unde te-am vizitat 
în zeghe și lanțuri sau la liber, în haine maro 
să mă înveți că trebuie să rămân drept 
ca un erou al meu 
pe care nu l-am prețuit niciodată pe măsură. 
 
da, inima ta se va odihni, tată, curând 
fără să fi vărsat tot bagajul. 
 
o să te ciopârțesc, tată, 
la IML, 
să-ți pun inima într-o casetă 
ca inima reginei, într-un castel din mine 
care se face muzeu toată viața. 
 

matematică 

 
statisticile arată că 
o repriză de sex durează, în medie, 
5,4 minute. 
 
o încăierare carnală 
câteva ore 
 
dacă ai fi Cleopatra 
noapte de noapte 
un pic peste 12% din viața ta 
te-ar duce, într-un an, la stele. 
 
dar stelele cad, știi și tu 
şi facerea de dragoste cade în sex 
şi sexul cade în vârstă, în fotografii 
 
şi memoria cântă 
ca o fanfară într-un chioșc 
fără acoperiș. 
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Popa Savu 

 

Ocna City  
 
 
1. (târg de sânziene)  
 
 
Vara acelui an a rămas ca un pumn de praf în urma 
roților de căruță.  
Târgul de Sânziene avusese loc după Hula lui Boldi. 
În fiecare an, veneau aici, cu animale de tot felul, 
oameni de prin zonele Târnavei și ale Secașelor. 
Dimineața, se auzea pe străzi zgomot de roți de care 
vechi, discuții aprinse și miros de țuică amestecat cu 
iarbă cosită.  
Un om din Roșia de Secașe adusese câțiva cai, el îi 
numea africani, fiind negri precum un tuci proaspăt 
vopsit. Tăcuți, aliniați, pășteau un fân vechi, ziceai că e 
stropit cu miere de salcâm.  
La lumina puternică a soarelui, coama lor, de un 
albastru fraged, îți ardea privirea. 
Un ocner mai înstărit, îi ziceau Nonu lui Crisboi, 
cumpărase doi, altul, Micuțul lui Pițu Balteș, încă unul, 
Ilie a lui Jidanu, să își împace fata, după ce vânduse caii 
anul trecut, îl cumpără pe ultimul. 
Dar toți cei care au trecut pe acolo şi-au dat seama, caii 
aveau o privire melancolică, aplecați peste fân, mare 
zgomot nu se auzea, nu era nici mizerie în jurul lor. 
După ce îi duseseră acasă, situația era aceeași, nu se 
punea problema scoaterii lor la câmp în zilele 
următoare. Nici nu simțeai că îi ai în grajd. Păreau ca 
nişte statui africane înfiorătoare, găsite în vreo grotă 
imensă.  
În acea perioadă, un zgomot în toată Ocna, unul 
prelung, în afara celui de tren, era nechezatul cailor. 
Unul stins, parcă mai multe clopote de mănăstiri în ruină 
băteau în interiorul muntelui. 
Crisboi tânărul povestea la un pahar de răchie, că mai 
apoi, în nopțile de iarnă, dincolo de dealuri,  
,,Se auzea nechezatul cailor, de zâceai că Ocna sforăia. 
Cai vrăjiți, fântânile rămăseseră fără apă, doar un năsâp 
palid ca luna de Sânziene din acel an. Rachiul avea gust 
de bere stătută.'' concluzionase el cam abătut. 
Noaptea avea ceva din freamătul coamelor de cai 
melancolici. 
 
 
 
 
 

*** 

2. (acel copac) 
 
Între grădină şi curte acel copac, un măr fără mere ca un 
loc gol, pe linia care desparte două tărâmuri, grădina şi 
curtea copilăriei, putea fi văzut de pe deal, mă jucam, 
alergam în preajma lui, îmi imaginam că va creşte 
coroana lui de crengi uscate, atât de mult, va acoperi 
cerul, cerul nostru, când vom privi în sus, doar o serie de 
crengi, unele deasupra celorlalte, intersectate, 
neregulate. crengi ca mâinile bătrânilor de demult, nu tu 
soare, cer albastru, nori, dar asta era doar gândul meu, 
nu îl spuneam nimănui, ştiam doar că aşa se va 
întâmpla, căci lângă trunchiul lui, o văzusem pe bunica, 
într-o zi, cu un pui de găină în mână, cu o găleată plină 
cu apă, în cealaltă mână, s-a oprit, a pus găleata lângă, 
a luat un topor, parcă răsărit acolo de niciunde, a pus 
puiul pe trunchi, a izbit o dată, s-a auzit înfundat totul, o 
linie subţire de sânge tânăr ardea coaja aspră a 
copacului, parcă nici dâra de sânge, nici coaja nu ar fi 
fost reale. În timpane, pulsul îmi zvâcnea cu mişcările 
acelui pui, ultimele, fără cap. Soarele se subţiase, 
aprinsese toate lumânările stinse de pe morminte. De 
atunci, copacul îmi apărea şi mai înalt, mai uscat, 
ameninţător, momente când în plină zi îmi apărea 
întunecat. Imaginea continua şi în vise. 
 
 

*** 

3. (O ceaţă sărată) 

Deasupra lacurilor, o ceață sărată cu miros de fân și 
pește, /înaintea orelor dimineții /se stingea ultimul 
cositor,/ urc pe câmp /în urma mea, un om şi calul său 
trăgând plugul /soarele între dealuri, un gălbenuș intrând 
în țărână. /ne apucăm de arat /găsesc un os/vreo urmă 
de cimitir antic/ simt cum pământul vibrează/Vor erupe 
vulcanii noroioși, /pe vremuri, se spunea că Ocna stă pe 
un imens mușuroi de piatră și sare uscată/Nopţile, 
cârtițe imense se zvârcolesc în interior în lupta lor cu 
lighioane apocaliptice, lincși de nămol. /Nu am întâlnit 
niciun joc al ielelor,/ pe unde au trecut /e strigoița 
acum,locul de joacă al strigoilor bătrâni și anonimi /acolo 
am îngropat împreună cu un amic, mici fiind /clasoare de 
timbre şi brevetul de partid al unui vecin dispărut.  

îngândurat, trec cu omul şi plugul mai departe,/semințe 
puse printre bulgări de pământ, furnici și oase 
pulverizate/Peste Ocna se lasă o ploaie cu paie de fân și 
flori de câmp. /Cred că aș găsi locul în strigoiță, unde 
plantațiile de cânepă fac valuri ca barba nepieptănată a 
unui strămoș de al meu. 
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Ana ARDELEANU 

Afacere de familie     
 
Fericirea e o afacerea de familie 
Pământ sau univers 
Există un argument al zilelor fierbinţi 
Pe care îl abordezi în faţa mea 
Cu care speri să câştigi mereu 
Să-ţi vopseşti aripa în roz 
Iar Dumnezeu să te simpatizeze 
Pentru gestul făcut 
Pentru semnele de ortografie respectate 
Şi pentru poemul scris pe zidul gros 
Asaltat de năzuinţe iederi şi greieri 
Tu nu participi la marele asediu 
Nu vrei să tai funda roşie a victoriei 
Doar te îngrijeşti de mica afacere 
Eşti creierul ei 
Uşor şifonat sub apăsarea 
Câtorva obiective 
Ce-şi împrospătează cuvintele  
La vederea mea 
Acele cuvinte care compun 
Asamblează trăiri şi nuanţe 
Ce pot ridica din pământ  
Fruntea oricui  
 

În mine         
E întotdeauna un punct alb 
Un semn de viaţă  
Trecut pe harta palmei tale 
Un tren ce călătoreşte pe linia norocului 
Un tunel câţiva lilieci pânze de păianjen 
Apoi luminiţa de la capăt 
Acea despovărare care îţi uită vârsta 
Neamul şi toată sârguinţa sângelui 
După dialogul de curtoazie făcut 
Odată arse caloriile sentimentului trăit 
Urmează o simplă haltă 
Unde poţi descoperi în tine 
Un orăşel fără pretenţii 
Cu un restaurant  
Pentru cei ce golesc paharele cu ambrozie  
Unul după altul 
Primind porecle comice 
Pentru faptele săvârşite 
Însă ei privesc indiferenţi zăpada de afară 
Comparând-o cu verdele interior  
Ce-şi ştie feri aripile  
De zborul în linie frântă 
Tu nu-ţi poţi retrage privirea vinovată 
De pe ultimul obiectiv 
Îţi  sufleci doar mânecile  
Şi participi la frământările lui 
Fără a renunţa la viaţa boemă a liniştii tale 
Ce şi-a vopsit gardul în roz 

 

Arta de-a uita totul       
 
N-am ştiut cum... 
N-am cum să... 
N-am... ştiţi voi... 
Iertaţi-mi bâlbiala 
Cuvântul se plimbă nervos pe cerul gurii 
Mâna lui magnetică lipeşte tot 
De la plus la minus 
Într-o ordine aleatorie 
Cum rândunelele pe firul de telegraf 
Vestea ce trece prin fir nu poate fi oprită 
Doamne ce vârstă ai când primeşti vestea 
Când refuzi să restitui ce ţi s-a dat 
Poemul tău ar vrea înapoi în tinereţe 
Acolo unde ştiinţele iubirii nu sunt exacte 
Fixate mecanic pe membrana cuvântului 
Ideile nu taxează nu permit nu includ 
Aduc doar  buchetul de flori 
Instinctul se bucură 
Dă semnalul care deviază sunetul 
Trecându-l peste câteva staţii 
Nu contează destinaţia 
Oricum albastrul te ajunge din urmă 
Ba chiar întrece verdele cazon 
În care te-ai pierdut 
După ce ai învăţat arta 
De-a uita totul 

 
E acel timp ploios       
 
În care inima lucrează la un roman 
Mult prea complicat  
Pentru o viaţă simplă  
Când tragi  perdeaua de nori 
Aprinzi  lumina şi începi să pipăi lumea 
Uşor pe şoptite din cerc în cerc 
Până la hotarul auriu 
Din care iei un spic cu creştetul ud 
 
E timpul acela ploios 
În care inima îşi schimbă veşmintele 
De mai multe ori pe noapte 
Personaje inadaptabile se zbat în subiect 
Ştiţi câte lucruri se pot face din invidie şi umilinţă 
Câte lucruri se declară pline de compasiune 
Dar mâna lor lucrează perfid 
În albastrul tău unic înnorându-l 
Pornind grindina cât oul de struţ 
Aşezând-o în cuibarul pregătit  
Pentru oul de privighetoare 
Vai suportului liric ce susţine imaginaţia 
Cum se face praf sub greutatea trăirii excesive 
Care mută hotarul fericirii 
Trasat cu vârful unui creion prea negru 
Pentru gustul tău şi el amărui 
Ce ar urma să se schimbe 
Dar nu are echilibrul necesar  
Nu are deschisă papila  
Pentru a-şi primi musafirii de noapte 
Cu dulceaţă de trandafiri 

POEME 



24 

 

 
 

 
 
Felix NICOLAU 
 
 
 

Pe când literatura încă exista 

 

Place la Alexandru Matei dezinvoltura 

verbului. Felul cum anunţă el tot felul de apocalipse 

literare, în care de fapt nu crede. După ce am citit 

Ultimele zile din viaţa literaturii (Enorm şi 

insignifiant în literatura franceză 

contemporană), Cartea românească, 2008, am 

rămas cu impresia fermă că tânărul cercetător este 

un aristocrat care se încăpăţânează să mănânce la 

„împinge-tava” îmbrăcat în frac şi joben. Este vorba 

nu atât de histrionism, cât de un pitoresc rafinat, 

aşadar jucăuş. 

Cum se observă din subtitlu, discutarea 

ultimelor tendinţe din literatura franceză se face de 

la + la – infinit, adică de la hiperbolă la litotă, adică 

de la maximalism la minimalism. Zona mediană 

lipseşte, exact canonul. Pentru că trebuie să atragi 

cumva atenţia cititorului, indiferent dacă prin 

autoficţiuni cu miză „neserioasă” ori prin 

megaficţiuni ideologizate sau parodice. Indiscutabil, 

erudiţia cărţii este impresionantă, dar nu asta 

importă, ci aprecierile larg culturale, curajoase sau 

anapoda. De la traversarea spaţiului literar francez 

aflat în derivă, în sens că Hexagonul nu mai vinde 

cum vindea odinioară, direct la aprecieri asupra 

metehnelor intelectualităţii româneşti. Aici e 

sămânţa de scandal, de dezbatere, deci. 

Dacă Patapievici se plânge că în cultura 

română nu există decât dialoguri ale surzilor, 

nimeni neascultând pe nimeni, Alex Matei 

semnalează talibanismul, loialitatea faţă de gaşcă, 

niciodată abandonată. De unde lipsa polemicilor 

autentice, spectaculoase. De aici se sare la 

autoficţiunea care „anunţă literatura de blog”. Şi 

iată disocieri rapide între tipurile de literaturi în 

vogă în Franţa ultimelor decenii: minimalismul 

„Biedermeier” sau „bucolic”, apoi „o specie de 

autoficţiune, caldă sau călduţă”, adică „literatura 

Amélie Poulain”, reprezentativ aici fiind Martin 

Page cu M-am hotărât să devin prost (un 

romănaş ironic, rapid şi cu teză, dar inteligent, aşa 

cum nu prea sunt de găsit pe la noi). 

Dincolo de linia exemplificărilor, fastuoase 

aş zice, este de urmărit o linie teoretizantă, cu 

intenţii de comparatism sintetizator. De unde şi 

absorbirea tale-quale a unor clişee. De exemplu, se 

vorbeşte despre două tipuri de discurs 

postmodernist: unul anglo-saxon, augural şi 

optimist, opus celui francez, apocaliptic. Dihotomia 

este una comod didacticistă. O altă afirmaţie 

riscată: „nu atât literatura franceză rămâne 

importantă astăzi, cât discursul francez despre 

literatură”. Perfect adevărată a doua parte. Cât 

despre prima, o va demonta chiar autorul, 

analizând resursele succesului unor scriitori ca 

Michel Houellebecq sau Amélie Nothomb, care 

sunt oricum, numai hollywoodieni nu. 

Chiar dacă francezii au ceea ce noi nu 

avem, adică un sofisticat discurs despre literatură, 

ei s-ar afla în pericol de a idealiza literatura „cultă”. 

Aici e clar: noi nu avem avantajul lor dar, fără nicio 

îndoială, acumulăm dezavantaje absolut europene. 

Ducând la extrem concluziile sceptice ale 

poststructuraliştilor, este pusă întrebarea: de ce s-

ar mai preda literatura în şcoală? Ce are ea de-a 

face cu programele şcolare şi cu didacticismul? 

Oricum, noi am survolat de mult problematica 

discuţiei, dovadă că nu numai literatura nu-şi mai 

găseşte suporteri în şcoli, dar diriguitorii educaţiei 

vor să elmine şi limbile străine, puse pe acelaşi 

picior cu sportul. Dacă literatura nepredată, ci 

trăită, s-a retras în cluburi, o să fie ea urmată acolo 

de limbile străine şi de sport? Adică o să vorbim 

despre Sartre în franceză în timp ce facem 

genuflexiuni cu vreun confrate poet în cârcă? Poate 

că doar aşa ar ajunge şi literatura subiect pentru 

tabloide. 

Oricum, coincidenţele cu spaţiul cultural 

francez se sfârşesc la capitolul agoniei elegante. 

„Forţa literaturii franceze de avangardă stă în 

capacitatea de a-şi pune în scenă agonia şi de a-şi 

anunţa moartea”. Noi nu avem tăria asta. Adamici 

fiind, apocalipsele noastre au substrat social, 

cultura rămânând arealul unde ambiţiile şi orgoliile 

exclud posibilitatea sfârşitului sau a marginalizării. 

