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Silviu GUGA 

100 de dramaturgi din 

100 de ani  

 

           E destul de ușor să găsești 100 de prozatori și 
100 de poeți care  au activt după Marea Unire de la 1 
Decembrie 1918 (în numerele precedente ale revistei 
noastre s-a putut observa acest fapt),  dar e mult mai 
grea încercarea de a alcătui o listă cu 100 de dramaturgi 
ai aceleiași perioade.  Dramaturgia a rămas în urma  
celorlalte genuri literare, chiar dacă a fost „ajutată” de 
prozatori și poeți, unii ajungând să fie la fel de cunoscuți 
și ca dramaturgi. Încercăm totuși să găsim, în cei o sută 
de ani câți au trecut de la Marea Unire,  o sută de autori 
de opere dramatice.   
           Începem lista cu Zaharia Bârsan, cel care a fost 
primul director al Teatrului din Cluj după Unire. Enumăr 
apoi, într-o ordine, cât de cât, cronologică, ceilalți autori 
de piese de teatru, precizând că din perioada 
contemporană n-am amintit pe cei care sunt în viață.   
 În listă au prioritate autorii care s-au afirmat ca 
dramaturgi și după ei poeții și prozatorii care au scris 
opere dramatice (celor pe care i-am considerat mai puțin 
cunoscuți ca dramaturgi - și sunt mulți - le-am amintit, în 
paranteză, și piesele reprezentative). Așadar:  Caton 
Theodorian, Mihail Sorbul, George Mihail Zamfirescu, 
Victor Ion Popa, George Ciprian, A. de Herz, Victor 
Efrimiu, Alexandru Kirițescu, Ion Luca, Tudor 
Mușatescu, Sică Alexandrescu, Mihail Sebastian, 
Nicolae Iorga („Învierea lui Ștefan cel Mare”, ”Doamna 
Eremia”),  Octavian Goga (după piesa „Domnul notar”, 
jucată înainte de Unire, în 1928 a avut succes cu drama 
„Meșterul Manole”), Ion Minulescu („Omul care trebuie 
să moară”), Camil Petrescu, Lucian Blaga, Liviu 
Rebreanu (Cine nu crede că poate fi inclus pe lista 
dramaturgilor să citească comedia „Cadrilul” sau piesele 
„Omul mic și oameni mari” și „La urma urmelor”), Tudor 
Arghezi („Seringa”), Vasile Voiculescu, Adrian Maniu 
(„Lupii de aramă”), G. Călinescu (volulul „Teatru” apărut 
în 1965), Sarina Cassvan  („Măștile destinului”, „Una sau 
mai multe femei”), Eugen Ionescu, Ion Valjan 
(„Generația de sacrificiu”), Enric Furtună („Rechiziția”), 
George Magheru („Domnul notar”, „Egoistul”),  Ion Marin 
Sadoveanu („Molima”), Gib Mihăescu („Pavilionul cu 
umbre”), Isac Peltz („Ediție specială”), Felix Aderca 
(„Floare de mac”), Tudor Șoimaru („Furtună în Olimp, 
„Când înfloresc anemonele”), Mircea Ștefănescu 
(„Istoria se repetă”, „Rapsodia țiganilor”, Căruța cu 
paiațe”), Alexandru Șahighian („Pasiunea doamnei 
Stamati”), Tiberiu Vornic („Inima unei femei”), Radu Gyr 
(„Corabia cu furnici”, dar mai trebuie menționat că, deși 

legionar, în perioada când a fost director general al 
teatrelor, a îngăduit înființarea teatrului „Barașeum”, 
singurul teatru evreiesc din Europa în aceea perioadă), 
Sașa Pană (volumul „Teatru mic” ce cuprinde șase 
piese), Mihai Beniuc („În Valea Cucului”)  Sidonia 
Drăgușanu („Întâlnirea cu îngerul”), Ioana Postelnicu 
(„Împărăția lui Machidon”), Lucia Demetrius, Mihail 
Davidoglu, Radu Boureanu („Satul fără dragoste”), 
Traian Chelaru (volumul „Teatru”), Ștefan Tita (Fluturele 
beat”),  Miron Radu Paraschivescu (comedia „Asta-i 
culmea”), Aurel Baranga, Alexandru Voitin („Procesul lui 
Horia”), Magda Simon („Grindina”), Ștefan Popescu 
(„Nici cu gândul nu gândești”), Gellu Naum („Insula”, 
„Poate Eleonora”), Laurențiu Fulga („Este vinovată 
Corina?”) Silviu Georgescu („Colivia cu sticleți”), Horia 
Lovinescu, Paul Everac, Mihnea Gheorghiu („Tudor 
Vladimirescu”), Horia Deleanu („Dialog despre 
dragoste”), Nicolae Nasta, I.D.Sârbu („Arca bunei 
speranțe”, „A doua față a medaliei”), Radu Stanca (Hora 
domnițelor”), Valeriu Anania („Mioara”, „Meșterul”), Wolf 
Aichelburg („Focul templului”), Pavel Chihaia („La 
farmecul nopții”), Nicolae Tăutu („Puterea jurământului”), 
Virgil Nistor („Omul de la miezul nopții”, „Marginea vie a 
umbrei”), Dan Tărchilă („Io, Mircea Voevod”), Octav 
Măgureanu („Fata morgană”, ”Rugul”) Dragoș Vicol („A 
doua tinerețe”), Petru Vintilă („Casa care a fugit prin 
ușă”),  Eugen Barbu („Să nu-ți faci prăvălie cu scară”), 
Marin Preda (drama „Martin Bormann”), Valentin 
Silvestru (comedia „Cearta”), Nicolae Ștefănescu („Un 
asasin ciudat”), Adrian Rogoz („Martin Rogers 
descoperă America”), Mihai Georgescu („Punctul”), 
Alecu Popovici („Afară-i vopsit gardul, înăuntru 
leopardul”), Paul Ioachim („Nu suntem îngeri”, ”Podul 
sinucigașilor”), Ștefan Berciu („Cine a ucis?”), Victor 
Bârlădeanu („Soarele a răsărit în miezul nopții”), Teodor 
Mazilu („Proștii sub clar de lună”), Titus Popovici 
(„Puterea și adevărul”), Gheorghe Vlad („Cocoșul cu 
două creste”), Lucian Zatti („Vreau și eu un rol”), Paul 
Anghel („Săptămâna patimilor”), Dumitru Solomon („Fata 
morgană”, Diogene câinele”), Tudor Popescu („Paradis 
de ocazie”),  Laurențiu Cerneț („Cireșică și visele”), Andi 
Andrieș („Verbul galben”, „Interludiu”), Fănuș Neagu 
(„Echipa de zgomote”), George Astaloș („Vin soldații”), 
Ion Băieșu („Preșul”), Ștefan Oprea  („Balansoar pentru 
maimuțe”), Iosif Naghiu („Valiza cu fluturi”), Marin 
Sorescu, Romulus Guga („Speranța nu moare în zori”, 
„Evul mediu întâmplător”), Mircea Micu („Avram Iancu”), 
Radu Bădilă („Corabia”, „Patru oameni fără nume”), 
Cezar Ivănescu („Mica dramă”), Paul Corneliu Chitic 
(volumul „Teatru”).        
                După cum s-a putut observa, n-am avut 
încotro și am inclus în această listă și autori care au 
scris și piese de „conjunctură” care sunt departe de o 
performanță estetică și fără mari virtuți scenice, dar care 
au încercat să dea autenticitate atmosferei vieții din 
diverse perioade istorice și să se mențină, pe cât a fost 
în putința autorilor, notabile. Însă n-aș vrea să se creadă 
cumva că am făcut un îndemn la scrierea „în roz” a 
istoriei dramaturgiei românești. 

 

                    EDITORIAL 
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Cornel 
Ungureanu 
 

 

Revistele 
literare, după 70 de ani  
 
Cazul „Orizont” 
 
             Cercetarea d.lui Adrian Deheleanu 
consacrată  Filialei Timişoara a Uniunii scriitorilor  
devine  necesară în contextul  în care au apărut 
studii ample asupra unor reviste literare de la 
Bucureşti, Cluj sau Iaşi  – cercetări care au pus în 
valoare o istorie culturală definitorie pentru 
geografia literară românească.  Despre revistele 
literare timişorene -  cele care au fost ele – s-a 
scris foarte puţin. Cum revista „Orizont” preia 
redacţia, numele, proiectul unei reviste  apărute la 
Timişoara în 1949, „Scrisul bănăţean” (revistă în 
care debutaseră, în anii 1962-1965 Şerban Foarţă, 
Ion Budescu, Vasile Creţu, Lucian Bureriu, Silviu 
Guga şi cu mine, studenţi ai facultăţii de filologie 
din Timişoara) era normal ca dl. Deheleanu să-şi 
inaugureze cartea cu un capitol amplu,  Viaţa 
culturală şi literară în România comunistă, în 
care primele trei subcapitole, Literatura şi cultura 
după anul 1944, Canonizarea literaturii şi 
culturii, Perioada destalinizării (1953-1964) să 
ilustreze felul în care  mesajele culturale se vor 
împlini  în perioada „relativei liberalizări”. Perioada 
studiilor acut politizate de după 1989 a aruncat  
anatema şi asupra unor scriitori care au încercat, în 
condiţii grele, de represiuni acute „împotriva culturii 
burgheze” să salveze nume, valori, opere literare. 
La începutul anilor 1945 pe lista criminalilor de 
război, a scriitorilor colaboraţionişti din Timişoara 
erau aşezaţi Andrei A.Lillin, Virgil Birou, scriitori pe 
care revista Scrisul bănăţean, cu Alexandru 
Jebeleanu, redactorul ei şef, va încerca să-i aşeze 
în paginile revistei, la loc de onoare. Sunt definitorii 
nu numai pentru cultura Banatului, ci şi pentru 
literaturile Europei Centrale. Aparţin Banatului şi 
Europei centrale printr-o operă, printr-o biografie. 
Ca şi Sorin Titel, exmatriculat din facultate, acuzat 
de toate relele în anii cincizeci, la începutul anilor 
şaizeci,  publicat şi mai apoi, angajat la revistă. În 
prima serie a revistei „Orizont” publică studii 
esenţiale Ovidiu Cotruş, membru de seamă al  

Cercului literar de la Sibiu, cu mulţi ani de 
închisoare politică, scriitor pe care Alexandru 
Jebeleanu ar fi vrut să-l angajeze la revistă. Un  
moment important în  viaţa revistei e anul  1956, 
când înfiinţarea Facultăţii de filologie aduce în 
Timişoara nume ca Victor Iancu, Eugen Todoran, 
Lucia Jucu-Atanasiu, autori  care vor scrie în 
revistă pagini de referinţă. Alte două nume asupra 
cărora vreau să atrag atenţia ar fi fost Leonard 
Gavriliu şi Radu Theodoru, scriitori care au trăit, din 
1949 până în 1964 spectaculoase metamorfoze: 
metamorfoze şi mai spectaculoase după ce au fost 
excluşi, pentru greşeli ideologice, din redacţia şi 
dintre colaboratorii revistei. Leonard Gavriliu va da 
doctorate, se va specializa în Freud pe care îl va 
traduce în româneşte şi, fixat la Paşcani, va scoate 
acolo revista Spiritul critic. Bibliografia lui numără 
cărţi de filozofie, de psihanaliză şi de critică literară, 
unele importante. Radu Theodoru va fi elogiat în 
anii cincizeci pentru romanul istoric Brazdă şi 
paloş, va fi exclus din redacţia revistei Scrisul 
bănăţean pentru abateri ideologice, va scrie un 
roman în două volume despre rezistenţa din munţii 
Banatului, Muntele şi o tetralogie consacrată lui 
Mihai Viteazul, Vulturul. Un stagiu în partidul 
România Mare are ca rezultat producţia unui şir de 
cărţi… inacceptabile. Exclus din partidul lui Vadim, 
se va retrage la ţară unde va scrie un roman de 
dragoste despre anii lui timişoreni. Perioada 
destalinizării 1953 – 1964, este analizată cu atenţie 
de comentatorii revistei,  pornind de la consecinţele  
evenimentelor istorice. Aş fi insistat asupra felului 
în care scriitorii din provincie, de la Steaua sau de 
la Iaşul literar se implică în eforturile destalinizării. 
La Timişoara notabile sunt apariţiile lui Nicolae 
Ciobanu şi Andrei A.Lillin, primul critic febril al 
generaţiei şaizeci, apropiat al lui Nichita Stănescu, 
Petre Stoica, Eugen Simion, Sorin Titel, Ion Băieşu 
pe care îi comenta amplu în paginile revistei.  Alte 
subcapitole ale părţii întâi, „Mica revoluţie 
culturală” românească, Tezele din iulie 1971, 
Literatura română între anii 1960-1971  ar putea 
aduna, consemnând numai titlurile, într-o necesară 
bibliografie a cărţilor, studiilor, articolelor, a 
paginilor memorialistice,  zeci de pagini. Cartea 
domnului Deheleanu propune unghiul de vedere al 
unui tânăr cercetător, cu specializări succesive, 
prima dintre ele fiind în istorie. De aceea deosebit 
de interesantă mi se pare secţiunea consacrată 
cenzurii din perioada comunistă în care  se ocupă  
de revistele literare dintre 1944-1953, 1953-1964 şi 
1964-1989  Cenzura era foarte diferită, în fiecare 
dintre etapele numite, care şi ele se pot despărţi în 
perioade în care funcţiona alt tip de cenzură, de 
cenzori, de directive politice. În perioada 1944-
1947 cenzura postbelică era practicată de sovietici, 
dar şi de „puterile aliate”. Un masiv volum recent 
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apărut al Lilianei Corobca,  cunoscătoare a limbii 
ruse, a presei ruse, a documentelor din arhivele 
sovietice, se ocupă şi de cenzorii, de consilierii 
perioadei postbelice. Confesiunile scriitorilor 
importanţi ai anilor şaptezeci, optzeci insistă asupra 
felului în care le-au fost amputate paginile. Pentru 
perioada de după 1964, perioadă pe care o cunosc 
din întâlnirile directe sau indirecte cu cenzura, 
trebuie să scriem că, după 1965,  cenzura era 
legată de regiunea în care apărea revista, de 
momentul politic al regiunii şi al revistei, de dialogul 
cu cenzorul.  Revistele din provincie puteau să 
publice poeţi, prozatori care erau îngăduiţi în 
revistele de provincie. În Steaua Bakonsky reuşea 
să ocrotească scriitori importanţi care nu puteau 
apare la Bucureşti, la Timişoara apărea în anii 
cincizeci Blaga, iar la începutul anilor şaizeci 
V.Voiculescu. Un capitol  mai necesar pentru 
înţelegerea literaturii locale este Revista literară  
timişoreană „Orizont” (1964-1972). Şi aici 
etapele sunt diferite.  Între 1964 şi 1970 secţia de 
critică era condusă de Nicolae Ciobanu, secţia de 
literatură comparată, de Andrei A.Lillin a căror 
autoritatea era mai rar pusă în cumpănă de Anghel 
Dumbrăveanu, red. şef adjunct şi de Alexandru 
Jebeleanu. Nicolae Ciobanu va miza, în sectorul de 
critică, pe Livius Ciocârlie, Şerban Foarţă, Cornel 
Ungureanu şi Alexandru Ruja, autori care pătrund 
în revistă cu pagini inconfortabile liderilor de partid 
locali. Şi mai vii sunt încercările lui Sorin Titel de a 
promova noul roman, literatură onirică etc. Sorin 
Titel îi va publica în revistă pe Andrei Ujică, 
Alexandru Deal, Ion Dumitru Teodorescu. Îi va 
promova pe prietenii onirici. Va insista să apară în 
revistă un fragment din Ostinato de Paul Goma, 
lucru interzis de cenzură. E bine că studiul  se 
opreşte asupra structurii  revistei, asupra  felului în 
care Orizont, prin rubricile ei, se opreşte asupra 
momentelor importante ale culturii momentului. 
Insistă asupra cronicilor literare importante, dar şi 
asupra studiilor definitorii pentru viaţa literară 
timişoreană, cum ar fi acelea ale lui Andrei A.Lillin 
despre Zoltan Franyo. Insistă fericit asupra unor 
articole „de susţinere” a literaturii tinere, scrise de 
unul dintre „clasici” vieţii literare din Banat, Nicolae 
Ţirioi. Aminteşte, pe urmele lui Nicolae Ţirioi, că 
numele promiţătoare, de pildă, în 1969 erau „Ion 
Cădăreanu, Traian Dorgoşan, Gabriela Ioan, 
Duşan Petrovici,  Aurel Turcuş, Dragomir Magdin, 
Ana Maria Potoceanu, Silviu Guga, Eugen Apoca, 
Teana Şerbănescu, Lucian Alexiu, Smaranda 
Băcanu, Ion Rovină şi alţii”.  . De la distanţă de 
celor 35 de ani, putem nota evoluţia acestor autori, 
unii importanţi în viaţa literară timişoreană şi 
românească din cei 35 de ani. Foarte importntă mi 
se pare, în lucrarea domnului Deheleanu, 
apropierea de fenomenul critic al revistei – de 