Un alt aspect interesant este „înlocuirea 

canonului cu topul”, semn al unei vârste post-
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literare. Adică nişte coordonate estetice ferme sunt 

abandonate în favoarea clasamentelor întocmite de 

nişte critici ori scriitori presupuşi a conţine canonul 

în ei, că doar nu degeaba au acces la revistele de 

mainstream. Gurul literar este cel mai adesea 

pătruns de principiul expresivităţii, nu de cel al 

reprezentativităţii. Convins fiind că „literatura nu 

poate supravieţui decât împotriva lumii”, el mizează 

pe „literatura pură anti-literară, literatura ieşită din 

decor” – condiţia poeziei franceze actuale. Veşnica 

ruptură, artificial menţinută, după părerea mea, 

între literatura „înaltă” şi cea comercială. Estetica 

mimetică este văzută ca superficială, generatoare 

de spectacol. Pentru că nu suntem capabili să 

montăm un spectacol valabil din punct de vedere 

stilistic, scriem pentru scriitori, compunem pentru 

compozitori. Diagnosticarea nostalgiei după un 

paradis literar pierdut este, de altfel, corect făcută: 

„Lumea vrea să se oglindească în pagina de carte, 

nu vrea să vadă literatura oglindindu-se acolo”. Iar 

reţeta este eficientă: „Esenţială mi se pare tocmai 

renunţarea literaturii de a-şi mai demonstra 

diferenţa – şi deci autonomia faţă de <<realitate>>, 

după ce aceasta i-a fost de mult recunoscută”. 

Aşadar, discursul despre literatură devine fastidios, 

oboseşte. Literatura trebuie să înveţe să trăiască în 

prezent, indiferent cât de golit de transcendenţă 

este acest prezent. Şi dacă „orizontul literaturii 

trebuie să fie limbajul” – eu aş zice stilul, înţelegând 

prin stil şi viteza relatării, precum şi ruperile de ritm 

–, atunci să avem cel puţin acces la limbajul 

intervalului în care vieţuim. 

Cum am zis, senzaţia mea este că 

Alexandru Matei dezbate un subiect în care nu 

crede. Pentru că noi suntem români, deci în afara 

crizelor de orice fel. Dar şi a normalităţilor de orice 

fel. Şi, în fond, ce i se poate întâmpla literaturii 

române mai rău decât ceea ce i se întâmplă în 

prezent? Cartea lui, însă, este captivantă mai ales 

prin problematica abordată, în sfârşit uşurată de 

reziduurile textualiste. Un studiu de neocolit despre 

postpostmodenism şi globalizare, având ca miez 

analiza romanelor lui Michel Houellebcq, „ultimul 

Mare Scriitor”. O analiză cu larg halo cultural. Plus 

luciditatea de a admite dizolvarea gloriei 

scriitoriceşti. Dovadă că cel mai cunoscut scriitor 

francez contemporan, Houellebecq, seduce prin 

scepticismul lui critic şi prin sarcasm şi aproape 

deloc prin calităţile naraţiunilor sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ioan BARB 
 

răsăritul unei păsări 
 
 
moartea este doar un ogor 
din când în când semănăm câte-un trup 
pentru lumea de dincolo unde viaţa va încolţi 
 
îl îngropam pe tata 
groparul făcea ultimele retuşuri 
cu lopata în pământul cald 
mormântul seamănă cu o pasăre neagră 
lutul dimprejur avea forma 
aripilor pregătite de zbor 
îmi spuneam îi vor îmbrăca trupul 
în întunericul din care a fost luat cândva 
dar sufletul îi va răsări într-o altă lume 
un cer nou pe care Dumnezeu a marcat 
locul de unde izvorăşte fiecare pasăre 
 
furtuna își flutura steagul în vârful copacilor 
viaţa ni se ascundea încă în plămâni 
trăiam 
 
cineva a spus să plecăm 
în curând vom fi şi noi bătrâni 
ne vor spăla numele într-o umbră 
 
 
 

dimineaţa, luni 
 
mă întorc ca un matelot al tavernelor 
oraşul s-a scufundat în mine în furtună 
îmi adun bucăţile de trup 
din ochii pisicilor ce torc pe acoperişuri 
gândurile urcă pe o macara din tunel 
 
îmi admir marginile tulburi 
în oglindă 
aburul de cafea le face mai vizibile 
vântul îşi izbeşte cu putere copita 
de clopotul copacului de la fereastră 
 
vino în mine dimineaţă a zilei de luni 
te aştept ca pe o sărbătoare 
îmi voi dărâma în fiecare ceas un perete 
aşa marginile lumii 
mă vor vedea mai clar 
se vor limpezi 
cum limpezeşte iarna 
în vârtecuşul zăpezilor 
poveştile tulburi ale fostelor anotimpuri 
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Mioara BAHNA 

 

 Spre iarba câmpiei și praful pustiei – 

Nicolae Scheianu: Pietre din potop 
 

 Știind foarte bine importanța și 

responsabilitatea rostirii, maramureșeanul Nicolae 

Scheianu s-a urnit greu spre a-și arăta, din nou, 

cuvântul artistic în lume, deși el chiar este poet. 

Sau, de fapt, tocmai de aceea! Este și motivul 

pentru care cartea Pietre din potop – Editura 

Vinea, București, 2016 – este a doua pe care o 

publică, la un interval de două decenii față de 

prima, încât, mutatis mutandis, aș putea să-l așez, 

în privința greutății pe care i-o recunoaște actului 

scrierii, în descendența cronicarului Miron Costin 

care, în a sa Predoslovie la De neamul 

moldovenilor, spunea, în acest sens: Eu voi da 

seama de ale mele, câte scriu. Paralela pe care o 

fac nu este deloc forțată, cred, de vreme ce, la 

urma urmei, poezia poate fi citită și ca un letopiseț 

al contemporaneității. 

 Volumul cuprinde două părți: Pietre din 

potop și Sub tot felul de flamuri, inegale ca 

întindere. Prima este mai ales alegorică, în primul 

rând prin reperul – imaginea recurentă a potopului 

–   așezat în centrul construcției, transfigurarea 

imediatului fiind mai accentuată (cu toate că 

„potopul”, concomitent, face aluzie la episodul 

biblic, dar cuprinde și o sumă de conotații, care 

trimit, în ansamblu, la calvarului fiecăruia, dubla 

identitate fiind sugerată și prin modul în care este 

ortografiat cuvântul, cu inițială  majusculă sau cu 

minusculă), față de cea de-a doua care pare mai 

aproape de concret, printr-o orientare mai evidentă 

dinspre general, spre particular.  

Cu puternic substrat filozofic, poezia lui 

Nicolae Scheianu reafirmă, mai întâi, existența a 

două lumi, a celor ce se văd și a celor închipuite, 

despre care au vorbit adesea artiștii și gânditorii 

(lumea-nchipuirii și lumea cea aievea, cum le 

numea Eminescu în Memento mori), dar care 

alcătuiesc, de fapt, un tot: punctul cel mic în care 

încap laolaltă. În acest context, cuvântul este 

desemnat ca un fel de omolog al pietrelor, aflat, 

spre deosebire de acestea, în puterea omului, 

fiindcă prin crusta lor se vede nisipul / toată 

măreția lumilor de demult / pulberea lor și 

nimicul. În privința pietrei, în contextul primei părți, 

în special, începând cu titlul, aceasta este o 

sugestie a stabilității, dar și a configurației destinale 

a vieții omului (Nu este meritul meu, ci al / 

strămoșilor strămoșilor mei / că și-au durat 

vatra pe malurile / dulci-amărui ale Potopului, 

dacă de baierele cerului / vremurile atârnă gata 

sortite / și pentru cei smeriți și pentru cei 

nesmeriți), cu atât mai mult, cu cât există și pietre 

la crescut, căci sub piatra mare doarme cuminte 

/ puiul de piatră. 

 O tendință regresivă, cel puțin prin 

raportarea la primordial  (laitmotiv, în prima parte a 

cărții: apa dintâi a Potopului), exprimă dorința de 

înțelegere a prezentului, prin prospectarea 

trecutului, ale cărei rezultate sunt pe măsura 

efortului: am brațele pline de frunze uscate / și 

palmele pline de așchii de cruce, moment în care 

căutările nu mai pot aduce nimic nou, căci înapoi 

sau înainte / nici un drum nu mai duce. Până aici 

însă, poezia lui Nicolae Scheianu adună imaginea 

straturilor suprapuse, cu aceeași consistență 

pentru cel ce le evaluează, ale copilăriei lui și a 

omenirii, reprezentând, în fond, aceeași vârstă la 

vârste distincte, cu toate că identifică momente 

mitice (șapte ani de secetă și penitență), când 

fiecare este unic: Nu mai semeni cu nimeni / în 

nici o oglindă, căci privirea se coboară în lucruri 

/ și se desferecă-n ceruri, când omul visează la 

tot ce-i pare mai de preț, cuvântul nerostit (ecou 

îndepărtat, poate, al „increatului” barbian).  

 Cu acest arsenal de gânduri, două teritorii 

leagă privirea și cuvântul poetic: cel de acasă, al 

obârșiei, de unde, urcat în salcia din poarta 

grădinii se deschide spre departele visat și colțul 

cel mai frumos al lumii / pe malul potopului într-

o zi amețită a veacului. Pornind în lume astfel, 

contemplând universul pe care-l străbate, cel ce 

alege să se analizeze și să se destăinuie se 

portretizează, în același timp, știindu-se predispus 

din fire la îndoială și trufie și la / îndrăzneață 

mirare și cugetare.   
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 Tot în prima parte a volumului, Nicolae 

Scheianu trasează contururile unei lumi având 

printre repere Scheiu, spațiu amintind de cel biblic, 

vatra probabilă a plămădirii Scheienilor, acolo de 

unde, după ce consolidarea întregului, prin zidirea 

de sine a fiecăruia în parte se va fi încheiat, se 

poate porni spre un alt tărâm, cu zestrea de viață 

adunată: … și când se va da semnalul / cei tineri 

vor ciopli corabia / vor încărca trecutul nostru / 

și toate oasele noastre sfinte / și vor trece 

potopul / căci numai pe celălalt mal / începe-

ntruparea / și numai acolo șezum și plânsem.  

  Partea a doua a cărții se deschide cu un 

text programatic, în care, vorbind despre umbra 

mea, biografia umbrei mele, poetul definește 

metaforic arta căreia i se închină. Cu aspect 

narativ-descriptiv, unele poezii de aici trec de la 

elegiac la resemnare și de la resemnare la revoltă, 

când viața are prea puține entuziasme și se 

desfășoară pe un fond tern, încât întrebările 

retorice  devin corolarul unor trăiri intense  (Am 

trăit toată viața într-un mic orășel de munte  / la 

marginea unei păduri de brad înspre culme / … / 

Am locuit toată viața aici, departe de insulele/ la 

care am visat departe de / metropolele 

luminoase în care / mi-ar fi plăcut și în care aș fi 

dorit / să trăiesc în tinerețe / … / Totul mi se 

pare straniu și nedrept / stau și mă uit în gol și 

timpul / îmi ticăie-n urechi ca un ceas de gară: / 

Aceasta să fi fost viața? Atât?). 

 Pe acest fundal, hipersensibilității specifice 

artistului nu putea să-i scape scurgerea nisipului în 

clepsidră, în aceeași paradigmă a tristeții, definind 

inclusiv viitorul, fiindcă, oricâte culmi ar depăși 

omul, timpul i se subțiază continuu și nu-i rămâne 

decât ceea ce se vede, de acolo de unde începe 

iarba câmpiei / și praful pustiei. 

 Sinceritatea emoției intense a poezie lui 

Nicolae Scheianu – vizibilă peste tot, dar, mai ales, 

în partea a doua a cărții – se exprimă neconstrânsă 

de canoane prozodice, versul liber fiindu-i, în acest 

caz, aliat poetului. Cuvintele traduc, în acest fel, o 

stare de spirit autentică, încât sintagme precum 

orbecăire disperată, râurile de umori nimicul / 

disperarea sunt zvâcniri lăsate să se exprime spre 

o finalitatea cathartică, prin nepremeditate 

confesiuni, astfel că până și absența rarisimă a 

acurateței construcției nu este altceva decât 

expresia amintitei autenticități a trăirii. 

 Privirea poetului panoramează continuu 

ceea ce se cuprinde între un timp al împlinirilor 

(Erau anotimpuri care îmi vorbeau / iar spațiul 

se mișca în sufletul meu / cu nesfârșita răbdare 

a constelațiilor…) și prezentul încărcat cu 

dezamăgiri (Prietenii rătăcesc de-acum / prin 

regatele lor de hârtie / pe trupul frumoaselor 

mătasea face riduri / și purpura a prins a se 

decolora / carnea a căzut de pe clipe / și 

anotimpul nu mai știe / cât de lin, altădată, / 

spațiul prin sufletul meu hoinărea), interval pe 

care se construiește Siberia fiecăruia, și, în 

aceeași notă de evaluare nostalgică, își amintește: 

Au fost și vremuri când / am strâns în mâini 

fulgere / și le-am făcut funie /… / scriind despre 

lucrurile care mi se întâmplă mie / și despre 

faptele de taină ale domnului…  

 Monologurile lui Nicolae Scheianu sunt,  de 

multe ori, adresate unei interlocutoare, martoră și 

părtașă la sentimente și la traversarea timpului (ea 

însăși fiind o suprapunere de imagini), dar tăcută 

acum, când cel ce-i vorbește visează utopic la 

întoarcerea unor epoci: așteptăm resemnați 

copilăria, cu tot sfârșitul inocenței, consecința 

unei tare situații fiind accentuarea sentimentului de 

tristețe.  

 Totodată, atenția acordată acestei disfuncții 

creaturale aduce poeziei o evidentă notă elegiacă: 

Cum trece timpul, / doamne, pe lângă noi / ca o 

curvă bătrână pe trotuar. / Cum fuge viața…? / 

… și-i vai de cal / și-i vai de călător. Cu toate 

acestea, poezia lui Nicolae Scheianu are și nuanțe 

ludice, însă este vorba tot de un ludic, paradoxal, 

sobru, reținut (sau, poate, este doar aparență), mai 

degrabă, rolul de a exhiba un fel de tară umană 

structurală: E vremea să atacăm marile teme / să 

le scoatem din rufele murdare 

 De remarcat este, de asemenea, că în 

poezia lui Nicolae Scheianu se manifestă și 

numeroase influențe ale postmodernismului 

atotcuprinzător (de pildă, prin prezența masivă a 

intertextualității, ca să mă refer la un singur 

asepect), încă, în literatura română, pe toate 

palierele creației, de la tematică la structură, poetul 

fiind însă și din aceeași generație cu nucleul care a 

promovat cu tenacitatea această orientare, la care 

s-au raliat, ulterior, volens-nolens, aproape toți 

scriitorii noștri de prin anii ’80 încoace. În ceea ce-l 

privește, cu o luciditate care-i dă șansa de a nu se 

opri la valori închipuite, din paradigma lui „pseudo”, 
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poetul nu ocolește și nu iartă nimic din ceea ce ar 

putea să-și asume rolul de factor esențial al vieții, a 

cărei derulare nu încetează a o privi și a o judeca: 

Un câine țâșnește dimineața din valuri / și 

liliacul a-nflorit / cu niște petice grozave / trece 

căruțașul cu sifoane / mi-a scris cuvioasa de la 

Rohia / am condus un orb, / mi-am zdrobit un 

deget / m-a durut capul m-au durut dinții… 

 Traversarea continuă a realității, în căutarea 

unor repere care să conteze, de care să se poată 

lega, îl determină pe poet ca, uneori, să manifeste 

o atitudine amintind de cea argheziană, în primul 

rând față de Creator (exprimarea fiind psalmică), cu 

speranța că dinspre Transcendent poate să afle 

răspunsul la toate zbaterile, la toate căutările de pe 

pământ, chiar dacă nu are neapărat un nume 

căutarea lui (râvnind un răspuns la o întrebare 

aproape dramatică: cine sunt eu cine sunt, 

doamne?), numai că, fără efuziuni, răspunsul pare 

în acord cu tot ce descoperă în periplul său prin 

viață: Și el nu era acolo. Întâmplător sau nu, acest 

„și” incident poate fi – în același timp – o sugestie a 

asemănării întregului cu fiecare element conținut 

(printr-o decodare copulativă), dar și ca un fel de 

opoziție, totuși, față de întreg a celui de la care 

derivă totul (prin decodarea adversativă a aceluiași 

„și”). 

Înarmat cu toate acestea, omul copleșit de 

neliniști speră să poată să umble printre pietre din 

potop, cu disperări și patimi învinse, zăcăminte 

de gând, de trăire, pe care le poate pune în cuvânt, 

plecat din sine și întors la sine, ca Ulise spre Itaca 

lui.     