cronicile literare, de articolelele care iau pulsul 
momentului.   Desigur, participant la viaţa revistei 
din anii 1962-1963, redactor al revistei din 1970, nu 
pot să nu-mi asum şi rolul de martor. Dacă ne 
oprim asupra revistelor literare sau culturale din 
România, nici un redactor şef nu a fost atât de 
longeviv ca Alexandru Jebeleanu. A fost instalat în 
1948 la conducerea revistei care se va numi 
Scrisul bănăţean şi a rămas până în 1972, în 
ciuda cutremurilor politice şi literare, a schimbărilor 
liderilor culturali, a ascensiunii lui Anghel 
Dumbrăveanu, component a generaţiei şaizeci care 
a preluat, cel puţin după 1965, puterea în viaţa 
literară. A fost un lider permisiv, în afara 
competiţiilor grupurilor scriitoriceşti, cu ambiţii 
literare puţine. A produs editorialele, paginile 
omagiale sau aniversare necesare dictatului politic. 
A acceptat iniţiativele redactorilor şi le-a apărat 
unele dintre  articolele, studiile, poeziile sau prozele  
care displăceau organelor de partid. Într-un articol 
al meu despre Sadoveanu din 1967 a apărut o 
mărturie a lui Sadoveanu despre Creanga de aur 
în care scriitorul îşi explică apartenenţa la 
masonerie. A avut o contribuţie importantă la 
recuperarea scriitorilor interzişi din Banat. Jurnalul 
lui, publicat recent, ar  explica poate şi longevitatea 
în fruntea revistei; nici un cutremur nu tulbură 
confesiunea, nici un moment al divulgărilor  care 
fac farmecul unui jurnal. Totul e mat,  lipsit de orice 
iniţiativă a persoanei întâi care ar putea deranja 
liderii politici, literari, colegii de breaslă. 
 
             Cartea lui Adrian Deheleanu („Filiala  
Timişoara, 1949 – 2019”)  atrage atenţia asupra 
unor nume de scriitori care, prin scrisul lor, au făcut 
din revista Orizont o revistă vie, în echilibru cu 
celelalte reviste importante ale anilor şaizeci sau 
şaptezeci. Repune în discuţie articole/cărţi semnate 
de Andrei A. Lillin, Ovidiu Cotruş, Sorin Titel, 
Nicolae Ciobanu, Anghel Dumbrăveanu,  Sergiu 
Levin, Nicolae Ţirioi, articole sau studii  importante 
pentru că definesc  geografia culturală a Banatului 
ca geografie literară românească şi 
centraleuropeană. 
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Călin VLASIE 

 

             Megalopsihie 
 
O navă caldă exorbitantă 
vibratilă 
 în nesfârşita aşteptare a 
 dimineţii: navă cu nervi 
 auriferi ! 
Este timpul să preamărim sufletul 
 în curând nefolororly-ororla-kawadharla ! 
 (nici Zefs n-ar putea 
 să reziste) 
Electroşocuri scutură limvile 
 megafoanelor. 
Semnale tari prefac orăşelul 
 într-o scenă îmbibată cu 
 cimenturi (ah, memoria de 
 ciment iubită odată în Heladia!) 
 
 
  *** 
 
Onomathopeon: ”sunt atât de bogat 
 atât de puternic atât de 
 falnic, atât de iubitor, atât de, 
 onomathopeonii mă divinizează, 
 ce bine-i în peştera mea 
 ce involuţie în peştera ta!” 
Satyrul: ”lasă apoftegmele, schimbă 
 regia şi religia, lasă atomuri 
 şi noţionuri şi uită-te la noi 
 cei zgribuliţi şi pitici 
 cum înotăm în unturi şi clei 
 pe Strada Mare dintr-un orăşel 
 obscur...” 
 
 
               A venit trecutul 
 
 
”A venit trecutul” - sunau 
 litere; în fiecare literă 
 câte un log şi în fiecare 
 log un soare de logi. 
Toţi ar fi vrut o rază în 
 eternitate. 
Vezi: roluri ca nişte case 

 părăsite. 
A existat cândva un eu sedus 
 de psihia unei dimineţi 
 când tot ce atingea 
 urlet şi dureri devenea. 
Ne chemau voci precise şi 
 fără gravitaţie. 
Vezi: simţul ireal al unui 
 radio, al unui arici 
 luminos. 
Când frunze începură să dea 
 soluţii zilei, din nou 
 imaginam viaţa. 
          
 
    Imaginând neliniştea 
 
Îl văzusem pe Legurpo 
 deschizând în dezgust 
 uşa argintată cu 
 scoici. 
Astfel scumpă privire 
 începe dimineaţa cu 
 un geamăt de scoici. 
Divide-te! în aşteptarea 
 amiezii vei trăi 
 într-una din acele 
 mici resturi. 
Legurpo - neliniştea mea. 
Proasta mea educaţie 
 îi dă un nume de om. 
 
 
  Rodopsina 
 
Goolifern din Wydkul a iubit-o 
 pe nympha Rodopsina 
 preschimbându-se într-o 
 sticlă cu pepsi. 
Pe când acidul îi intra în 
 pântece, Rodopsina a văzut 
 lângă chioşc sandalele lui 
 de plastic şi a înnebunit. 
Ah, zadarnic îi cântă poetul 
 din lyră că totul n-a fost 
 decât o animaţie ireală! 
Iar Goolifern schilodul zeu 
 nu a realizat nimic din 
 această tristă experienţă. 
 
 
 Harpă în relief 
 
Mai potrivită vocea unei harpe 
 dar Hemmy harpista se scufundă 
 între groase pagini în raftul 
 7-Sor la trei blocuri de Curtea 

                       POEME 
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 Veche. 
Se cunoaşte bine că e un anticariat 
 şi că astăzi suntem în 7 mai. 
Hemmy se joacă mai departe cu raze 
 diamantine; poate îşi rescrie 
 biografia; acum. 
Revăd zâmbetul ei cum se evapora 
 şi cum peste 7-Sor cădea o 
 ploaie galbenă care se amesteca 
 încet cu sunetele harpei. 
Atomi uscaţi îi loveau degetele 
 îi despicau privirea îi ardeau 
 creierul. 
Şi ea continuă să comunice, nebuna 
Hemmy din raftul 7-Sor la trei 
 blocuri de Curte-Veche. 
 
 
      Recompunerea zilei 
  I 
 
Planete mici de wolfram. 
Incerte şi contradictorii 
 ondulaţii. 
Dar raze ar putea recompune 
 visul. 
Trebuie să ai o poftă nebună 
 de a focaliza inconstantul 
 de a dezamorsa temple. 
 
  II 
 
Luna este o memorie a zilei 
 dar fără a exprima ziua 
 în totalitate. 
 
 
  III 
 
Fi-voi o pată crudă 
 
 a unui obiect 
 galben. 
 
  IV 
 
Spun: în locul mitologiei 
 simţul mitologic, poemul 
 o homeostazie infinită. 
 
 
    Physester 
 
Astronomia este o ştiinţă a 
 metaforelor; din combinări 
 de lentile se proiectează 
 versul; nu forma-i veche ci 

 principiul dezintegrării 
 dogmei aerului. 
Galileo descoperise în dense 
 straturi ale oceanului 
 caşaloţi Physester. 
Galileo II îl atacă pe primul 
 şi trase oceanul lângă 
 casă. 
Galileo XX într-un frumos costum 
 de scafandru surprinse pe 
 Galileo XXIII excavând 
 decorul în căutarea unui 
 sens proaspăt. 
Următorul îşi smulse din trupul 
 său un psihic nou şi-l 
 presără în spaţiu. 
 
Spuse: ”Karib Olimpiotul observase 
 în vremea sa cum o simplă 
 deviere a aerului în deşert 
 provoacă fantasticul, la fel 
 Armstrong urcând dealul 
 mitropoliei cu o monedă de 
 sol lunar în palma visătoare. 
Toate aceste observaţii erau 
 întreţinute de avântul unor 
 idei şi nu de gesturi.” 
Acestea spuse fărâmiţându-şi 
 fiinţa într-un nucleu de 
 lentile în care se concentrau 
 lumina sensurile mecanismul 
 perpetuu al caşalotului 
 Physester. 
   Domnul Mecanic 
 
El, tovarăşul nostru de drum, 
 părăsise de mult trans- 
 lucida cochilie a melcului. 
Vreau să spun că era o încetineală 
 pe care doar triunghiul atent 
 al ochiului ar fi putut-o 
 desluşi. 
Vehiculul gelatinos lăsa o urmă 
 de sidef iar domnul Mecanic 
 observa din îngălbenite 
 depărtări cu o mândră muţenie 
 în timp ce creierul i se 
 scurgea cu picături vâscoase 
 în trupul său. 
 
....................................................................... 
 
Gata, s-a isprăvit cu afirmaţiile 
 şi excluderile, s-a isprăvit 
 cu mecanicismul! 
 
Satyrul Blassios îi spune iubitei 
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 lui nymphalida: ”domnul 
 Mecanic avea un mod primitiv 
 şi periculos de a se plasa 
 deasupra istoriei.” 
Nymphalida (cu înţelepciune): ”vrei 
 esenţa acestei oraculare 
 ştiinţe? ea se numea melancolie 
 în vremea când neliniştea 
 se manifesta în forme pure.” 
 
 
 
               Meliopag şi geneticienii 
 
”Dacă ai îndrăgit hermeneutica 
 sufletul tău devine mai 
 bun?” 
Meliopag ilustrul înger născut 
 într-o eprubetă face 
 în fiecare dimineaţă 
 aceleaşi lucruri: 
1. Pune această întrebare 
 geneticienilor iar aceştia 
 consultând ştiinţa vanitoasă 
 îl injectează cu anti- 
 biotice. 
2. Se închide în sala rotundă a 
 Atheneului trage husa de 
 plastic irizat de pe orga 
 electronică şi câteva ore 
 exersează un ritm obscur. 
(Este o eră pe care a mea 
 imaginerie o dezvoltă cam 
 în acelaşi timp cu prima 
 cântare a eprubetelor 
 gânditoare.) 
Pe umăr cu un kalaşnikov 
 geneticianul Protopopescu 
 zboară prin faţa uşii de cuarţ 
 a sălii de operaţie. 
Face atâtea rime încât se crede 
 profet. 
3. ”Nu are nici o importanţă, zice 
 ilustrissimul înger din 
 Meliopageea, că zeii ţin ochii 
 deschişi doar şi nu fac nimic 
 altceva; 
 eu mă uit la ei 
 şi ei se uită la tine 
 tu te uiţi la ei 
 şi ei se uită la mine. 
... O învălmăşeală de uitături 
 şi un luceafăr care se mişcă 
 iluzoriu pe balta cu broaşte 
 şi stele.” 
 
 

Demonassa 
 
”Stăteam acolo sus undeva... plutind, moale, 
 uşor, confortabil, totul în regulă...” 
(un pacient al doctorului Sabon) 
 
Erau seri de iarnă. 
Stăteam întins pe pat în camera 
 mea, obosit, cu totul obosit 
 de groasa claritate a unui 
 trecut cer luminos. 
Singur. 
Privind cum pulsau protozoare 
 gălbui înspre tavan ca 
 acele unui ceasornic umed. 
”A fost real, o experienţă ciudată!” 
Prin pasta gălbuie ah o vedeam 
 pe Demonassa ridicându-se 
 lin şi pulverizând în 
 strâmtul eter al camerei 
 imagini mişcătoare care 
              colorau al meu psih. 
 
O, ce bisturiu neonul vizionar 
 tăind acele părţi moi ale 
 imaginaţiei mele! 
”A fost real, o experienţă ciudată!” 
Mi-am dat seama că ea stătea 
 acolo sus undeva, plutind, 
 moale, uşor, confortabil, 
 într-o nacelă transparentă 
 ca scumpul zâmbet al Giocondinei 
 între paznici de sticlă. 
Frumosul ei corp rămăsese pe colţul 
 ferestrei: vitraliu electric 
 inflamând al meu ochi eretic. 
”A fost real, o experienţă ciudată!” 
 