 Volumul de versuri al lui Nicolae Scheianu 

este și o amplă meditație (căreia poetul îi relevă și 

cauzele, dar și consecințele), fără pic de emfază, 

într-o atitudine care înglobează și smerenie, dar și 

revoltă, nu neapărat față de ceva sau de cineva, ci 

doar ca o consecință a firii. Demersul lui continuu 

este să umble, să înțeleagă un rost (Mă întorc de 

pe toate cărările / pe care nu am umblat 

niciodată / obosit și trist), fiindcă pare că fiecare 

trebuie să înceapă de la nimic și să priceapă ce și 

de ce există, mai ales că nu scrie nicăieri că 

trebuie / să străbatem întreg ținutul / că trebuie 

să facem numai lucruri omenești / nu pentru 

asta am venit pe pământ, drept care, cel ce se 

confesează în poezie, făcând bilanțul propriilor 

tentative de găsire a rosturilor, mărturisește: în 

bisericuța înghețată lângă / o pădure în munți 

am stat și am auzit / și cu întreaga vedere a mea 

/ am văzut până departe-n înalturi / am zărit 

lucrarea în măreția ei / (unum est necessarum) 

/… mă îndepărtasem de cale; / unde erai? se 

auzi / eram aici. 

 Dintre concluziile la care ajunge poetul, prin 

continua investigare a lumii nu lipsește nici 

permanenta – în orice etapă a evoluției, de când 

omul a devenit conștient că este – receptare a vieții 

ca spectacol, în care omul creator își asumă 

statutul inevitabil: și eu, un biet personaj. În acest 

context, la condiția artistului, ființă singulară, 

dezabuzată, marginalizată, pe care și-o asumă, 

neliniștit, poetul se întoarce când și când, deși o 

are în vedere mereu, vorbind, spre exemplu, 

despre noi, iluminații / cei fără loc în cetate / 

rătăcitorii cei veșnici / singuri și triști / din 

trufie, împinși la marginea de unde începe / o 

altă margine. 

 Cu aceeași luciditate de care spuneam, 

poetul analizează nu doar frământările lui, ca om, 

ca poet, ci și convulsiile țara – temă ocolită de cei 

mai mulți contemporani, care o consideră desuetă, 

cel puțin, dacă nu  pasă de ea: Ce vremuri bune / 

de tras pe roată / ce țară seculară / și milenară/ 

țara mea narcotică / țara mea patriotică / ținut al 

elocinței / unde cuvintele / călăresc faptele / și 

culorile toate / se-amestecă / într-un gri infinit / 

țara mea bună de trăit / dar mai ales de murit. 

 Reacția la tot și la toate din ce constituie 

realitatea cu care se întâlnește poetul este a cuiva 

fortificat prin experiență, dar și cu o structură 

sufletească puternică, în pofida aparențelor: mă 

voi holba în ochii tăi, moarte! 

Volumul lui Nicolae Scheianu este, așadar, 

o carte de poezie autentică, prin care poetul 

traduce în limbaj artistic frământările omului 

contemporan, legate de o existență complicată, 

complexă, în care este, dar, mai ales, se simte 

singur și, totuși, caută, paradoxal, ca, împreună cu 

sine, să învețe să învingă, deși, mărturisește, orice 

aș face nu pot / să mă prefac fericit / nu pot să 

mă alint să mă mint, fiindcă sensibilitatea artistului 

îl determină să rezoneze mereu la orice disfuncție 

a lumii, care ajunge până la el.    
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Singurătăți, tăceri, lacrimi 
 

 

E un mare curaj azi (de fapt, oricând) să 

publici o carte care conține șase sute de poezii. 

Mai mult, cartea cu pricina să se numească 

”Lacrimi”. Viorel Birtu - Pîrăianu are, iată, acest 

curaj, și lansează această uluitoare provocare, 

aceea de a citi o carte de poeme de 350 de pagini 

(apărută în condiții grafice excelente, în 2015, la 

Editura ”Singur” de la Târgoviște, a poetului Ștefan 

Doru Dăncuș). De obicei, într-un astfel de volum un 

autor își adună întreaga operă poetică. Nu despre 

asta e vorba aici, ci, înțelegem, de o carte de poezii 

nou-nouță.  

Poezia lui Viorel Birtu Pîrăianu (pe care l-

am mai urmărit, când și când, pe FB, fiind eu 

interest, ca un geograf și filosof al spațiului ce mă 

aflu, de una, de alta, din diferite spații, din lumea 

reală sau din cea virtuală) își găsește locul departe 

de orice modă de azi: ea se naşte în direcţia unui 

lirism de cugetare, de sapienţial demers liric, sub 

semnul nostalgiei, singurătății, tăcerii blagiene, 

lacrimilor, sufletelor împletite, al unor simboluri 

binecunoscute. Departe de visceralităţile 

debusola(n)te de azi, şi nu doar în sens formal 

(vers scurt și alb, notații substantivale și 

adjectivate, undeva dintr-un neomodernism fără 

vârstă), poezia lui Birtu – Pîrăianu aduce în paginile 

sale încărcate de emoție și elemente ale unei lupte 

cu sine sau cu îngerul său, de zi sau de noapte, 

sub razele ”care picură în șoapte”: ”las noaptea să/ 

intre în cameră… amintiri despre/ dorințe 

ascunse… speranțe/ deșarte… mi-e frică de 

mine… și/ plâng…” Sau discursul care ne 

amintește de faimoase versete biblice: ”chipul tău 

râu de/ lumină… obrazul/ tău gingaș ca roua/ 

dimineții…” Sau luminiscența aparte a 

sentimentului, într-o încărcată de adâncime emoţie, 

dar şi de blagiană încifrare: ”ciuta aleargă nebună/ 

sufletul ei privirea ei/ lacrimi și sânge/ strigătul e 

chemare/ din adânci depărtări…/ ecoul mă izbelte 

în/ tâmplă… pădurea/ vibrează de soarta ei/ 

crudă… sunetul sună…/ un fulger… un țipăt…în/ 

noapte doar glasul/ haitei se mai aude”. Ca și 

lacrimile bacovinene ale ploii: ”ascult/ o bătaie este 

om…este/ pasăre… este zvon… nu… nu… este/ 

sufletul meu… visez/ o noapte de mai mi-e/ dor de 

o picătură de ploaie.” 

Dar, cum spuneam încă de la început, 

semnul singurătății se înalță peste tot: ”sufletul este 

gol/ este singur/ doar gânduri/ uscate și seci/ 

cuvântul a adormit/ în gând/ a plîns în gând/ aici nu 

e aici/ aici nu este nimic.” Se adaugă, desigur, așa 

cum stă bine unui poet de cugetare, teme, motive 

și atitudini legate de speranța moartă, vremurile 

triste pe care le trăim (se pare că poeții, în orice 

vreme ar viețui, tot triste vremuri se aștern), viața 

inutilă, chemarea stelelor, strigătul în pustiu, gândul 

străbun, dorul, ruinurile falnice (!), visul ca vis și 

visul ucis, nostalgia începuturilor, raza de soare și 

raza de lună, gheața, anii ce trec și așa mai 

departe. Iar ici și colo acel aer de fragedă 

melancolie, care de atâtea ori dă nota poeziei celei 

adevărate: ”să dorm/ să mă trezesc/ stau și plâng/ 

pe un drum/ în jur e pustiu/ și plouă și plouă/ mă 

scurg în pământ/ într-o noapte târzie„.  

 

 

 

 

                  
 
        Sorin Titel, Ed. David Press Print, Timșoara, 2016 
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Condamnat, un model de 
perseverenţă şi cuminţenie umană 

 
La aproape un deceniu de la apariţie, Radu Igna 

ne oferă ediţia revizuită a romanului Condamnat, 
publicat în colecţia de proză a editurii Rafet, Râmnicu 
Sărat (2016). Gest salutar, ţinând cont de aprecierea 
unanimă de care a avut parte acest roman la apariţie. 

Deşi publică proză scurtă încă din 1986 (anul 
debutului său în Orizont), cărţile lui Radu Igna văd 
lumina tiparului începând cu anul 2000. Este vorba de 
cele trei volume de povestiri – Armonia snack-bar 
(2000), Nimic deosebit în timpul serviciului meu (2003) şi 
Lazăr nu mai vine (2005), urmate, fiecare, de câte un 
roman: Vâltoarea (2001), Valea proscrişilor (2004) şi 
Condamnat (2007).  

Acesta din urmă, dedicat memoriei lui Ion 
Bincanu, prezintă destinul supravieţuitorului Romulus 
Deleanu, un scriitor ardelean marginalizat şi condamnat 
de sistem în perioada bolşevică imediat următoare celui 
de-al doilea război mondial. O poveste sinceră, 
nesofisticată, urmărită până în zilele noastre, 
impresionând prin complexitatea şi profunzimea 
semnificaţiilor, dar şi prin simplitatea şi claritatea rostirii; 
un manifest-simbol al verticalităţii şi credinţei în arta 
cuvântului, oferit de un om trecut el însuşi prin marile 
frământări ale istoriei (dacă ne gândim că, la apariţia 
romanului, maestrul Radu Igna împlinea şaptezeci de 
ani). 

Condamnat are ca motto un fragment din Iliada lui 
Homer (Cântul VI), relevant nu doar pentru roman, ci 
pentru întreaga proză a scriitorului: „Cum e cu frunzele, 
aşa-i şi cu neamul sărmanilor oameni;/ Unele toamna le 
scutură vântul şi cad ofilite,/ altele codrul le naşte-
nverzind, dacă dă-n primăvară:/ Astfel pe lume şi valul 
de oameni se naşte şi moare”. 

Cu doi ani înainte de apariţie, Radu Igna 
publicase un fragment al lucrării în volumul de proză 
scurtă Lazăr nu mai vine, personajul Berceanu putând fi 
identificat cu Romulus Deleanu de mai târziu. De altfel, 
imaginea scriitorului de provincie, marginalizat, devenit 
ades ţinta ironiei semenilor, apare şi în alte schiţe şi 
povestiri ale prozatorului (Drumul mare, Piramida, 
Supeu pentru refacerea vieţii, Drumul spre subterane). 
Cea din urmă este şi cea mai elaborată, relatând 
povestea lui Sebastian Dogaru, un autor local care 
publică un volum de proză de două sute de pagini, 
intitulat Drumul spre subterane (la editura particulară 

Viziunea, „pe spezele autorului”). Elogiat de presa 
locală, biblioteca organizează o lansare, la care participă 
opt persoane, patru din acestea cumpărând câte o carte. 
În cele din urmă, librăriile returnându-i volumele ca 
„marfă nevandabilă”, Dogaru le duce cu bicicleta pe 
câmp să le ardă, fiind amendat şi confiscându-i-se şi 
bicicleta. 

Chiar şi în povestirea Armonia Snack-Bar, 
emblematică pentru prozele lui Radu Igna, scriitorul (tip 
„masiv, cu plete bogate, albe pe la tâmple”, „mare 
consumator de bere şi cafea”), e un personaj nelipsit al 
localului, unde se întâlnesc oamenii „cu cele mai 
intelectuale preocupări din oraş”, finalul fiind relevant 
pentru însuşi crezul literar al autorului: „Scriitorul stă cu 
bărbia sprijinită în pumni ca şi gânditorul din preistorie, 
încercând să conceapă scena finală, una neaşteptată, 
şocantă, dar conchide în sinea lui că nu merită să-şi 
bată capul cu asemenea lucruri din moment ce viaţa le 
potriveşte pe toate cum ştie ea mai bine.” 

Pentru că la fel se întâmplă şi în cazul lui 
Romulus Deleanu, un personaj inteligent şi blând, nu 
fatalist, însă acceptând cu seninătate mioritică tot ce-i 
rezervă destinul. Două sunt elementele prin care s-ar 
putea explica eşecul său existenţial, marginalizat, 
condamnat, deşi tolerat, în cele din urmă, de sistem. Cel 
dintâi îl constituie povara originii sale (bunicul fusese 
preot, tatăl notar în fostul regim, el intelectual), 
îndeajuns pentru a fi privit ca duşman de clasă. Al doilea 
este moartea Siminei, dragostea sa adolescentină, cu 
care cutreiera la nesfârşit lunca Mureşului într-un joc al 
iubirii tineresc, total. Sfârşitul tragic al fetei îi împietreşte 
sufletul, paralizându-i voinţa, din acel moment rămânând 
indiferent la orice lovitură a sorţii. Îşi întrerupe studiile, 
iar la douăzeci şi trei de ani, ca să nu ajungă pe front, 
este mutat la intervenţia tatălui său la un canton de la 
marginea oraşului. Acolo o cunoaşte pe Victoria, o 
femeie simplă pe care o lasă însărcinată şi cu care, fără 
a o iubi, se însoară. 

Un singur lucru nu-i poate lua nimeni lui Romulus 
Deleanu (cel care strălucea „prin spirit, prin vorbe de 
duh, fiind asemenea humuleşteanului Creangă, un 
rezervor de glume deşucheate”) în acest şir de 
înfrângeri: pasiunea pentru cuvântul scris. Dependent de 
lectură, începe el însuşi să scrie, zilnic, proze scurte, 
numindu-le „stropi”, despre lucrurile mărunte de peste zi, 
publicându-le în ziarele vremii, romanul fiind, de fapt, 
povestea unui om condamnat de istorie, dar neînvins, 
rămas fidel credinţei sale pentru literatură.  

Simbolul său este cel al lupului singuratic, 
neacceptat de haită, supravieţuind prin propriile puteri, 
în ciuda vitregiilor vremurilor, urmându-şi cu o 
consecvenţă îndărătnică chemarea (parcă în consens cu 
vorbele lui Dostoievski, care spunea că viaţa nu 
înseamnă doar a trăi, ci a şi şti pentru ce trăieşti). Pentru 
că Deleanu o ştie. Aproape după instinct, mânat însă de 
o mare dragoste: pentru citirea cărţilor şi pentru crearea 
propriilor „stropi”, însemnări ale zilei, cu un simţ aproape 
obsesiv al răspunderii pentru actul în sine (chiar 
conştient că singurul cititor ar putea fi el însuşi).  

Deleanu va scrie zilnic, o viaţă întreagă, la un 
moment dat lucrurile din jurul său (soţie, copii, părinţi, 
grijile zilei de mâine) aproape încetând să mai conteze. 
Este capabil să sacrifice totul pentru idealul său 
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(nebunia sa, la urma urmei), fie acestea bucurii ale 
sufletului, dragoste, bunuri materiale sau chiar libertatea. 
Din această perspectivă, rămâne un neînţeles pentru cei 
din jur şi sfârşeşte prin a fi condamnat de familie (părinţi, 
soţie), de vechiul sistem (încarcerat de două ori la rând), 
dar şi de propria sa obsesie pentru „stropii” săi (arta sa, 
la urma urmei), din această perspectivă nefiind cu nimic 
mai „nebun” decât orice artist care crede în menirea sa. 

Perioada surprinsă este cea a deceniilor de la 
mijlocul veacului trecut, într-o lume răvăşită şi absurdă 
din care intelectualul ardelean nu doreşte să facă parte, 
autoexcluzându-se, izolându-se, înjghebându-şi un 
ostrov de refugiu în apropierea casei, la marginea 
pădurii, ca o arcă în calea potopului roşu năvălind peste 
o parte consistentă a Europei. Aidoma lupului singuratic, 
ursuz, „Deleanu nebunu” nu poate fi aliniat şi nici măcar 
îmblânzit, anii de temniţă nereuşind câtuşi de puţin să-l 
schimbe: claustrat în „cetăţuia” sa, continuă să citească 
şi să scrie spre propria-i delectare până în zilele noastre.  

Astfel, Condamnat este romanul unui destin ales 
şi, în acelaşi timp, al naşterii unei opere din „stropii de 
viaţă” pe care personajul-scriitor, ivit parcă din mit şi 
legendă, se încăpăţânează să le consemneze. 
Construcţia romanului lui Radu Igna e complexă. 
Bătrânul Deleanu este cel care îşi rememorează viaţa. 
Unele fragmente sunt citite de Victoria, soţia sa, care ”nu 
pricepea de ce vorbeşte despre un altul şi nu spune 
direct, am fost, am murit, am suferit, cum ar fi normal” 
(s.n.). Remarcabilă, în cazul scriitorului din Haţeg, este 
empatia cu care acesta îşi tratează personajele, precum 
şi migala cu care îşi construieşte textul. 