............................................................ 
 
Târziu târziu domnişoara psiholog 
 îşi împacheta în pudrieră 
 limbul de păr  blond 
 şi târa al meu psih 
 spre clapele 
 joase 
 de pian 
              dezacordat 
 ale 
 scării. 
 
 
       Imn imun 
 
Sfatul înceţoşat. 
Părăsită în amurg depărtarea 
E îngropată camera datorită 
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 mirosului. 
Pariez că firele uscate 
 ale înălţimilor continuă 
 să trăiască dominate de 
 soare. 
Semne găunoase au pătruns în 
 lumina inventată. 
Ce auzi nu-i vântul de nord 
 nu-i ceasul nopţii născut 
 în captivitate, sunt petale 
 sarea ce umple oglinda. 
Pe sub un tablou vechi flecăreli 
 şi tânguiri fără chip 
 traversează camera; singure 
 îşi poartă de grijă; totu-i 
 posibil. 
    
 
Ies. 
Pe o pantă soldaţii au ars unele 
 stele, prezentul navighează 
 respectuos. 
Funcţii ale zăpezilor se trans- 
 formară într-o arcă. 
Gândesc: uneori spirite ies din 
 zăpezi şi ne descriu 
 viitorul dar limpede-i doar 
 ochiul ce nu se poate lipi 
 de lucruri. 
Dintr-o altă viaţă îmi amintesc 
 poemul. 
 
 
 
   Scena se revarsă 
 
Poate-i o scenă solitară în 
 aer. 
Masca unui zeu se holbează 
 în tihnă la un aparat 
 japonez. 
Percepţia are lăţimea unei 
 frunze de lotus. 
De sub coiful străzii apare 
 trâmbiţa unui trebuie 
 minuţios. 
Germeni calzi umflă 
 spaţiul. 
Îi vedeam pe eu tu şi el 
 (pe triumviri) 
 deschizând norul. 
Aur şi ignoranţă zgomot 
 carnal. 
Pe fundalul unor licurici 
 se combină noaptea. 
O scenă îşi revarsă 
 memoria viitoare. 

 
 
  Nu mai sunt nopţi  
 
Nu mai sunt nopţi... 
Doar luna ca un periscop 
 cercetând o republică 
 a semnelor, un straniu 
 pântec. 
Prin oraş alergând de la 
 un ceas la altul 
 un nevăzut animal. 
 
     Unda 
 
Muta jucăuşa undă trecu 
 prin tine cu fâşâit 
 de abur purpuriu. 
Luă forma ta şi muta 
 jucăuşa începu din 
 nou să facă semne 
 infinitului. 
 
                
      Rarefiere 
 
Câteodată-mi închipui că 
 în creierul meu este 
 un mic eu-însumi 
 rarefiat care va supra- 
 vieţui când trupul 
 lin lin liiiiiiiiiin 
 va reveni în spaţiu. 
 
 
 
   Dintr-un ecran adânc apare 
 
 
Dintr-un ecran adânc apare 
 iubita mea. 
Nervuri de fosfor o 
 înconjoară: cu 
 o logică minuţioasă 
 lumina mestecenilor 
 ascunde astrele care 
 tremură acum în părul 
 ei. 
O aştept de 573 de ani în 
 realitate. 
 Ritmând tăcerea 
 moartea îmi pare 
 imposibilă şi abstractă. 
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Virgil PODOABĂ 
 

                 Scrisoare despre trup 
             
 
          (Topa Mică  la 3 august, după ora 20, și 4 
august 2013,  după   ora 10) 
 

Păi, mă făcuși tu, nu demult, de filosof, dar, 
cum spune înțelepciunea ludica a copiilor, cine zice 
ăla îi. Pe lînga că, în scrisorile anterioare, faci ce 
faci și dai mereu în filosofia moralei, în cea de ieri 
te arați de doua ori filosof: o data faci filosofia 
trasului la bicicletă, iar a doua oră pe aceea a 
lupului singuratic. Din păcate pentru spectacolul 
dialogului nostru, sunt    întru totul de acord cu 
ambele… 

Just și  profund ești cînd spui că condiția 
fizică nu se acumulează, nu poate fi pusă la 
pușculiță pentru zile negre, ci se păstrează, se 
conservă, pe cît   cu putință, chit că tot mai 
diminuată, prin trasul la bicicletă și  cosit. La fel se 
întîmplă și  cu sănătatea… Ceea ce ai încercat tu 
chiar pe propria-ți piele cînd cu accidentul de 
bicicletă, eu am probat cînd cu povestea cu cordul 
și  stenturile.  Nici sănătatea, adică condiția fizică 
bună, echivalentul ei, nu se poate pune deoparte 
pentru zile negre. Nu poți acumula decît ceea ce-ți 
aparține, bani, mere, pere, cărți, cirezi, potcoave de 
cai morti, dar și  cunoștințe fel de fel, adică ceea ce 
are statut de obiect, nu de subiect. Or, sănătatea 
ține de trupul nostru viu –   Leib, chair, carne în 
italiană, trup în română (căci carnea la noi e, în 
primul rînd, de mîncat, e simplă carne comestibilă) 
– care e subiect, chiar baza subiectului, iar nu de 
corpul nostru,  care e obiect (cercetat de anatomie, 
tratat de medic, instrumentalizat economic de 
capitalism și socialism, ca și  de prostituție). Trupul, 
Leib, nu ne aparține, cum am văzut amîndoi în 
ocaziile negative menționate. Mai degrabă noi  îi 
aparținem lui. În boală, ca și în erotism, se vede 
bine ca el nu face ce vrem noi, că e dincolo de 
vointa noastră, căreia nu i se supune, dar și de 
putința nostră, care îi aparține, de fapt, trupului, nu 
nouă. Oricum, nu minții noastre. În boală vedem că 
el e stăpînul nostru, nu noi, iar în erotism nu totul, 
adică esențialul, depinde de capul nostru.  

Noi sîntem ce și cum sîntem ca urmare a 
unor experiente revelatoare, cum e cea a lui Saul 
de pe drumul Damascului, care ne-au marcat 
definitiv și ne-au făcut să devenim ceea ce am 
devenit, pentru care cuvîntul german Erfahrung mi 