Deleanu este omul unei succesiuni de ratări 
existenţiale: cea a iubirii (prin moartea prematură a 
Siminei), cea a carierei (nu-şi termină studiile), dar şi 
cea a creaţiei (acceptă, pentru bani, să scrie o carte în 
care nu crede şi pe care n-o poate finaliza). Neînţeles de 
cei din jur, devine ţinta atacurilor acestora: mama nu-l 
scoate din neisprăvit, amintindu-i mereu de ce ar fi putut 
deveni dacă „avea minte”, soţia îi reproşează că nu-şi 
caută de lucru, considerând romanul la care lucrează o 
„mare brânză”. Mai marii locali îl acuză că face 
antipropagandă în rândul ţăranilor (continuă să poarte 
opinci), activiştii recomandându-i să-şi cenzureze 
observaţiile din stropii săi. 

Există un dozaj subtil al epicului în Condamnat. 
Povestea Siminei, adolescenta de care era îndrăgostit 
Deleanu şi care a murit dintr-o răceală, se reia pe 
parcurs, faptele prezente (întâlnirile cu tânărul Drumaru) 
şi cele de odinioară (amintirile despre primele sale 
încercări literare, prima dragoste, primele dezamăgiri, 
înfrângeri) fiind însoţite de fragmente de scrisori ori chiar 
pasaje din „stropii” cărora Deleanu îşi închină existenţa. 
„Poveştile se nasc din greşelile noastre” i se confesează 
el lui Drumaru. Substanţa e experimentul, adăugându-i-
se „câte un pic de culoare locală, câte un strop de 
zeamă de imaginaţie, stropi de insomnie, de beatitudine 
şi ce-mi va mai oferi conţinutul cutiei mele craniene.” 
Deseori, stropii lui au şi mottouri. Iată un exemplu, din 
Victor Ion Popa: „Vrăjmaşul de peste tranşee mă 
omoară dacă poate. Cel din dosul tranşeelor mă 
umileşte. Şi poate.” 

Se pare că tânărul Ovidiu Drumaru va învăţa 
repede, şi chiar pe propria-i piele, lecţia lui Deleanu 

(„Asta e lumea, bunul meu prieten, o mare închisoare, 
una fără pereţi, dar înconjurată de graniţe invizibile, 
păzite de maleficul personaj numit Frica. Verificaţi, 
cercetaţi, arestaţi, condamnaţi!”). Treptat, cunoscând 
greutăţile vieţii din capitală, tânărul va ajunge la aceeaşi 
concluzie: „Închisoarea domnului Deleanu! E aici, acolo, 
oriunde, în cabinetul inspectoarei, pe culoarele facultăţii, 
în parcuri, în plină zi, în plină noapte, cu privirea obosită. 
Îi simţi puterea coercitivă.” Şi, totuşi, amândoi îşi 
păstrează crezul: „Fără cărţi nu se poate”. 

Natura lui Radu Igna e personificată: un deal ce 
pare „o figură umană adâncită în meditaţie 
creştinească”, un Mureş „hălăpuindu-şi sloiurile de 
gheaţă”, prozatorul vorbindu-ne despre „tristeţea 
sălciilor” sau „huietul trist al păsărilor nocturne”. Chiar şi 
anii trec „ca volbura toamnei”, timpul scurgându-se 
„asemeni firului de apă ce alină pârâul din spatele 
cabanei”. 

Am simţit nespus de multă bucurie şi căldură 
recitind romanul lui Radu Igna. Un „strop” din infinita 
dragoste cu care maestrul îşi învăluie povestea, 
personajele, cuvântul. Dincolo de echilibrul şi 
perfecţiunea artei sale, de vitregiile inevitabile ale 
istoriei, domnia sa ne oferă un model de perseverenţă şi 
cuminţenie umană fără egal, blândeţe şi înţelepciune, o 
lecţie de echilibru existenţial şi, mai ales, un mod de a 
considera literatura, arta în general, drept o componentă 
esenţială (şi indispensabilă) a alcătuirii noastre. 

 
 
 
 
 

 
 
 

            Cristian Pavel, Cotropitor, Ed. Neuma, 2017 
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    Neînțelesul joc al rătăcirii 
 
        Ultimele nopți cu zăpadă m-au dus cu gândul la o 
perioadă din viață de care n-am mai vrut să- mi 
amintesc şi pe care credeam că o înmormântasem de 
mult. Dar parcă cineva îşi întinde uneori mâinile prin noi 
şi cotrobăieşte în cuferele vechi, răvăşindu-le, încât, fără 
să vrem, ne întoarcem pe linia ferată a memoriei. De 
parcă Dumnezeu doreşte mereu să ne aducă aminte de 
ceva. 
      Am retrăit cele trei ierni petrecute în armată, la 
Braşov. La începutul primei ierni de militărie mi- am dat 
seama că eram încorporat într-o unitate ciudată. De la 
început m-a uimit faptul că eram o companie formată din 
cinci plutoane pestrițe: unul de şcoală de gradați, un 
pluton de gardă şi patru plutoane constituite în întregime 
din soldați aduşi de la canalul Dunăre-Marea Neagră. 
Cei mai mulți soldați erau unguri din Covasna, Harghita 
şi Mureş, iar o parte mai mică erau saşi din Sibiu şi 
țigani din toate colțurile țării. Dintre aceştia din urmă 
majoritatea erau foşti puşcăriaşi. Doar în jur de o sută de 
recruți nu aveau antecedente penale. Printre ei mă 
număram şi eu. Probabil în mod deliberat am fost 
recrutați, cu scopul de a fi repartizați la şcoala de gradați  
şi  pregătiți  pentru  a  schimba  garda permanentă pe 
care batalionul nostru o asigura tunelurilor prin care 
trecea calea ferată din Predeal. 
      În nopțile lungi ale acelei ierni am aflat, din poveştile 
noilor veniți de la canal, despre lucrurile cumplite ce se 
petreceau acolo, chiar sub ochii ofițerilor, care nu 
protestau sub nici o formă, ba, din contră, ascultau 
orbeşte de cei de la conducerea țării. Am auzit poveşti 
despre soldați dispăruți sub malurile prăbuşite de 
pământ, morți în accidente, făcuți apoi eroi postmortem 
şi trimişi acasă în sicrie închise. 
      Într-o noapte aduseseră în unitatea noastră un 
soldat mort, însoțit de o gardă formată din doi militari 
înarmați; au dormit noaptea în unitate iar dimineața au 
plecat să-l conducă acasă la părinții săi pe proaspătul 
erou postmortem. În unitate circulau tot felul de scenarii 
legate de moartea acelui soldat. Cert era faptul că s-a 
prăpădit într- un accident, fiind tăiat de tren pe când 
punea sabotul la boghiul vagonului „la cocoaşe”, zona 
din gara Braşov unde se formau trenurile de marfă, cu 
partide de manevră compuse exclusiv din militari în 

termen şi unde nefericitul lucra ca manevrant de 
vagoane. 
        În cei aproape doi ani de armată aveam să văd 
mulți soldați schilodiți sau trimişi acasă între patru 
scânduri. Aceşti manipulatori de vagoane erau recrutați 
dintre soldații cu şcoală puțină sau dintre cei care 
trecuseră în viața civilă pe după gratii, oameni sărmani, 
de cele mai multe ori de la   țară,   fără   educație,   şi   
care   fuseseră condamnați pentru că furaseră o găină 
sau te miri ce altceva, fără prea mare valoare. Făceau 
un curs de câteva săptămâni de instrucția 
transporturilor, după care erau băgați direct în pită, în 
partida de manevră, lucrând pe schimburi, câte 
douăsprezece ore cu douăzeci şi patru, în regim CFR. 
Pentru muncă primeau, în afară de solda de 60 de lei, 
lunar, câte o mică sumă de bani care era consemnată 
pe un carnet CEC ce-i era înmânat fiecărui soldat la 
sfârşitul stagiului militar. Am adormit foarte târziu în 
noaptea aceea, deoarece ne tulbura sicriul din 
camionetă, supravegheat de garda unității noastre. 
Pentru prima dată mă copleşea un sentiment sinistru de 
inutilitate şi deşertăciune. 
    Tot în prima mea iarnă la Braşov, pe când eram 
planton în dormitorul plutonului tehnic şi de gardă, am 
povestit cu un soldat din părțile noastre, care venise de 
la o companie din Valea Jiului, după cazarmament: 
câțiva saci de izmene pentru iarnă. Mi-a spus că a avut 
o mare binecuvântare de la Dumnezeu că prinsese şi el, 
ca şi mine, plutonul PTG şi nu mergea la instrucție 
tactică, adică la muncă în subteran. Mi- a povestit 
despre condițiile inumane în care trăiau soldații şi ofițerii, 
despre felul cum  se murea, pe capete, în slujba patriei, 
în timp ce erau instruiți cu trocul de cărbune în fundul 
pământului. În zadar încercam să-l conving că patria ne 
cere un sacrificiu, că trebuie să lăsăm în urma noastră 
ceva durabil, o lume mai bună. Soldatul m-a privit 
plictisit de după fumul de țigară ieftină: „Trezeşte-te, 
amice!”, mi-a zis. 
       Altădată am stat de vorbă cu un caporal venit în 
misiune din Chitila. Mi-a povestit despre lucrările de la 
prima linie de metrou din Bucureşti. De la el am aflat tot 
felul de grozăvii cu şi despre soldați, de teroarea ce 
domnea în rândul acestora şi despre faptul că statul 
socialist ne storcea, sistematic, de vlagă ca pe nişte 
lămâi. Am mai aflat despre un alt mare proiect socialist, 
Casa Poporului şi de măreția lucrărilor care vor arăta 
lumii grandoarea celei mai evoluate societăți umane. 
Atunci am început să mă dezmeticesc, să revin din 
lumea mea ideală, să realizez că nu trăiam un simplu joc 
de-a vardiştii ci mă jucam cu viața şi cu moartea. 
Începeam să mă întreb tot mai des: unde este adevărul 
despre patriotism? De ce soldații erau folosiți la cele mai 
degradante munci şi nu la instrucție? De ce ofițerii erau, 
în final, aşa de laşi? Toate aceste întrebări le-am legat 
de felul  arhaic,  depăşit, dezumanizant şi înjositor în 
care se desfăşura instrucția în regimentele noastre. 
        Mi-au trecut pe dinaintea ochilor, în prima iarnă 
petrecută în unitate, momentele de care mă temeam cel 
mai mult înainte de armată, povestite de bunicul ori de 
vecinul Nimu a Pescăreştilor, de tata, de unchiul meu şi 
de toți cei care făcuseră stagiul   militar   înaintea   mea.  
Aveam   să   mă conving pe propria-mi piele că în 
armata română toate erau vechi de când lumea, 
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cutumele erau aceleaşi…  Am  executat  orele  de  
conducere  a valizei pe sub paturi, la comanda unui 
soldat din ciclul  doi,  lustruitul  mozaicului  la  sânge,  cu 
mantaua, raportul dat rastelului, bocancilor… Am simțit 
teroarea, plăcerea bolnavă a soldaților veterani de-ai 
chinui zilnic pe noii recruți – bibani. În perioada de 
instrucție am fost de-a dreptul şocat  când  am  constatat  
caracterul  murdar  al locotenentului Oltenceanu. Era un 
oltean de vreo treizeci  de  ani,  cu  început  de  chelie,  
statură atletică, voce gravă şi ținută impecabilă. Din câte 
am înțeles, mai avea un frate care era tot ofițer… La 
început am fost încântat să aflu că tipul cânta la chitară, 
era interpret de muzică folk, adică un artist, în percepția 
mea. Uite un idealist, mi-am spus: locuia în unitate şi 
începuse să-mi placă tipul.  Îi  scriam  zilnic jurnalul  
comandantului.  În urma unui test – aveam scrisul 
frumos – am fost ales de locotenent să execut munca 
asta… La instrucția tactică duceam lădița comandantului 
iar jurnalul îl scriam seara; făceam, de fapt, o muncă 
suplimentară, în timp ce toți ceilalți soldați se odihneau. 
Eram mândru de această sarcină şi mă  achitam  de  ea  
cu  toată  conştiinciozitatea. Abia aşteptam să prind 
momentele favorabile în care să pot discuta cu 
locotenentul meu despre poezie şi muzică. Mă şi 
vedeam prezentându-i cele câteva poezii pe care le 
scrisesem de când mă  încorporasem  şi  chiar  
arătându-i  volumul colectiv în care debutasem cu un an 
înainte de încorporare. Deja vedeam frumusețea acelui 
dialog în doi, de la artist la artist, de la bărbat angajat în 
slujba patriei la bărbat angajat în aceeaşi nobilă misiune. 
Numai că un astfel de dialog s-a petrecut doar în 
imaginația mea, şi acolo avea să rămână înmormântat 
pentru totdeauna. 
       Într-o dimineață impresia mea despre locotenent s-a 
prăbuşit ca un castel din nisip. Eram planton în schimbul 
trei şi cineva aruncase o sticlă în WC-ul din incintă şi 
acesta se înfundase. Nu era sectorul meu, dar 
locotenentul cântăreț de muzică folk la Cântarea 
României m-a chemat la raport, m-a făcut albie de porci 
şi mi-a cerut să desfund latrina. Cum? L-am întrebat din 
priviri, consternat. A făcut gestul suflecării cămăşii până 
la umăr… M-am conformat, am băgat mâna în apa 
vâscoasă duhnind a rahat, am scos sticla şi concomitent 
am început să vomit. Nu a râs. A părut că nu observă că 
boram pe jos şi continua să mă muştruluiască cu o voce 
de gheață: „Nu se poate, soldat neinstruit! Cum înțelegi 
tu să-ți serveşti patria? Fuga marş în dormitor!"… 
Simțeam în continuare senzația de vomă, şi asta – nu 
doar din pricina rahatului ce mi se prelingea printre 
degete… Îmi venea să plâng pentru că m-am înşelat. 
Individul nu avea o percepție despre armata română 
modernă mai elevată decât a unui baştan oarecare din 
ciclul doi. Despre educație şi respectul muncii cu 
material uman nici nu putea fi vorba… 
       În dimineața aceea mi-am jurat că voi ieşi la raportul 
de seară şi-i voi spune că nu-i mai scriu caietul 
comandantului. Dar nu a fost nevoie să fac acest gest 
deoarece Dumnezeu a găsit o soluție mai bună. La 
raportul de seară al companiei, am aflat că se 
constituise un nou pluton de gradați, în care nu fusesem 
selectat şi acesta va fi plutonul nr. 1 gradați, iar 
comandantul său va fi locotenentul Oltenceanu. Eu 
rămâneam, mai departe, în plutonul de gardă, adică 

plutonul doi, în care erau selectați doar cei fără 
antecedente penale şi cu origini sănătoase. Scăpasem 
de un mic tiran. 
     Dar ultimele evenimente din viață încolțiseră în mine 
ideea că am fost sistematic înşelat, că socialismul şi 
viitorul său luminos, comunismul, nu reprezentau decât 
imaginea unei societăți cu două fețe: o față umană, care 
era prezentată copiilor încă de la grădiniță şi mai era o 
față adevărată, arătată lumii de părintele minciunii, încă 
din grădina Eden, înainte de cădere. Pentru prima dată 
mi-a căzut un văl de pe ochi şi am avut sentimentul că 
trăiesc în vis, într-o lume bazată pe teroare, în care 
fiecare om tiraniza pe omul aflat într-un moment al 
existenței sale pe o poziție mai joasă decât a sa şi tot 
acest om, la rândul lui, suporta cu stoicism tirania celui 
aflat într-o poziție temporală mai înaltă decât a sa. Acest 
joc de-a tirania era, practic, un joc de şah în care 
întotdeauna era posibilă o rocadă mică sau o rocadă 
mare… Chiar şi piesele se puteau schimba, iar pionii 
puteau oricând să ajungă la capătul tablei, înaintând 
meticulos, pătrățică după pătrățică, putând să fie, pe 
rând, regină, turn, nebun, cal, în funcție de oportunitatea 
jocului. 
       În iarna aceea am venit dintr-o misiune, beat criță. 
Băusem pe tren cu un coleg, Şoni, din Hațeg, care era 
tot soldat în termen şi se întorcea şi el la unitatea lui 
militară. M-a văzut garda de departe cum mă legănam 
pe gheața drumului din fundătura Rulmentul şi, după ce 
m-au trecut cu greutate peste gard, m-au dus direct la 
culcare. Poate totul ar fi trecut sub tăcere dacă nu m-aş 
fi trezit peste noapte şi nu aş fi anunțat sentinela că-mi 
voi tăia venele. Stârnisem un mare tărăboi în dormitor şi, 
după lungi tratative, m-au convins să mă culc; probabil, 
în zori urma să plec  la arest. 
           Dar dimineața m-au prezentat la colonelul 
Pucheanu care era comandantul unității. Când mi-a 
văzut fața de adolescent nematurizat, probabil a avut un 
sentiment de milă şi nu m-a trimis la arest ci la secția de 
psihiatrie a spitalului militar. După două săptămâni, 
colonelul Ilea, medicul psihiatru, m-a trimis la unitate cu 
indicația de a efectua 20 de zile concediu militar la 
domiciliu. Aşa că ai mei s-au trezit cu mine la uşa casei 
într-o dimineață de iarnă. Când m-am reîntors la unitate, 
mă aştepta un ordin prin care eram transferat într-o 
companie care lucra în depoul CFR Braşov, în zona 
Bartolomeu. Se pare că Cel Preaînalt îmi purtase 
necontenit de grijă, doar că eu nu doream să recunosc. 
Un furier m-a însoțit la noua subunitate, iar când am 
ajuns s-a nimerit să fie acolo şi colonelul Gheorghe Nae, 
şeful statului major al batalionului. M-a văzut când am 
intrat pe poartă însoțit de furier şi a făcut semn să mă 
opresc. I- am raportat cine sunt. Şi-a adus aminte de 
mine şi a ordonat să nu fiu dus la muncă, pe linia ferată. 
A dat ordin să fiu încadrat în grupa de meseriaşi care 
lucra într-un atelier de lângă depou. 
       În prima dimineață din aventura mea de soldat 
detaşat în viața civilă, am descoperit în drum spre 
atelierul în care lucram liceul CFR din Braşov… Am fost 
uimit să constat că liceul respectiv era frecventat şi de 
elevi străini, de culoare… Îi priveam curios deoarece 
văzusem foarte puțini oameni negri până atunci. Mi-am 
dat seama că era vorba de copiii unor familii influente 
din țările africane cu care Ceauşescu avea relații 
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economice. Veneau la şcoală conducând maşini străine 
şi păreau cu mult mai în vârstă decât liceenii români. 
Purtau costume blue-jeans şi ochelari de soare. Odată, 
într-o duminică, am auzit din cazarmă o mare zarvă în 
liceu: cineva, un şmecher din oraş, venise cu alți câțiva 
prieteni să-şi regleze conturile cu un negru, pe  fondul 
unei poveşti amoroase a acestuia cu o fată româncă. 
Cert este că albul ieşise din liceu foarte şifonat şi cu 
hainele rupte. Se spunea că l-au acuzat pe negru de 
hoție şi au vrut să-i taie mâna dreaptă.   Norocul   a   fost   
că   imediat   cineva anunțase miliția care a venit la timp 
şi i-a săltat pe scandalagii de la poarta şcolii. 
       Acum îmi dau seama că în toate acele zile maiorul 
Marin, un fel de Dumnezeu al unității noastre, era 
nelipsit din cazarmă. Probabil coordona şi activitatea de 
supraveghere şi filaj a acestor neobişnuiți liceeni. În 
prima noapte de când făcusem descoperirea, mi-am 
amintit că pe timpul cât stătusem internat în spitalul 
militar am văzut mulți pacienți de culoare, despre care 
se spunea că erau combatanți şi au fost răniți prin nu 
ştiu ce țară africană, iar Ceauşescu îi găzduia în acest  
spital militar. Acolo l-am cunoscut pe Pedro, un tânăr 
negru, suplu ca o gazelă, care o rupea, spre 
amuzamentul nostru, puțin în româneşte; cred că era din 
Africa de Sud, unde fusese rănit în ciocnirile trupelor 
apartheidului lui Ian Smith şi el era un partizan al lui 
Nelson Mandela… Mi se părea curios să văd un ofițer 
negru rănit într-un război adevărat şi care era tratat post 
operatoriu într-un spital militar din România. Tot mai des 
începusem să leg aceste aspecte de viață adevărată 
între ele, chiar dacă mă tulburau pe măsură ce 
începeam să înțeleg. 
          În atelierul ICCF unde lucram câte zece ore pe zi 
mă atrăgea ceva în mod deosebit. O chema Emilia, era 
magazinera întreprinderii unde se reparau utilajele de 
cale ferată. Să fi avut vreo treizeci de ani. Prototipul 
femeii cu vino încoace: blondă, suplă, trasă ca prin inel. 
Era frumoasă sau aşa mi se părea atunci. Ştiam că era 
căsătorită, dar toată lumea vorbea de ea ca fiind 
proprietatea lui Luchian, un şofer de cursă lungă din 
firmă, un fel de fan local şi idol al femeilor din 
întreprinderea de căi ferate. Dacă-l studiai atent, 
constatai că este un bărbat frumos: înalt, cu trăsături 
destul de fine pentru un şofer, vorbea cu accent 
moldovenesc, la fel ca Emilia. De fapt, mai toți aveau 
acest accent… De multe ori îi auzeam spunându-şi, mai 
în glumă, mai în serios, că nu locuiesc în Braşov ci în 
Iaşov. 
        Pe Emilia o urmăream cu insistență, zilnic, îi 
contabilizam fiecare mişcare, devenise idealul meu de 
frumusețe; de multe ori o asemănam cu eroina din 
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, sau 
cu Matilda din romanul Cel mai iubit dintre pământeni, 
carte care apăruse doar cu un an înainte de a fi eu 
înregimentat şi despre care obişnuiam să vorbim în 
şoaptă în anii de liceu. Ea ştia că o urmăresc: îmi citea 
în ochi dorința de-a fi în preajma ei. Îmi făcusem un 
obicei din a mă oferi voluntar să-i aduc de la magazie 
orice lucru de care avea ea nevoie. Mă răsplătea 
adeseori cu un zâmbet discret şi eu eram mulțumit. 
Toată lumea îi spunea Văruța, nu ştiu de ce, dar ea se 
purta ca şi când ar fi fost soția, ba chiar proprietatea lui 
Luchian. Îi urmăream atent expresia feței care se lumina 

de bucurie ori de  câte ori acesta se  întorcea din cursă. 
În acele momente se gudura pe lângă el de parcă nu 
mai exista o altă persoană în jurul ei. Îmi amintea de 
femeia lui Balzac la 30 de ani, capabilă să ofere 
dragoste şi să se dăruiască. Îmi venea în minte şi 
madame Bovary, o altă femeie dedicată altui bărbat 
decât soțului ei, până la sacrificiu, sau Ana Karenina, 
copleşită încă de la primul dans de contele Vronski. Dar 
cel mai mult mă uimeau mâinile Văruței, frumoase, mari, 
cu degete groase şi piele catifelată. De câte ori le 
vedeam, mă gândeam la mâinile Matildei aşa cum erau 
descrise de Marin Preda în celebrul său roman. 
      Pe Luchian nu-l puteam suferi. În primul rând, nu 
înțelegeam cum poate un şofer să cucerească şi să 
domine o asemenea bijuterie de femeie. Era un bărbat 
înalt, cu pomeții obrajilor ieşiți şi cu buzele subțiri arcuite 
sub nasul coroiat. Să fi avut vreo treizeci şi cinci de ani. 
Întotdeauna era bine dispus şi gata să-i ofere Văruței un 
cadou. Poate acea disponibilitate era lucrul care îi lipsea 
femeii şi nu-l găsea la bărbatul său. Dacă mă gândesc 
bine acest Luchian nu era decât un crai de cartier, un 
seducător al femeilor de o anumită categorie socială. 
Vedeam în el un băiat venit de la țară, lăudăros şi cam 
necioplit. Cu ce o atrăgea, oare, pe Văruța? Pentru mine 
rămânea un alt mister. 
        Într-o dimineață, însă, în loc s-o văd pe Văruța în 
uşa magaziei am constat cu uimire că în prag stătea un 
milițian în carne şi oase cu caschetă adevărată şi cu 
epoleți. Printre civili şi soldați umbla zvonul că Luchian 
fusese prins când încerca să vândă piese auto şi că 
acestea proveneau din magazia ICCF. Miliția economică 
nu a putut să constate decât o importantă lipsă în 
gestiune. Îi ridicaseră chiar la primele ore ale dimineții 
pe cei doi: Văruța şi Luchian. Nu i-am mai văzut 
niciodată. Dar întâmplarea în sine era pentru mine o 
mare dezamăgire. Deşi bănuiam că între cei doi, mai 
presus decât dragostea, exista şi o altă legătură, mai 
realistă. Iar între mâinile Văruței şi cele ale Matildei era, 
totuşi, o însemnată deosebire. În sanctuarul meu interior 
dragostea coborâse cu o treaptă. 
       Iosif Ciolănel era numele strungarului de la ICCF. 
Să fi avut vreo treizeci şi cinci de ani pe atunci. Locuia 
undeva pe lângă Braşov şi era pocăit, credincios 
adventist de ziua a şaptea. Mai avea şi un văr, tot 
strungar, al cărui nume nu mi-l mai amintesc. Rețin doar 
că era mic de statură şi avea două degete lipsă la mâna 
dreaptă, o malformație congenitală, din câte am înțeles. 
Şi acesta era tot sâmbătar. De multe ori îl întrebam, 
tachinându-l, cum poate să fie predicator (pe atunci 
confundam noțiunea de predicator cu cea de preot), 
dacă nu are, aşa cum spune Scriptura, toate 
mădularele, respectiv, toate degetele. El încerca să mă 
convingă de greşeala mea şi îmi explica că nu pot 
confunda predicatorul cu preotul. Cei doi verişori lucrau 
mai multe ore pe zi şi li se îngăduia să nu vină la atelier 
sâmbăta, ziua Sabatului pe care îl respectau. 
       De la plecarea Văruței, am petrecut mai mult timp în 
compania acestor doi oameni care nu înjurau, nu beau 
şi nu-mi cereau să le aduc de băut de la „Grecu”. Acesta 
era numele şefului de  la alimentara aflată la capătul 
troleului unu. Nu vorbeau despre femei, nu-şi povesteau 
aventurile şi aveau discuĠii vii, pline de substanĠă, 
despre un Dumnezeu pe care doar eu credeam că-l 
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cunosc, însă de care astăzi recunosc că eram departe în 
acea vreme. 
        În fiecare zi îmi povesteau şi mai multe lucruri 
despre Hristos, despre Avram, Iacov, Iosif şi Moise, 
patriarhii credinței. Eram uimit că nimeni nu-mi vorbise 
despre aceste lucruri şi îmi părea rău că nu avusesem o 
biblie să aflu şi eu adevărul. Cei doi m-au ajutat să 
înțeleg că o societate care neagă autoritatea divină a lui 
Dumnezeu nu poate fi cea mai evoluată formă socială, 
mai ales că în şcoli, la socialism ştiințific, disciplina care 
înlocuia filosofia, învățam că legea este voința celor 
puternici. 
       Iosif m-a ajutat să înțeleg care sunt adevăratele 
valori şi să accept că fără modele autentice o națiune nu 
poate evolua şi de aceea este sortită dispariției. Ca 
model uman Dumnezeu Tatăl îl trimisese în lume pe 
Isus Hristos, fiul său, a doua persoană a Dumnezeirii, ca 
omul să aibă modelul după care a fost creat şi să-l 
urmeze. Într-o țară care-şi spune creştină este trist că 
modelul, adică Isus Hristos, e alungat cu pietre din viața 
oamenilor. Am început să înțeleg că Dumnezeu este în 
esență dragoste, iar o societate fără credință nu poate 
înțelege şi nu este capabilă să experimenteze esența lui 
Dumnezeu. Multe alte lucruri interesante, pe care le-am 
înțeles cu adevărat mult mai târziu, am învățat de la cei 
doi veri Ciolănel. I-am întrebat dacă pot lua legătura cu 
lumea liberă. Însă s-au ferit de fiecare dată să 
vorbească deschis. Pentru mine era un mister de ce 
evitau discuția şi nu vedeam nici un rău în a aborda un 
astfel de subiect într-o societate liberă, cum credeam pe 
atunci că era cea în care trăiam. Un lucru minunat însă 
s-a întâmplat în acea vreme. Discuțiile mele cu cei doi 
veri m-au ajutat să uit mai repede de absența Văruței. 
Era noapte şi maiorul Dumnezeu se afla în unitate. 
Stăteam aliniați pe platou pentru raportul de seară. 
„Atențiune!” s-a auzit vocea caporalului de serviciu. 
Vecinul din dreapta mi-a dat un cot în coaste: „Trece 
Dumnezeu…”, mi-a şoptit. 
        În timp ce primea raportul, maiorul Marin ne 
măsura pe sub cascheta imensă, prăbuşită ca o farfurie 
zburătoare pe capul său mic. În clipa aceea, nu ştiu de 
ce, mi-au trecut prin fața ochilor, într-o fracțiune de 
secundă, toți ofițerii şi subofițerii cu care avusesem de 
lucru până atunci. Mi-am amintit fără să vreau de 
maiorul Vlad de la batalion, care a trecut în rezervă de 
curând… Când a venit la poarta unității îmbrăcat în civil 
părea un bătrânel simpatic. Era să nu-l mai recunosc. 
Dar l-am identificat după mirosul de cârnaț afumat 
pentru care avea o adevărată slăbiciune. De câte ori 
făceam curat prin biroul lui găseam, alături de actele 
militare, în sertarul de sub tăblie, adevărate provizii de 
cârnaț uscat. Maiorul Vlad molfăia cârnațul ca şi cum ar 
fi mestecat chewing-gum. 
         Mi-am amintit de locotenentul Turcu, înalt, 
mătăhălos, cu ochelari şi cu mustață neagră pe oală. 
Era la comanda şcolii regimentale de sergenți cu 
diagonală; mergea țanțoş şi ne striga: "Pizdos, soldat, fii 
pizdos!. Comandantul român trebuie să fie pizdos. Voi 
veți fi comandanți, mici dumnezei". Mi-a trecut prin fața 
ochilor şi figura brăzdată de riduri a căpitanului Tecuşan, 
veşnic cu gândul la un şpriț. Era slab, aproape uscat pe 
picioare. Dar era şi un mare amator de rom. Maiorul 