se pare cel mai potrivit, dar el, trupul, e, cum ar 
zice Kant, condiția de posibilitate a  acestei deveniri 
spre starea de subiect care se împlinește, aici, pe 
pămînt.  Odată intrați în pămînt, el dispare pe veci, 
iar starea de subiect așișjderea. Iată cam de ce 
cred eu că spui că trupul, sub forma condiției fizice 
menținute cu efort la nivelul de sus, nu poate fi 
acumulat și pus deoparte pentru zile negre. Poate fi 
însă, cum spui, păzit, îngrijit și conservat cît   de cît  
sub forma sănătății. Ne putem bucura de puterea 
lui de a putea, cum spune fenomenologul său 
Michel Henry, de puterile lui particulare, de 
însușirile, de fapt, de proprietățile lui (care nu-s ale 
noastre), îl putem  păstra îngrijindu-l, cum facem 
amindoi, unul prin pedalat și înnot, altul prin cosit și 
exerciții cardio-recuperatorii. Dar nu ne apartine, 
neam. Poate că ne aparține corpul nostru, suportul 
trupului, pe care-l putem înstrăina, prostitua sau 
vinde. Nu însă trupul care se manifestă deoporivă 
în boală ca și în sănătate, în bucurie sau în durere, 
în placere sau în neplăcere. Probabil că aparent 
noi ne îngrijim sau nu corpul, dar nu pentru el 
însuși, ci în vederea menținerii potențelor trupesti. 
Oricum, el nu are de-a face  cu logica economică, 
nici măcar cu cea estetică, cînd e dres, aranjat și 
machiat, înfrumusețat, pentru a fi introdus în alte 
logici decît a sa și a-i fi schimbată condiția. De fapt 
el neine de logica darului și  are condiția darului, 
însă al cărui donator nu-l cunoastem cu certitudine, 
nu-l știm decît ipotetic. Nu știm dacă este natura, 
Domnul au vreo altă instanță și mai misterioasă. 
Departe de a fi proprietarii lui, noi nu sîntem decît 
chiriașii lui grăbiți, dar mai cu seama custozii lui 
vremelnici. În fond, trupul este viul din noi, viața din 
noi, iar sănătatea e starea lui optima. Cînd trupul, 
adică viața, se retrage de tot din noi, devenim 
cadavre, adică obiecte pure. Cele mai jalnice 
obiecte, ce provoacă silă,  deșeuri, nimicuri, de 
care cei vii se descotorosesc imediat,  nici măcar 
resturi, fiindcă     mortul nu e ceva, ca să mai 
ramînă un rest din el.  Viața trupească e un un 
fenomen – poate un dar – de interval, între 
nașterea noastră inopinată și moartea noastră 
așișjderea.  Ea trece prin noi  o vreme. Și  trece 
cumva precum  curentul electric în rețea, numai că 
nu știm cine, de ce și  cînd răsucește comutatorul 
nici cînd ne naștem, nici cînd murim. 

Si filosofia lupului (era sa scriu: de stepă, ca 
Hesse) singuratic se sprijină tot pe bicicletă, 
sireaca, sau, cum vei vedea, pe coasa tradițională, 
poveretta.  Ceea ce-i tot aia. Ea, bicicleta, coasa, e 
remediul universal. Zici ca mă cooptezi în „tribul” 
tău: dar care trib, caci nu te văz decît pe tine într-
însul, ceilalti, împreună cu care sperai să tragi la 
rame și  să formați un trib al celor de ”pe baricadele 
culturii germane din Romania”, s-au retras din el, 
care pe unde, în depresii, apatii misterioase, 

                 EPISTOLAR 
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alcooale și  alte alea care mai de care mai 
postmoderne. Sau poate ca ai folosit cuvintul trib 
pentru ca deja știai că va veni în el, la sigur, cosaș, 
ba nu, ci un cosas, fără  sedila de sub ultimul s. Iar 
unde-s doi puterea crește și  singuratatea nu 
sporește. Astfel încît avem, deci trib. Logic! Ai 
anticipat perfect. Și  eu sunt    aici un singuratic și  
fac, dacă nu filosofia  lupului singuratic sau a celui 
de stepă, cum poți face tu în Germania, atunci 
măcar, firește, după rangul țării și tradiția ei 
ciobănească,  filosofia mai neaoșe a măgarului 
dintre oi. Între cei împreună cu care am sperat, 
după 1990, că vom trage în aceeași direcție, cea 
care să poarte spre împliniri superioare, la ramele 
literaturii și  culturii din Romania, am ajuns de ani 
buni să fac figura acestui dobitoc exotic, însă doar 
în turma exotic. Imediat după revoltele citadine din 
acel decembrie luminos și  fierbinte, în care eram 
siguri că toate frustrările ni le vom rezolva și toate 
proiecțiile utopice ni le vom împlini, prietenii mei și  
eu, umăr la umăr cu ei, păream să fi constituit un 
commando invincibil (precum cele israeliene de 
odinioară), de, cum ziseși, mîndri pionieri din tribul 
răzoinicilor, care să asaneze și chiar să 
revoluționeze literele și cultura română. S-o pună 
pe adevaratele picioare axiologice și morale, s-o 
elibereze de orice servituți și ingerințe, s-o re-
racordeze la Occident, s-o agiorneze, s-o 
descentralizeze, s-o…, s-o…, iar noi să devenim 
demni, să stăm drepți și să fim casanți ca vergelele 
de sticlă, și  să nu ne mai închinăm, mai ales ca 
ardeleni (ce eram în majoritate), la Înalta Poarta din 
Bucuresti, ba chiar la nici o altă Inaltă Poartă, 
pentru recunoaștere și avantaje materiale, 
simbolice sau de prestigiu. Dar, destul de iute, unul 
cîte unul, amicii-mi s-au strecurat, tiptil sau pe față, 
afara din trib și m-am trezit aproape singur. Ma 
perché l-au abandonat? Păăăi, ca să facă alte 
jocuri mai mănoase decît cele pe care le luaserăm 
în brațe inițial.  Pentru care jocuri? Păăăăi, pentru 
jocuri de putere și  avantaje fel de fel,  lista e lunga: 
pentru acces la surse financiare, după modelul 
vestit pus pe tavă de ”boierii minții” Liiceanu, Plesu, 
Patapievici et comp., pentru vizibilitate mediatică 
sau nemediatică, pentru prezențe laudative în 
presă sau în cărți de sinteză, pentru poziții în 
bibliografii academice sau nu, pentru premii       
pestrițe,  în fine, pentru tot ce mîngîie buzunarul și 
măgulește vanitatea ecritoriului intra și 
extracarparic. Chiar dacă din cause diferite, am 
ajuns, bag de seamă, într-o situație similară, de lupi 
singuratici sau de măgari între oi.  Totuși, poate nici 
chiar atît   de diferite, cauzele, încît să nu mă 
întreb, aflînd cele petrecute cu tine și  în jurul tău, 
dacă nu cumva tribul tău nemțesc din Româna a 
plecat în Germania cu contextele specific 
românești cu tot, care, cu exceptia ta, le-au venit 

de hac. E posibil, dar nu mă lansez, necunoscînd 
bine stările de lucruri, în speculații pe această 
temă. 

Oricum, noi rămînem ce-am fost, tu, biciclist 
și lup singuratic, eu, cosaș și  măgar între oi. 
Adicătelea, Tanda și  Manda sau Manda și  Tanda. 
De aceea, nu-i de mirare ca ne-m regăsit 
instantaneu în același trib, deîndată ce ai dat 
semnalul electronic, și  cu o vigoare compatibilă 
mai curînd cu junii care am fost la plecarea ta în 
Germania și  a mea la… Zalău și  Oradea decît cu 
cea de… tineri moșnegi, de azi.   

 
Sa fim razboinici și  blînzi! 
Cu drag sporovăitor, 
Virgil 
 
                                                                         

( Din ”Scrisori către Georg”) 
 
 
 

 

 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          APARIȚIE  EDITORIALĂ 
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Mircea MOȚ 

 Simetriile și 

discrepanțele 

Pentru Ștefan Borbély, cititorul ideal, așa cum îl 

propune volumul Simetrii și discrepanțe( Cluj –Napoca, 

Editura Limes, 2017) este  „un om de bibliotecă, fin și 

sensibil, avizat și altruist, crescut în respectul pentru 

litera scrisă și pentru efortul actului de cultură”. 