Miere era ca mierea. Rotofei, bețiv şi bonom: dacă ar fi 
condus cu adevărat compania ar fi fost raiul pe pământ. 
Însă adevăratul comandant era ceistul, adică ofițerul de 
contrainformații, maiorul Marin. El era Dumnezeul 
batalionului. Când am intrat în biroul său am avut 
impresia că pătrund în iad. Pereții de culoare gri erau 
înfiorători. Mă gândeam că nici un om sănătos la cap nu 
ar fi stat într-un astfel de birou. Dar astăzi cred că 
decorul era făcut să intimideze. „Ia loc soldat!”, mi-a 
spus. M-am codit, însă m-am aşezat. Mi-a oferit o țigară. 
Avea un glas hârşâit, ieşit din fundul pieptului, de parcă 
şi acesta ar fi fost cu porție şi filtrat. Mi se părea un ins 
oarecare: pălăvrăgeam cu el câte în lună şi-n stele. 
Deodată m-a întrebat direct ce cred de elevii negri de la 
liceul de alături. Ce să cred? Nimic. Am eu dreptul la 
opinii? Eu sunt soldat. Îmi servesc patria. Las-o moale, 
spune scurt. Dar când te-ai bătut cu sergentul Baritz, tot 
în slujba patriei ai făcut-o? M-a fixat cu doi ochi de lup 
înfometat. Deci ştia şi asta. Apoi m-a întrebat de bunicul, 
dacă ştiu că a primit ceva de la tatăl său, străbunicul 
meu, care a emigrat în țara făgăduinței în 1909. De unde 
să ştiu? Dar el ştia şi de moştenirea repatriată sub formă 
de valută, şi de CEC-ul pe care bunicul, în prostia lui mai 
adăugase un zero, crezând că va primi mai mulți dolari. 
Când m-a întrebat dacă ştiu că cei doi veri Ciolănel au 
relații afară şi că vreau să plece şi ei din țară, în 
America, urla de-a dreptul. Pe mine mă trecuseră toate 
apele morții. Nu ştiam nimic. „Aici eu sunt Dumnezeu, 
soldat! Sunt Dumnezeul soldaților. Ştiu totul pentru că 
sunt omniştient." 
       Apoi s-a calmat brusc şi mi-a povestit o anecdotă. 
Vocea lui a ieşit mai la suprafață din fundul plămânilor, 
devenise uşor patetică. A devenit   generos   şi  mi-a   
dat  un  pachet  de „Carpați” fără filtru. Când am plecat 
mi-a întins o mână moale, albă, mică. Avea unghiile 
îngrijite iar ochii lui căpătaseră deodată o sclipire 
inteligentă. Nu mi-a cerut nimic. Dar din seara aceea am 
început să am viziuni, să construiesc în mintea mea tot 
felul de scenarii: căutam microfoane peste tot. Practic, 
stăteam pe cea dintâi treaptă a terorii. 
         A doua zi am plecat în Chitila, la un concurs pe 
regiment, unde am obținut locul întâi. Poate de aceea 
mă chemase seara la ordin. Ca să aflu de ei. Că există, 
că sunt pretutindeni şi că – mai ales – nu le scapă nimic. 
Că bănuielile mele nu erau doar poveşti. Chiar şi o 
poveste se poate întâmpla aievea. Câteodată... 
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     Poezia ca o răscumpărare a iubirii 
 
 
 
         O depământenire a dragostei, dar fără a o arunca 
în abstract, în care iluzia şi decepţia îşi păstrează sfiala 
intactă, marcată uneori de o anumită solemnitate poetică 
ce aminteşte de un gheţar ce se topeşte lent, dar 
imperceptibil, ne propune Ioan Romeo Roşiianu 
(Scrisori de dragoste expediată, Ed. Grinta, 2017).  
           Pătimitor, iar nu, din fericire, romanţios, poetul 
haşurează contururile iubirii pentru a adânci existenţa 
aşa cum sapi o fântână în căutarea apei şi te 
încăpăţânezi să continui lucrarea chiar dacă nu ai 
întotdeauna certitudinea că apa există : „apoi s-a făcut zi 
şi mitul s-a rupt dintr-odată/ ca-ntr-o poveste ştiută pe de 
rost ne-am luat/ cu treburi lumeşti şi nimic” (Scrisoare 
despre zorii zilei care ne-au bătut în geam).  
           O linişte terifiantă, prevestitoare a marelui seism, 
în care fluxul verbal dă senzaţia unei revărsări, este abil 
conturată : „pe treptele catedralei Isus stătea desculţ şi 
era trist în/ tăcerea Lui/ a vrut să răstoarne iar mesele 
negustorilor/ din templu dar aceştia au magazine acum/ 
a vrut să vorbească pruncilor de iubirea de aproape dar/ 
aceştia voiau să meargă la McDonalds şi Mall” 
(Scrisoare despre atunci când Dumnezeu nu era 
acasă la El).  
           O luciditate care nu inhibă decât pe alocuri, o 
conştientă şi dureroasă asumare a faptului că iubirea e 
repede trecătoare, ca şi frumuseţea ce se adulează 
adeseori pe ea însuşi, constituie alte repere ale 
producţiei sale lirice: „sfinţii priveau prin podele de atâta 
tristeţe şi gol/ în ceasul în care se citeau Crezul şi 
Evanghelia/ femeile aveau decolteuri prea largi/ şi fuste 
prea scurte şi strâmte/ evlavia falsă plutea ca un 
blestem/ printre rugăciunile şoptite… prea multă 
nesimţire, Iubito spulberă altarul/ prea multe femei 
păcătoase/ pângăresc icoanele azi/ prea multă tristeţe 
înlăcrimează ochiul/ prea departe e cerul azi de 
mântuirea dorită/ de toţi în cuvânt” (Scrisoare despre 
Dumnezeul bunicilor mei).  
            Motivul nostalgiei, care topeşte copilăria în 
iubire, este de asemenea prezent: „nici eu nu ştiu ce faci 
tu cu clipele mele rămase/ Iubito acum cu trupul tău cu 
simţurile tale ce faci/ dar ştiu că-n marginea cerului 

bunica mea coace pâinea/ lui Dumnezeu pentru sfinţi” 
(Scrisoare despre pâinea de pe masa bunicii).  
            Fiecare poem se structurează ca un eşantion de 
iubire ce se divide la rându-i în mai multe sensuri. Dar, 
de multe ori, Ioan Romeo Roşiianu invocă această 
ipostază doar ca un pretext pentru a rememora şi 
argumenta o adevărată estetică a pustiului, a conştienţei 
existenţei facilului, a obsesiei imperfecţiunii, obsesie ce 
trimite la alta, cea a trezirii din eros, ca dintr-un coşmar: 
„Iubito, în ceasul acela de seară moartea/ a venit şi m-a 
găsit singur acasă” (Scrisoare despre o moarte 
aproape).  
            În acest joc al alternanţelor, poetul transpus în 
bărbat şi bărbatul în poet, pendulează şi îşi păstrează 
mereu dependenţa atât erotică, cât şi ideatică, de iubită: 
„se cicatrizau zâmbetele de atâta tristeţe, Iubito/ şi 
cărţile mele mureau pentru a fi… bărbatul tresărea te 
ştia pe de rost dar în ceasul acela cu/ mătăsuri de 
toamnă la secundarul stricat/ am ales să iubesc 
porumbeii/ şi să nu mai fiu bărbat” (Scrisoare despre 
porumbei şi zborul lui Dumnezeu în inima mea).  
            Scrisorile-poeme din acest volum conturează 
destul de clar meritul poetului de a nu se autopastişa, de 
a-şi filtra deliberat destrămările într-un pur iluzoriu: 
„Dumnezeul cuvintelor s-a supărat pe mine/ pentru 
tăcerile mele îndelungi/ Dumnezeul tăcerii s-a supărat 
pe mine/ pentru că am vorbit prea mult” (Scrisoare 
despre Dumnezeul cuvintelor şi Dumnezeul tăcerii).  
           Există un infern al iubirii, o asumare mortală a 
zgomotului lumii, ce mereu construieşte sau demolează 
ceva: „pe caldarâmul realităţii stau la rând urme/ din alte 
vieţuitri/ de parcă stafia unui alt poet îşi aşteaptă/ la 
poarta-nserării şi iubita şi muza… aş vrea să te beau ca 
pe-o apă de rouă - într-o viaţă de sfânt” (Scrisoare 
despre cerul căzut pe pământ).  
           O caracteristică interesantă a poeziei lui Ioan 
Romeo Roşiianu o constituie versurile plasate în 
paranteze, în fapt poem în poem, ce brăzdează ca nişte 
tranşee trăirile, rememorând ca o pedeapsă morală, 
tulburătoare aduceri-aminte: „Mai ştii atunci când te-am 
luat de mână sângele meu s-a cuibărit repede în inima 
ta?” (Scrisoare despre cerul căzut pe pământ).  
           Aceste săgeţi cu două capete pot în anumite 
situaţii să îşi câştige sau să îşi piardă destinatarul în 
aceeaşi clipă; așa cum scria criticul Eugen Negrici, 
momentul de tensiune poate coincide cu moartea 
poeziei, precum lumina intensă, de scurtă durată, a unui 
fulger. Ceea ce nu este cazul aici, versurile în cauză 
luminînd treptat, ca un fel de seducere înceată, ce 
conturează o organizare retorică exemplară.  
           Graţie unei viziuni poetice, ce pendulează 
permanent între cele trei registre temporale şi a unei 
radiografieri atroce a sufletului cu încetinitorul, Ioan 
Romeo Roşiianu produce, nu reproduce poezia. Ceea 
ce nicidecum nu e puţin.  
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Al. SĂNDULESCU 
 

 Sfintele odoare 

 
 Ceștile din care am băut 
 Vin de departe din trecut. 
 Mari meșteri le-au încondeiat 
 În altă țară și-n alt leat. 
 
Margini subțiri de porțelan 
Acel vestit, boemian, 
Suflate cu un praf de aur 
De o mână de artist și faur 
De giuvaeruri și scumpeturi 
Ascunse-n lăzi și în sipeturi. 
 
Ceștile din care am băut 
Vin de departe din trecut. 
Ele au stat ferite bine, 
Precum sunt Sfintele Odoare, 
Au așteptat o sărbătoare. 
Se vede că te-au așteptat pe tine. 
 
  Podoaba vieții mele 
 
Uneltele măiestre,podoaba vieții mele, 
De care tu,amice, mi-aduci ades aminte, 
Au prins de ani rugină și zac pustii sub stele. 
Romantic altădată, am devenit cuminte, 
Ba temător în lege, pe culmi amețitoare 
Nu cerc să sui, ca iarăși zenitul să m-alinte, 
Aștept un vânt prielnic, sau poate un alt soare. 
Rugina sapă urme în mine ca-n unelte 
Și simt cum timpul mușcă, mă ustură, mă doare. 
      
                                                                     1956 
Întoarcerea din război 
 
Mângâie-l pe Cavaler, 
Unge-i rănile 
Și scaldă-le-n privirea ta 
Lecuitoare. 
Nu-l întreba 
De lupte  
Sau de spaime, 
Limpezește-i fruntea 
Cu mâna ta de crin răcoros, 
Fă-l să uite, 
Naște-l, dacă se poate, 
A doua oară 
Și pune-i cerceluș 
Un sărut la ureche. 
 
 
O ultimă de aur clipă 
 
De ce te-i fi născut așa târziu 

Și eu de ce venii așa devreme, 
Cine a vrut să mi te cheme 
 Într-un apus liliachiu ? 
 
Cum să mă bucur eu de ochii tăi 
Și cum de zâmbet, cum de cântec, 
De-un deget mic și de-un călcâi, 
De vreme ce ești toată un descântec ? 
 

  La ce să mai privesc o căprioară 
Sorbind mireazma fânului în floare, 
Supusă, sperioasă și sprințară, 
Când tu te-alinți atât de-alintătoare ? 
 
 
De ce te-i fi născut așa târziu 
Și eu de ce venii așa devreme. 
În mine chinuită vremea geme 
Se scurge-n stihul ăstei mici poeme 
Ca tot ce e în mine trist și viu; 
De ce a fost să fie-așa târziu 
De aur clipa care să ne cheme ? 
 
   Vinere 
 
Vinere de iederă, 
Vinere de stejari, 
Vinere de pași tăcuți și rari, 
 
Vinere, icoană scufundată 
Printre mâluri, 
Printre rădăcini și ierburi, 
Vinere- nnecată. 
 
Vinere dintr-un alt calendar 
Toată-n odoare, 
Vinere alăută, 
Vinere psalm, vinere dar, 
             
Vinere cu o navă ce tocmai pleca 
„La nave partira, 
La nave partira”.  
Vinere-arcă spre un punct infinit, 
Vinere-harfă, Vinere mit. 
 
Vinere pe drumul cocorilor de sud, 
Vinere fată, Vinere toamnă. 
Vinere, țipăt în patru zări : 
„Dove arrivera ? 
Dove arrivera ?” 
Acoperă-mă cu frunze pe ochi 
Și pune albinele 
Să mă zidească-n sarcofag de ceară 
Să nu mai știu de mări, 
De vaporul ce tocmai pleca, 
Să nu mai aud. 
 
Vinere-zodie 
De cocor albastru, frânt în zbor spre sud. 
 
                                                        1971  
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       Cel mai bun șnițel din Sydney  
 
          Joi înainte de Paști, la Budapesta. Ora 20. 
Localul lui Loczi, vizavi de Operetă. Decor cu 
farmecul anilor interbelici. Parter, demisol și etaj. 
Mie îmi place parterul, cu cele 5 mese, cu cei doi 
muzicieni, cu barul, cu casa de marcat care scoate 
sunetul ăla ca un clinchet. La masa mare din colț 
se instalează familia perfectă. Mama, tata, doi 
băieți, o fată, adolescenți. Îmbrăcați prea corect, 
gen anii 80. Nici o extravaganță, fuste până sub 
genunchi, taior (mama), băieții în pantaloni de 
stofă, cămăși albe, pulovere în V. Tata e sigur pe 
el, cam prea sigur. Mama timidă, adolescenții 
cumva nepăsători. Adulții beau sucuri naturale. Și 
copiii, dar băieții primesc și ceva tărie. O fi 
majoratul unuia, mă gândesc. Celelalte patru mese, 
mai mici, stau înșirate în fața unei banchete lungi 
îmbrăcată în catifea. La prima masă, un cuplu 
ciudat. O doamnă voluptuoasă, veselă, îmbrăcată 
adolescentin și un tip mult mai tânăr decât ea, dar 
inexpresiv. Ea vorbește mereu, râde, îi explică 
ceva, el tace și privește fix, o privire holbată, 
neplăcută. La masa nr. 2 un cuplu de gay, mișto 
amândoi, înalți, sportivi, bine îmbrăcați. Vorbesc 
spaniola. Urmează masa mea. Eu sunt în rochie 
lungă, vin de la vernisajul lui Heti. La masa nr. 4 e 
o doamnă în vârstă, extrem de elegantă, foarte 
suplă și ușor amețită. Un pahar cu șampanie, o 
tărie, ăsta e meniul doamnei. Eu mănânc copios, 
mâncarea acolo e fără egal. Și mă întreb cum fac 
să intru în vorbă cu vecinii de masă. Panoramez 
sala, suntem ca-ntr-o piesă de-a lui Afrim. Mi-aș 
dori sa fie și Radu acolo, ar savura scena. Pe 
pereți sunt fotografii cu actori faimoși ai Ungariei 
(deduc eu, localul fiind plasat în inima Broadway-
ului budapestan). Unul dintre vorbitorii de spaniolă 
comandă în maghiară. Apoi îi explică partenerului 
cine e într-una dintre fotografiile de pe perete. 
Moment în care mă înfiltrez în discuție și întreb cine 
e doamna expresivă din poza x. Introducerea a fost 
făcută! Ce aflu în următoarele zece minute: tipul e 
maghiar din Slovacia. Partenerul e spaniol din 
Valencia. Acum ei locuiesc la Bratislava. Au vizitat 
și Timișoara, la un concurs de dans. Doamna cea 
eleganta întreabă ce limbă vorbim. Că parcă e 
italiana, dar parcă nu-i. Română. Se emoționează. 
Ea e născută la Budapesta, 72 de ani în urmă. La 

12 ani, în 57, după revoluție, emigrează cu părinții 
în Australia. Dar bunica ei era născută la Carei. 
Care acum aparține României, nu? mă întreabă ea. 
Da, răspund eu, zâmbind. Vorbitorul de spaniolă, 
născut în Slovacia, o întreabă unde locuiește in 
Australia. La Sydney, răspunde eleganta doamnă. 
Frumosul râde și ne spune că a locuit cinci ani la 
Sydney. E rândul doamnei să râdă și să-l întrebe 
«dacă ai stat acolo cinci ani, trebuie să știi unde se 
mănâncă cel mai bun șnițel din Sydney?» «Pe 
strada x, localul y». Proba verității a fost trecută, 
doamna aprobă și-mi explică ce fabulos e șnițelul 
acolo. Europa Centrală plus partenerul spaniol ies 
afară să fumeze. Fumăm toți, râdem, povestim 
amestecat. Se termină spectacolul la Operetă, o 
fetiță fredonează și încearcă să facă pasul lui Gene 
Kelly din Singin' in the Rain. Nu-i iese, dar așa 
deduc ce s-a jucat. Lumea e îmbrăcată modest, 
impresia de anii 80 persistă. Strada e frumoasă, 
luminată, occidentală, plină de turiști. Spectatorii, 
mulți în vârstă, mai ales doamne, ne ocolesc și 
pleacă spre casă. Noi ne întoarcem în local. 
Doamna cu partenerul cel tânăr și urât se îndreaptă 
spre cei doi muzicieni și îi roagă să cânte o 
anumită romanță. Ăia se execută. Doamna cântă și 
ea, tânărul partener nu apreciază, e cu nasul în 
telefon. Noi însă ne bucurăm, aplaudăm, mai vrem. 
Doamna se întoarce spre noi și ne îndeamnă 
«everybody»! Nici voce n-am, nici maghiară nu 
știu. Dar australianca cântă și are ochii umezi. Apoi 
pleacă, nu înainte de-a ne lua rămas-bun, ne 
pupăm, ne complimentăm. Pleacă și cuplul gay, 
pleacă și familia perfectă, pleacă și doamna cu 
tânărul însoțitor. Doamna îmbracă un palton alb, 
cambrat, cu volane la mâneci, un spectacol. 
Plecăm și noi, ultimii, fericiți. La barul de lângă, 
conversând cu doi domni, s-a oprit australianca să 
mai fumeze o țigară și să mai bea o șampanie. A 
doua zi îi povestesc toate astea lui Judit Csoma, 
cea care m-a dus prima dată la Komédiás, local de 
care m-am îndrăgostit. Judit râde și-mi spune c-o 
știe pe tipa din Australia, e prezentă mereu la 
teatru și la local. Stă la Budapesta când e iarnă pe 
continentul ei. Apoi pleacă. Și revine în anul 
următor. Bea șampanie, fumează țigări slim, își 
povestește viața. Radu Afrim aș fi vrut să fii acolo. 
În acel decupaj de-o seară, când m-am iluzionat că 
totul e ok. Că imperiile au lăsat în urmă frumusețe, 
că noi putem fi oriunde cu bagajul nostru cultural cu 
tot, că există armonie, eleganță, bucurie. Eram în 
anii 30, într-o Europă încă nepăsătoare. Cânta o 
vioară și noi beam șampanie și povesteam despre 
șnițelul cel mai bun dintr-un oraș prea îndepărtat. 
Joi înainte de Paști, am trăit mirajul de-a crede că 
lumea mai poate fi frumoasă. 
 

 

ESEU 

https://www.facebook.com/judit.csoma.58
https://www.facebook.com/radu.afrim.5
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        România ușilor deschise 
 

          La Judecătoria Segarcea, într-o zi ploioasă. 
Lume amărâtă, înghesuită într-o sală de judecată. 
O găleată stă pe trepte la intrare, e spart acoperișul 
și acolo picură apa. Lumea ocolește, fără să bage 
în seamă, găleata e plină, stă să dea pe dinafară. 
Caut toaleta. Întreb un jandarm plictisit. Ăla se uită 
lung la mine, parcă analizând dacă merit să-mi 
răspundă. Îmi arată o ușă. Intru și mă împiedic de 
un butoi. Plin cu apă. Probabil acolo se golește 
găleata de afară, nu știu. Încerc să închid uşa, nu 
se poate, nu stă închisă. Analizez situaţia. îmi vine 
să plâng, dar aş părea răsfăţată dacă fac asta. 
Aleg varianta b. Fac pipi cu uşa deschisă. Nu mă 
vede nimeni sau cel puțin aşa sper. Ies. Fumez pe 
prispă. Clădirea arată mizerabil. Vreau să văd 
„oraşul”. E ora 12, pe străzi mișună ţigani, amărâţi 
si ei, n-au nici o legătură cu ăia de-i știu eu la 
Timişoara. Stau pe stradă și scuipă seminţe. O 
frizerie cu uşa deschisă, ţigani tineri și aparent 
agresivi ies de acolo, au toți aceeași freză și 
aceleași bărbi scurte, tăiate „sculptural”, geometric. 
Sunt fentoși, ocupă toată strada, mă strecor greu 
pe lângă ei. Ies copiii de la şcoală, îmbrăcaţi 
modest, cu ghiozdane colorate pe spate. O apariţie 
tulbură echilibrul trist de sărăcie și abandon al 
locului. O fetiţă superbă, blondă, cu părul lung, 
buclat, îmbrăcată într-un pardesiu roşu. E însoţită 
de o doamnă distinsă și elegantă, probabil bunica. 
Fetiţa are un ghiozdan, vine și ea de la şcoală. 
Sunt vesele, vorbesc, nu au nici o legătură cu 
urâţenia dureroasă a străzii. Caut o bancă. Singura 
pe care o văd e vizavi de Poliţie. Mă aşez, aprind o 
ţigară. De undeva apare un tip asudat, cu o burtă 
respectabilă revărsată peste curea. Cară două 
plase. E îmbrăcat în uniformă. Se uită scurt la mine 
și intră în clădirea poliţiei. A făcut cumpărături, s-a 
întors la lucru, are o mină de om mulţumit. Iese 
apoi în prag, îşi dă chipiul pe spate, se salută cu 
nişte trecători. Vreau o cafea și mai vreau să plec 
de acolo. Intru într-o magherniţă, îmi iau niște 
covrigi cu susan și-o cafea. Doamna care mă 
serveşte are un aer vetust, de anii 80. Pantalon 
negru, de stofă, bluză albă cu volane la gât și 
mânecă și un pulover albastru, gros, tricotat în 
casă. O pălărie mică și caraghioasă în vârful 
capului permanentat. Mă întreabă de unde sunt. E 
rândul meu să fiu surprinsă, are accent ardelenesc. 
Îmi spune că a venit la Segarcea după revoluție, cu 
soţul ei. Au vândut casa din Huedin, au băgat banii 
la Caritas, i-au pierdut. La Segarcea era fratele 
soţului, visau să facă mari afaceri împreună. S-a 
ales praful de tot. Soţul a murit, fiul e student la 
Craiova. Ea visează doar să se pensioneze și să 
se întoarcă la Huedin. În casa părintească, unde 

locuiește sora ei. Deși... are apartament 
„proprietate” la Segarcea. Mă întreb dacă o fi în 
blocurile alea urâte și coşcovite, aflate vizavi de 
Poliție... Intră o femeie vorbăreaţă. Aflu că vinde 
asigurări și azi n-a avut o zi prea bună. Vrea 
covrigei de 1 leu. Ardeleanca îmi aruncă o privire 
compătimitor-complice și cântărește covrigei cu 
susan. Îi dă punga, apoi îi mai dă doi covrigi. 
Bonus. Femeia îmi spune veselă că aşa îi dă 
întotdeauna, ceva în plus. Iese. Îi doresc doamnei 
din Huedin să se reîntoarcă acasă. O las plictisită 
și tristă în cămăruţa aia ticsită cu marfă ieftină și 
proastă. În trenul care mă aduce la Timişoara 
privesc pe geam. În toată viaţa mea n-am citit în 
tren decât două cărţi. Tess, demult, într-un august 
torid, într-un tren oprit în câmp câteva ore și Femei,  
cu vreo 10 ani în urmă, mergând spre București la 
ziua Voicăi. Nu pot citi în tren, nu pot citi pe plajă. 
Privesc pe geam, e primul verde și bate vântul. 
Trecem pe lângă o pădurice. Pomii firavi sunt 
îndoiţi de vânt și-mi amintesc Oglinda lui Tarkovski, 
văzut cu doar două zile în urmă. Și acolo bătea 
vântul printre ierburi și pomi. Îmi plac călătoriile cu 
trenul, timpul ăla suspendat în care nu ai de făcut 
nimic și poţi gândi în voie. Mă gândesc la sora 
mamei mele, revăzută acum după mulți ani, la 
copilăria mea, la filmele lui Tarkovski, la 
frumusețea verdelui de primăvară, la vântul care 
însufleţeşte graţios natura avidă de soare. La un 
moment dat, vreau sa fac pipi. Pe scurt: în tren nu 
există lumină în cabinele de toaletă. Beznă! Trec 
din vagon în vagon, nu-mi vine să cred. Și totuși... 
Aleg varianta b. Fac pipi cu uşa deschisă. Nu mă 
vede nimeni sau cel puțin aşa sper. Viaţa e 
complexă și vastă, am citit asta undeva. 

 

        Oliver Stone într-o zi de vară  
 

Căldură mare. Sînt la mall și încerc rochii. 
Stau 3 ore, plec cu cea mai mișto pălărie. Afară e 
irespirabil. O iau pe Adriana Bitang să mergem la 
cinema Timiș. UNICUL cinematograf din TM afiliat 
RADEF. La 19 e programat filmul lui Stone, 
Snowden. Chiar dacă discursul politic actual al lui 
OS nu mă reprezintă, el a regizat totuși Natural 
Born Killers, nu? Adriana face cafeaua ei 
fabuloasă. În casa cea mare e răcoare și bine. 
Parcă aș rămîne acolo, tolănită pe canapea. Zeul 
cinefililor îmi dă un brînci. Telefonez la 
cinematograf. Răspunde o doamnă. O întreb dacă 
rulează filmul. Plictisită, lansează un da ezitant. 
Bitang e de-o eleganță zdrobitoare. Mătase, roz 
fanat, trandafir prins pe-un umăr. Alegem poșeta 
care va completa perfecțiunea. Afară e cald ca-n 
iad. Ideea de-a pleca îmi pare tot mai proastă, dar 
tac. Ajungem în centru. La bilete, plictisita doamnă, 
cumva uluită că ne vede. Da, știe că am vorbit la 
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telefon. Da, rulează filmul. Nu, doar noi două 
sîntem. Asta spus cu un ușor reproș...12 lei. Adică 
6 lei biletul. N-ajunge de-un pachet cu țigări. În 
holul amplu e plin de mobilier colorat, urmă a 
barurilor deschise fără succes acolo, în vremuri 
bune, cînd stăteam și o oră la coadă la bilete. Pe-o 
canapea desfundată stau tolăniți doi polițiști 
comunitari. Tineri. Un el și-o ea. Fac filmul poveștii 
de dragoste. În uniformă, la răcoare. Intrăm în sală. 
Sala e uriașă, aer nu e, dar în schimb e beznî. 
Întuneric total. Adriana, mai puțin rodată în 
experiențe extreme RADEF, se miră. Eu caut 
bricheta cu lanternă. Acea brichetă kitsch și verde, 
care a ajuns din eroare în geanta ta. Senzația e cel 
puțin ciudată. Lumea caniculară e departe, noi 
stăm pe scaune în cinematograful prăfuit și gol. Ne 
amintim cum veneam aici pe vremuri, cum am 
văzut de n ori filmul x, ce cozi erau, din astea. La 
un moment dat aud o cheie care închide o ușă. Nu-
mi vine să cred. E 19,08, filmul nu a început, noi 
stăm în beznă și cineva ne-a închis acolo. Îi 
comunic Adrianei că situația se înrăutățește vizibil. 
Ea mă liniștește spunînd că-s comunitarii pe 
canapea, ne salvează ei la o adică. Eu sînt 
sceptică, dar tac. Sun doamna de la bilete. Aia-i 
uluită. Cum adică nu a început filmul? O rog să 
aprindă lumina, îmi răspunde că nu știe de unde. O 
aud că încearcă ușa și se miră că-i închisă. Mi-e 
clar acum. Proiecționistul a crezut că nu-i nimeni în 
sală, a închis ușa și-a plecat acasă. Doamna n-are 
cheia, dar rîde cu comunitarii. Eu îmi aprind o 
țigară. Adriana se teme că au senzori pentru fum. 
Eu o asigur că n-au, am mai fumat aici. Ce-i drept, 
atunci eram singurul spectator. Ora 19,20. 
Prizoniere în beznă. E atît de cald, încît mă bate 
gîndul să mă despoi, ca acum 7 ani, într-o vară la 
fel de toridă, cînd eram cu Dana la cinema Studio. 
Adriana vrea să-și refacă freza perfectă și una din 
minunatele ei agrafe aterizează în neant. Se 
enervează, activează lanterna telefonului și începe 
să caute. Îmi spune că-i foarte murdar pe jos. E 
clar de ce ne țin în beznă, să nu vedem covorul din 
coji de semințe și praful adunat în ani. Ora 19,30. 
Se aude cheia salvatoare. Ne ridicăm demne, dăm 
nas în nas cu proiecționistul dezertor. Dezertor și 
afumat rău, dar acum nu mai contează. Ăla ne 
imploră să rămînem. Adriana îi explică imperial că 
l-am așteptat destul o jumătate de oră. Comunitarii 
își consumă netulburați idila în umbra prăfoasă a 
holului. Doamna de la bilete mă roagă să nu mă 
supăr, că ne știm de mult, nu? Eu o anunț că marți 
la 19 sînt înapoi. Că așa-s cinefilii, dispuși să 
moară pentru pasiunea lor. Doamna mă privește cu 
milă prost mascată. Ne așteaptă marți, promite că 
totul va fi în regulă atunci. Sînt sceptică, dar tac. 
Ieșim pe Corso unde aerul s-a oprit. Unde căldura 
lichefiată face să te întrebi dacă e real sau vis ceea 

ce tocmai s-a întîmplat. Și sfîrșim la Little Hanoi, 
unde berea-i rece. Berea Shanghai. 
 

 
 
 

        Povestea unei nopți de vară 
 

Fug de caniculă și mă refugiez în grădina 
unui prieten, la marginea orașului. E răcoare acolo, 
un aspersor udă iarba, mesteceni care seamănă cu 
sălciile completeaza peisajul, vinul e rece, un 
ventilator silențios mișcă aerul pe terasă, muzică, 
povești. Mult după miezul nopții chem un taxi, vine, 
urc. Strîmb din nas spontan și mă gîndesc că m-a 
făcut mama fără noroc nocturn. E o Dacia hîrbuită, 
evident fără aer condiționat, nici măcar geamul nu 
se deschide ca lumea. Șoferul e complet chel și 
asudă abundent. Din cînd în cînd se șterge pe cap 
cu un prosop. Chestie care-mi repugnă. Arunc 
ironic un "căldura mare". Tipul devine volubil și mă 
anunță ca sînt încă 24 de grade deși acuși vin zorii. 
Că îi este foarte greu să lucreze, mai ales acum, 
făcînd chimioterapie. Și, brusc, toată ostilitatea 
mea dispare. Îl privesc atentă, realizez de ce nu 
mai are nici un fir de păr. Îl întreb despre boală, îmi 
povestește. E vesel și convins că va fi bine. 
Lucrează mult, are nevastă și fiică, trebuie bani. Îmi 
arată buletinul, să văd cum era înainte de boală. 
Acolo e CNP-ul, sîntem născuți în același an. 
Vorbește foarte frumos despre medicul curant. Îl 
întreb dacă el l-a operat, "sînt inoperabil" răspunde. 
Ajung în fața blocului, dar nu-mi vine să cobor. Mai 
povestim puțin, el transpiră în căldura umedă. 
Cobor. Și-mi jur că încetez să mă văicăresc chiar 
daca mîine vor fi 40 de grade, chiar dacă aerul 
pare o pastă fierbinte, chiar dacă vietăți negre și 
zburătoare vin în picaj și cad în mijlocul patului cu 
un zgomot sec. Oricît de antipatică devine această 
vară, eu nu mă mai plîng. Șoferul de taxi se va face 
bine, știu asta. Nu există alt final pentru unele 
povești! 
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Mihai PETRE 
 
 
 
 
 

                                                   
Ancheta   o... mastică 

 

    -Vasîle, ia vino mă, pân’ la poartă!..., ori te culcași?..., 
strigă Mărin, brigadierul, dându-se jos din căruța lui Nelu 
Pistol care, trăgând mai cu putere de hățuri, opri caii și îi 
trecu peste loitră papornița cu cele trei sticle de vin. 