Sensibilitatea și finețea dobândite prin educație se 

intersectează la el cu un deosebit respect, aproape un 

cult, pentru creație, determinând înțelegerea operei ca 

rezultat al unui semnificativ „soi de risc asumat”, de 

renunțare la sine într-un fel: : „rămâi cu tine însuți atunci 

când alții te vor cu ei, lucrezi pentru tine atunci când alții 

merg la mall, bârfesc la o berică sau ies în oraș când 

singurătatea lor și a casei  în care locuiesc nu le mai 

ajunge”. Este un cititor definit prin obiectivitate, „în stare 

să treacă peste balastul psihologic oscilant care-i 

voalează judecata”. Mai mult, acest cititor are „în 

schimb, umor și simț ludic, histrionism stilat, dozat cu 

măsură-și autoironie. Nu are parti-pris-uri, e lipsit de 

prejudecăți alunecoase și n-are porniri perfide, 

vitriolante. Nu e egocenrric, megaloman, autosuficient și 

e incapabil de frustrări, de spririt de gașcă sau de 

oportunisme. Ca atare, e un om paradoxal până la 

sublim.” Un asemenea cititor percepe opera ca pe un 

univers pe care în egală măsură îl descoperă și îl 

impune, sincer față de text și față de el însuși. Ștefan 

Borbély nu limitează libertatea cititorului, implicit 

libertatea lecturii și a receptării. Pledoaria sa pentru 

cititorul ideal( În loc de prefață: cititorul ideal) contează 

în fond ca opțiune pentru modalitatea de a intra în relație 

cu textul literar. Implicit este vorba aici de perspectiva 

asupra unei lecturi care face abstracție de circumstanțe 

și de presiunea cotidianului, în numele responsabilității 

față de actul grav care este creația, indiferent de 

vârstele acesteia. Așa cum rezultă de aici, lectura 

devine un gest responsabil, hrănit la rândul său din 

lecturi, gest pe parcursul căruia cititorul trebuie să 

rămână totuși, mon semblable, mon frère, fără a exclude 

totuși un anumit grad de ipocrizie. Așa cum o propune 

Ștefan Borbély, lectura presupune o necesară detașare 

și o nereținută placere a jocului cu detaliile de la care 

pornind sunt descoperite semnificații coerente, nu 

împotriva intenției textului( cum ar spune un Eco) ci în 

spiritul intenției acestuia. Scrisul și cititul, amintește 

autorul volumului, „sunt indestructibil legate- ca atitudine 

general-umană- de un stil al modestiei. Indiferent de 

cum și când  s-ar produce ea, cultura pune în mișcare 

transcendentul, adică e un fenomen de autodepășire și 

obiectivare”. Dialog esențial și profund cu cartea, lectura 

marchează o semnificativă competiție: cartea „reprezintă 

întotdeauna mai mult decât tine. Că vă aflați, indiferent 

de ce ai face, într-o competitie inegală, din care ea iese 

întotdeauna în câștig, iar tu ești mereu servantul”. 

Asupra acestui aspect trebuie insistat in mod deosebit, 

fiindcă de aici rezultă în fond simetriile și discrepanțele 

relației critice, permanenta incercare a interpretului de a 

fi egalul actului creator, dar rămânând mereu al doilea, 

permanenta încercare de a echivala proiecția inevitabil 

subiectivă asupra cărții cu esența ei, care mereu scapă, 

se dovedește mereu alt-ceva. Ceea ce incurajează pînă 

la urma competiția, chiar dacă el, cititorul, are conștiința 

că această competiție este inegală. 

Recentul volum al lui Ștefan Borbély rămâne un 

convingător argument pentru autenticitatea și 

profunzimea universitarului clujean, cultivat, obiectiv dar 

și predispus la atitudini ludice lipsite de frivolitate, 

propunând un joc „englezesc” bine controlat, cu o 

imaginație ce face din demersul său hermeneutic un 

fascinant spectacol. 

Simetrii și discrepanțe, trădează, în anumite 

secvențe, plăcerea evocării și, reținute totuși, tentațile de 

narator, și când spun aceasta am în vedere textul 

Mircea Muthu sub streașina Balcanilor( metafora însăși 

din titlu meritând atenția ca orizont generos și ca spațiu 

protector), în care subtilul eseist „evocă” anii formării 

sale intelectuale. Detașat, cu un umor filtrat atent prin 

luciditatea ce-l definește, Ștyefan Borbély schițează 

portrete din câteva linii sigure, individualizând 

personalități ale literelor clujene de la mijlocul anilor 70. 

Între Ion Vlad și Mircea Muthu există într-adevăr 

diferențe stilistice și metodologice, „latura speculativă și 

hermeneutică a celui de-al doilea fiind mai pregnantă, în 

vreme ce Vlad era mai expozitiv, imperial și somptuos, 

preocupat mai degrabă de structură, decât de de 

funcționarea sa imanentă, intelectuală sau-horribile 

dictu-senzorială. Mai pe scurt: cum să-i servim materia 

aulicului Vlad abisalului și speculativului Mircea Muthu, 

sau-așa cum gândeam noi la vremea aceea- cum să-l 

facem pe Settembrini să devină Naphta?” Reține atenția, 

din aceeași perspectivă, articolul Elevii lui Cornel 

Moraru, cu atmosfera școlii din anii 70, în care tentația 

prozatorului este domolită cu modalitățile eseistului: „În 

subconștientul locuitorilor Făgărașului, liceul se 

poziționa mai sus decât restul geografiei citadine. 

Surplusul însemna, în cazul de față, etalon moral și 

excelență intelectuală, fiindcă a intra în „Radu Negru” 

însemna, cu adevărat,o probă de foc și una de valoare”.  

         CRONICĂ LITERARĂ 
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Nu lipsește „contextul”semnificativ pentru elevii lui 

Cornel Moraru: „Făgărașul a fost dintotdeauna orașul în 

care arhitectura locului îți arăta că socialismul e un nou-

venit pe scena istoriei, prezumția sa de etalon 

civilizațional maximal, teleologic fiind deconstruită în 

modul cel mai simplu posibil, de evidențe. Cetatea trona 

inaccesibilă, înconjurată de un șanț de apă-«ajustat» și 

el inginerește, dar fără har chiar în anii când am fost 

elev-, dar, curios lucru, n-am călcat în incinta ei decât 

după Revoluție, dacă exceptăm micile escapade 

hivernale prin bortele deschise de timp în pereții exterior, 

de unde am scos cu teama de rigoare, chiar și ghiulele 

rotunde, medieval, strunjite din piatră.”. 

Criticul literar Ștefan Borbély este cât se poate 

de tranșant în formularea punctului de vedere asupra 

cărții, nefiind deloc dispus să facă vreo concesie. 