    -Care ești bă?..., se auzi vocea groasă și puțin 
necăjită a lui Vasîle..., să mă culc?..., poate tu te culci 
odată cu găinile!..., adăugă ca pentru sine și apoi, cu 
voce tare... a!..., tu erai, Mărine?..., adică, pardon dă 
expresie..., tovarășul brigadier!..., hai să trăiești!... și 
apoi, uitându-se peste poartă, strigă la copiii care se 
alergau prin curte, speriind găinile..., duceți-vă și 
închideți la coteț, da’ vedeți să nu mai lăsați găini p-
afară!... și tu, Gigele, lasă pisocu-n pace, că le iei! Ieși 
cu grijă pe poarta care scârțâi puțin și imediat, deasupra 
ei, se zări copilul ținând în mână un pisoiaș tărcat care 
reuși să-i scape din mână, sărind în drum. Băiatul ar fi 
dorit să iasă pentru a-și recupera animalul de joacă, dar 
fu oprit de vocea hotărâtă a tatălui... în curte!..., să nu te 
prind p-afară, că dai dă dracu’!..., auzi? Terminând cu 
Gigel, întinse mâna și-l salută pe brigadierul care-i 
urmărise în tăcere, răspunzându-i cu...  

   -Să trăiești!... și mai taci dracului cu... tovarășu’ 
brigadier!..., mă știi că nu măi pot eu dă brigadierie, îi 
răspunse Mărin, așezându-se pe stanoaga podului. Stăi 
și tu jos, că avem ceva dă vorbit și strigă la Tomița să 
ne-aducă un pahar. 

   -E, păi dă ce nu spui așa!... Tomițo, ia vino!... dar, 
pentru că dinspre curte se auzeau cearta și țipetele 
copiilor, mai strigă la muiere să vadă... ce mai au dracii 
ăia dă să ceartă?..., spune-le să să potolească, să nu 
viu eu la ei! Din curte, se auzi Tomița spunând ceva 
copiilor și din vorbele ei, spre drum ajunseră doar câteva 
cuvinte... cuminți..., rușine... și bâta!, spuse intenționat 
mai tare, pentru a fi reținute și de copii. Ieși pe poartă, 
uitându-se în urmă, parcă bănuind că cei doi băieți sînt 
în spatele ei. Erau într-adevăr, dar se opriseră pe linia 
porții, blocați și de privirea tătălui. Când se apropie, 
înnodându-și baticul sub bărbie, dete bună seara și se 
uită la Vasîle care-i spuse mai încet... adu-ne două 
pahare! 

   -Lasă, bă, Vasîle, că unu e d-ajuns!..., că n-avem râie 
și orice-am avea nu să ia, că e  alcool!..., spuse Mărin, 
cu un zâmbet larg. Tomița se întoarse cu două pahare 
și-i întinse brigadierului numai unul, pe celălalt 
continuând să-l șteargă cu un colț de cârpă... Ia și tu un 
pahar și, turnându-i..., n-auzi că nu ne trebuie două, ia-l 
d-aci p-ălălalt! Femeia bău până pe la jumătate și i-l 
dădu, zicând că e cam acru și intră în curte... 

   -Hai noroc!..., zise brigadierul care, după felul cum îl 
bău, nu-l găsi deloc acru, apoi, rotind ușor paharul îl 
umplu și pentru Vasîle. 

   -Noroc și să trăim!..., spuse acesta înainte de a-l da pe 
gât fără pauză și apoi, arătându-l gol..., na, că-mi fu 
sete! Bă, da’ e bun!..., ce dracu’ zicea a mea că e cam 
acru…, auzi, acru..., hm! E de la brigadă? 

   -Ne!... Nu știi că nu mai țânem…, că nu mai e voie!..., 
e de la sediu!… 

   -Păi!?..., l-ai luat pă bon, sau…, dar n-a mai continuat, 
ridicându-se și intrând în curtea din care cearta cu 
țipetele și plânsetele celor doi copii izbucnise din nou și 
se auzea mai tare. I-a potolit repede, dar s-a întors și cu 
Gigel, spunându-i… na, du-te și caută-ți pisocul și să nu 
vă mai aud!... și, după ce l-a urmărit pe copilul plecat pe 
șanț la vale, a reluat întrebarea… deci, era pă bon, sau? 

   -Ei, bon!..., stăi să-ți spui, da’ ocupă-te tu dă pahar, că 
ești mai tânăr!... Viu de la ședință și la sfârșit, 
președintele îl trimise pă Verzanu să aducă un borcan 
cu vin, așa cum face când e mulțumit că sîntem în grafic 
cu lucrările și, pân’ să vie ăla, ne face un anunț foarte 
important:  mâine o s-avem o vizită, cu  doi profesori dă 
la facultate, dân București, într-o anchetă d-asta... o... și 
nu mai știu cum, da’ la sfârșit era cu... mastică..., 
ocomastică?..., otomastică?..., nu, nu-i zâcea așa!... 
sigur, da’ mi-aduc eu aminte!..., eh!... și el a primit 
sarcină dă partid să se ocupe dă ei. Trebuie să le pună 
la dispoziție tot ce vor cere, nu stau dăcât o zi, da’ 
trebuie să fie mulțumiți, că ăștia vorbesc și ce trebuie și 
ce nu, da’ mai ales pă unde trebuie... și au mai pățit-o și 
alți președinți care n-au vrut să-i ajute pă profesori, sau 
pă studenți, că la unii așa s-au prezentat..., ori i-au 
ajutat, așa, dă formă... și s-au pomenit executați cu... 
înlocuire din funcție, tovarăși!..., pă motiv că nu s-au 
achitat dă sarcini!... Așa ne-a informat președintele și 
mie mi-a spus să găsesc un șef dă atelaj care să-i ia dă 
la gară și să le stea la dispoziție până când o să-i ducă 
iar la trenul dă sară și eu m-am gândit la tine, că ești mai 
dăzghețat, ce dracu!..., nu ești ca Nelu Pistol care-și 
împiedică limba-n gură și biciușca-ntre picioare... și vezi 
ce faci cu paharu’ ăla, că să usucă și să pune praful pă 
el… 

   Vasîle îi turnă încet, îi întinse paharul și dădu glas unei 
întrebări al cărei răspuns îi scăpa... păi, dacă stau toată 
ziua cu ei, m-iau mâncare, ce fac?..., să fi știut mai 
dăvreme, Tomița-mi făcea ceva… Abia atunci îl observă 
pe Gigel care, căutându-și pisoiul, se băgase și pe sub 
poduri, mai puțin cel pe care stăteau ei, ieșind mânjit de 
toate murdăriile adunate pe acolo... aoleo!..., se auzi 
vocea tătălui..., du-te la mă-ta, să te vază așa cum 
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ești!..., du-te mai repede, până nu-ți dau numai pisoci, 
să te saturi dă ei! Se întoarse spre brigadierul care nu se 
oprise din vorbit și continua să-i explice planul zilei de 
mâine... 

   -Nu-ți iei nimic, că pă la prânz, orice-or zâce tovarășii, 
îi duci la saivan, lu’ Cârstei o să-i spuie noră-sa ce și 
cum!..., ea știe, că fu la ședință. Acolo o să vie și 
tovarășu’ președinte, așa ca din întâmplare, îți dă-n 
gând!..., o să-i salute, o să stea dă vorbă cu ei, să 
văză... una, alta... despre ancheta asta... o și nu mai 
știu, că-mi stă pă limbă!..., o și mai era ceva scurt... 
do..., odomastică..., nu, nici așa!..., da’ să termină cu… 
mastică, sigur!  

   -Uitași cum îi zâce, da’ dă mastică ț-aduci aminte... 
Hai, că iar încep, zise arătând spre curtea unde țipetele 
reîncepuseră..., bă, să bat ca chiorii, parcă n-ar fi frați! 
Tomițo!... 

  - Lasă, bă, Vasîle, așa sînt copiii, ce?..., ai uitat?..., păi 
noi cum eram? și poate ar fi mai vrut să spună ceva în 
apărarea celor mici, dar în poartă apăru Tomița cu Gigel 
dă mână, smiorcăindu-se puțin, dar la fel de murdar cum 
plecase... uite-l, îl vedeți cum arată?..., zise femeia, 
împingându-l în fața ei și dorind astfel să-l facă de rușine 
pe copil..., las’ că-i arăt eu lui!..., la noapte îl las să 
doarmă-n cocină!..., auzi? Dar băiatul nu părea deloc 
impresionat de intenția mamei, căutând din ochi 
pisoiașul pe care-l și zări ghemuit în șanț. Bucuros, se 
smulse din mâma mă-sii și, încercând să ajungă mai 
repede la animal, se împiedică și căzu, plângând și 
țipând nu atât de durere, cât mai mult de teama de a nu 
primi câteva palme în plus. Oricum, căzătura lui îi sperie 
puțin pe toți, dar se liniștiră când Gigel se opri din plâns, 
auzind râsul zgomotos al lui Dorel, fratele mai mare cu 
vreo doi ani. Acesta, spectator suit pe lanțul gardului, 
râdea și se legăna, ținându-se cu o mână de uluci și 
continuă s-o facă, chiar dacă tatăl îi ceru... dă-te jos, d-
acolo!..., asta ne mai lipsește acum..., să mai cazi și tu... 
și apoi se adresă Tomiței... 

  -Ia-l d-aci, până nu-i dau vro două, să-l satur dă 
pisoc!... Femeia îl ridică pe Gigel de jos și-l trase după 
ea în curte. Când se mai liniștiră, Vasîle își continuă 
ideea despre distilatele atât de cunoscute... Ce băuturi 
bune erau... și ieftine!..., bă!..., mastica, secărica, dup-
aia a ieșit rachiu’ dă drojdie și ăl dă prună... și înghițitura 
în sec a lui Vasîle duse cu ea și plăcutele amintiri ale 
mai multor întâmplări din anii trecuți, toate începute ca... 
degustări!... sau ca... una mică!..., dar puține terminate 
așa... Cum brigadierul nu intră în câmpul aducerilor 
aminte ale lui, trebui să devină atent... că, zicea Mărin, 
tu te ocupi și dă protocol..., totul e pregătit!..., ai aici 
două sticle dă vin, da’ le ții pentru la prânz și dimineață 
treci pă la grădină, pă la Nălbitu care știe deja, să-ți dea 
ceva legume care merg cu brânzeturi. Bă, Vasîle, e 
clar? Acuma, dacă observi ceva-cumva... suspect, 
adică..., mă-nțelegi!?..., treci și pă la brigadă, să-mi spui 
și mie, că eu o să fiu p-acolo... Mă gândesc, tu ce zici, 
ai?..., să fie cumva vro anchetă mascată despre sârma 
aia, pe care abia am trecut-o la pierderi, da’ uneori mă 
mai întreabă ș-acum președintele, că n-a uitat...  

   -Nu!..., în niciun caz și... exclus!..., crede-mă!..., zise 
Vasîle, turnând ultimul pahar.  

    -Măi, Vasîle, mă!..., nu te pune cu..., că ăștia au 
metode, mă!..., nu să joacă!... și vin așa..., ca într-o 
plimbare... și, din una-n alta, pac cu întrebarea!... și, 
dacă nu ești atent, te-ai dat dă gol și te văz luat ca... 
dușman al poporului!  

    -Nu cred și nu cred!... zise Vasîle, scuipând spre 
capul podului, drept în capul pisoiașului care, ieșind 
chiar de sub podul lui, își anunțase prezența printr-un 
miorlăit slab..., apoi îl goni cu un zât! și-o bătaie în 
scândura podului..., nu cred eu că pentru sârma aia vin 
ei dă la București! Au ei treburile lor și, oricum, e dân 
primăvara trecută, gata!..., a murit baba, i-am mâncat 
colacul!... și milițienii n-au găsit nimic..., iar noi, 
mormânt! 

   -Păi mormânt să fie!..., să nu te puie dracu’ s-o aduci 
acasă, să vadă unu’ ș-altu’, că dăm dă belea amândoi! 

   -Hai, bă, Mărine, păi așa mă știi? Păi, ce, e prima dată 
când noi?..., da’ altceva să-mi spui tu mie acuma... dă 
unde știu eu care sînt ăia doi profesori? 

   -Treaba ta!..., te descurci tu..., vezi și tu așa... doi..., 
poate au ochelari, au mape la ei..., să vede că sînt cu 
carte, nu țărănoi mutați cu căruța la oraș! Și poți să-i 
întrebi și tu așa..., ca să intri-n vorbă..., înțelegi?...dac-
au venit pentru ancheta aia... o... și nu mai știu cum!..., 
ocomastică?..., onomastică?..., nu, nici așa!..., da’ dacă 
mi-oi aduce aminte la noapte, viu dă dimineață și-ți 
spui...  

                     

Mihai Petre, Corvin Caffe, Ed. Casa cărții de știință Cluj-
Napoca, 2017 
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Daniel LĂCĂTUȘ 

 

   În memoriam Ioan Gelu Crișan 

              (1961-2017) 

 

 

Debutat târziu în lumea literară, la vârsta de 

46 de ani, în anul 2007, Ioan Gelu Crișan s-a  

născut în data de 15 aprilie 1961, în Călan, oraș pe 

care l-a iubit și de care a fost legat până în ultimele 

sale clipe. A absolvit Facultatea de Drept a 

Universității „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca. S-

a stins din viață în dimineața zilei de 9 octombrie, 

2017, fără să-și realizeze proiectele editoriale 

despre care îmi vorbea cu entuziasm în luna 

august: o carte de versuri umoristice și un roman 

autobiografic, roman care viza perioada de cătănie 

și consemna peripețiile petrecute alături de prieteni 

în desele sale vizite pe munte. Ca unul dintre cei ce 

l-am cunoscut, trecându-i cu regularitate pragul, 

mai ales în ultimii doi ani, pot să afirm că înainte de 

a fi un bun poet, a fost un mare om.  

A publicat versuri și proză în revistele: 

Algoritm Literar, Cuib Literar, Cetatea Culturală, 

Poezia, Fereastra, Climate Literare, Onyx, Lada de 

zestre.  

 

 

 

Ioan Gelu CRIȘAN 

 

Angoasa cenușie   

  

Din amintirea verii rămas-au doar tăciunii,   

Copaci bătuți de vânturi cu brațele diforme;   

Prin lumea rătăcită în vagile ei forme,   

Bătrânul corb e rege pe ciutura fântânii.   

   

Lumina gâtuită mai pâlpâie difuză   

În raze bântuite de-angoasa cenușie,   

Din ceață ea încearcă să taie o fâșie   

Și caută o cale, dar e așa confuză.    

   

Sinistrele cortegii înveșmântate-n friguri   

Ne poartă spre-ntuneric, așa le e menirea,   

Când apele murdare îneacă omenirea,   

Iubito,-n mâna sorții suntem atât de singuri! 

 

Imagini sumbre   

   

Eu văd imagini sumbre, sunt gândurile mele,   

Relicve aberante, ascunse-n munţi de sare,   

Apatice corăbii plutind pe-un rest de mare   

Cu steagurile negre întinse-n loc de vele.   

   

Nici farul de pe maluri nu știe care-i calea,   

Din el năluci nebune au înghițit lumina,   

A timpului patină își deapănă rutina,   

Un zombi printre valuri le cântă sumbru jalea.   

   

Nici porturi nu există, e doar imensitate,   

Oriîncotro aş lua-o, la mal nu voi ajunge,   

Sextantele-s stricate și drumul îmi vor frânge,   

Spre partea neumblată a lumii blestemate.   

  

 

 

 

 

Simion Cozmescu, Cântecul măturătoarei de fluturi, Ed. 

Inspirescu, 2017 

 

IN MEMORIAM 
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Sibiu-2017. Poetul Dumitru Chioaru înmânând poetului 
Ioan Barb premiul Filialei Sibiu al USR, pe anul 2016,  
pentru cartea de poezie Orașul Alb, Ed. Paralela 45, 

2016.  

 

Poeți la stâna Fântânele. Turnirul de Poezie de la 
Colilibița-Bistrița, 2017.  

 

Zilele Iustin Panţa. 
De la stânga la dreapta: Lerida Bucholtzer, Aurel 
Pantea, Dumitru Chioaru, Silviu Guga şi Ion Mureşan.  

 

 

Ioan Radu Văcărescu, prezentand revista Algoritm 
literar. Sibiu, 2017. În stânga Mircea Braga și Dumitru 

Chioaru. In dreapta Mircea Bițu. 

 

 

Poeți în închinare. Biserica mănăstirii Rebra. Cu ocazia 
Turnirului de poezie de la Colibița - Bistrița. 

 

 

Poeții Ovidiu Genaru și Emil Cătalin Neghină cu ocazia 
Turnirului de poezie de la Colibița – Bistrița 2017. 
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