Judecata de valoare nu trădează cititorul obiectiv și lipsit 

de complexe, iar afirmațiile sunt întotdeauna 

argumentate. Iată cum scrie Ștefan Borbély despre 

romanul Solenoid al lui Mircea Cărtărescu: „Cam 500 de 

pagini ar fi putut fi lăsate liniștit pe dinafară din 

Solenoidul lui Mircea Cărtărescu(…), dacă autorul ar fi 

dorit ca volumul său să fie unul perfect structurat, 

eliberat de excedente și plin de substanță. Așa cum 

arată acum, scris într-un vertij al torentului scriptic brut, 

lipsit în general de finisări, jurnalul ficționalizat ajustat în 

cele din urmă să devină roman e suprasaturat de 

repetiții, de glisaje textuale și fantasmatice necontrolate, 

lăsate să curgă în voie. Scriitor în esență narcisiac, așa 

cum deja Orbitorul indicase, Cărtărescu nu 

esențializează, ci se lăbărțează în Solenoid, neavând 

puterea de a porni cu radiera împotriva lui însuși, adică 

de a tăia calupuri excedentare din notațiile scrise cu 

mâna într-un șuvoi continuu, lipsit de un plan prealabil, 

caietele fiind duse apoi-după propria mărturisire-direct 

editurii spre a fi tehnoredactate «la cald», în absența 

unei cenzuri calitative prealabile”. Ștefan Borbély este 

atras întotdeauna de „profunzimea” operei, de ceea ce 

bănuiește dincolo de un text prin transparența căruia 

criticul întrezărește configurații ce unora le scapă, ceea 

ce amintește pănă la un anumit punct de critica 

transestetică de care vorbea un I. Negoițescu. Angela 

Marinescu este privită nu atât „dincolo de poezie”, cât, 

mai ales, în profunzimea spre care textul poetic însuși 

orientează atenția și spre care îngăduie accesul: „poezia 

a fost și este, în cazul Angelei Marinescu, o funcție a 

unei căutări de ordin metafizic, dominant în opinia critică 

a majorității celor care s-au aplecat asupra ei- de o 

percepție de tip apofactic, având în centrul ei golul, 

neantul”.Ștefan Borbély consideră că există în poezia 

Angelei Marinescu „un spațiu transcendent poeziei”, 

acesta „fiind de ordin metafizic”. 

Simetrii și discrepanțe poartă amprenta unui fin 

și profund eseist. Mă voi opri asupra a două dintre 

textele volumului, De ce are Cenușăreasa pantofiori de 

sticlă și Opt, eseuri care au constituit pentru semnatarul 

acestor rânduri obiectul unei lecturi absolut seducătoare. 

Chiar așa, de ce are, până la urmă, 

Cenușăreasa pantofiorii de sticlă? Eseistul este un 

erudit, un cunoscător al mitologiei, lucid, dar care își 

îngăduie plăcerea, intelectuală, a unui joc cu textul, 

respectând regulile și partenerul. În narațiunea 

consacrată de Frații  Grimm, Ștefan Borbély întrezărește 

„substanța eliberată de orice lest material, adică nisip 

opac, transformat în lumină prin intermediul binefăcător 

al combustiei, al trecerii prin foc”.Pe bună dreptate, este 

vorba de un miraj al „eliberării complete de materie” care 

, după cum amintește eseistul, „nu putea scăpa 

pitagoreicilor, orficilor și urmașilor acestora, gnosticii”. 

Sticla este indiciul transparenței complete, Cenușăreasa 

redând, în esență o structură de tip gnostic: o ființă « 

încenușată » abuziv, adică suprasaturată de 

materialitate(…) e transfigurată printr-o intervenție divină 

și transformată într-o  ființă de lumină, prin intermediul 

unei «căutări» efectuate de către cineva care scrutează, 

pentru a o recunoaște pe protagonista « pierdută», 

«semne »”. 

Apelând la profunde lecturi și la erudiția sa de 

necontestat, în scurtul eseu Opt autorul este stimulat de 

o „dilemă”( de citit în acest sens eseul Dilema din 

geneză), care îi încurajează vizibil demersul 

interpretativ. In cazul eseului Opt este vorba de „una 

dintre dilemele recurente ale specialiștilor în etimologii 

sau ale internauților: cum se explică faptul că în 

majoritatea limbilor indoeuropene cuvântul OPT se află 

în imediata proximitate a cuvântului care desemnează 

NOAPTEA?”. Sunt aduse în discuție „rădăcini 

mitologice”, cu siguranța și luciditatea „cititorului ideal”. 

Absolut convingătoare, argumentarea se finalizează 

printr-o concluzie prin care  Ștefan Borbély devine el 

însuși „abisalul” și „speculativul”, precum iubitul(nostru) 

profesor clujean: „Toate aceste exemple indică o 

credință străveche potrivit căreia perfecțiunea e asociată 

cifrei 8. Acolo începe «noaptea» pentru muritori și un alt 

fel de«lumină»(siderală, supracerească, ideală, divină) 

pentru percepția căreia avem nevoie de alte simțuri decțt 

cele de care în mod obișnuit dispunem”.Iată cum 

motivează autorul prezența personajelor unui cunoscut 

basm: „Sper că textul meu vă va face să înțelegeți de ce 

faimoasa poveste a copilăriei noastre e populată cu 8 

ființe gingașe( Albă ca zăpada și cei 7 pitici) și, mai ales, 

de ce piticii- 7 la număr-aparțin pământului, fiind 

lucrători-mineri- subpământeni, în vreme ce vizitatoarea 

lor e dimpotrivă albă, evocând zăpada” 

Între simetrii și discrepanțe se consumă 

demersul spectaculos al unuia dintre cei mai importanți 

critici și eseiști actuali. 

 

Ștefan Borbély, Simeterii și discrepanțe,  Cluj-Napoca, 

Editura Limes, 2017                                                                                                       
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Radu 

CIOBANU 

 

        Document vs ficțiune 

 

Ideal e ca, într-o operă epică de inspirație 

istorică, documentul și ficțiunea să se afle într-o relație  

complementară, formând un mixaj osmotic și perfect 

veridic în ordine artistică. Ca orice ideal, împlinirea sa se 

înscrie în rândul performanțelor și, dacă e să dau un 

exemplu etalon, aș numi memorabilul docu-roman În 

intimitatea secolului 19 (Humanitas, 2005) de Ioana 

Pârvulescu, unde distincția dintre document și ficțiune se 

dovedește evanescentă încă din start. Mi-a suscitat 

această constatare lectura recentului roman al lui Ion 

Marin Almăjan, prozator eminamente și viguros epic, 

care, cum îl personalizează criticul Adrian Dinu 

Rachieru, scrie de-o viață cu un afișat „program 

bănățean.” Programul, întemeiat pe o profundă 

cunoaștere a realităților bănățene, explorează epoci, 

pornind de la Nicolae Stoica de Hațeg până în 

contemporaneitate și se concretizează printr-o operă 

care impune prin dimensiuni, varietate a abordărilor și 

fervoare localistă. 

În romanul de față –  Orgoliile orașului regal 1- 

Ion Marin Almăjan (n. 1940) revine la o mai veche 

preocupare-iubire a sa, - Timișoara. Venit din Banatul 

Montan, din fabuloasa Vale a Almăjului, el s-a urbanizat, 

încă elev fiind, în anii '50. Fără a-și disimula vreodată 

originea țărănească, dimpotrivă, mărturisindu-se mereu 

mândru de ea, a fost totuși asimilat de-a lungul timpului 

și definitiv sedus de reala grandoare, de un tip aparte, 

kezaro-crăiesc, a orașului. Prima tentativă majoră de a 

da expresie viziunii dobândite asupra locului a fost 

romanul Tornada, început spre sfârșitul anilor '70 și 

apărut în 1980 la editura Eminescu. Momentul era întru 

toate neprielnic și cred că explică intruziunea accentelor 

sociologizante specifice timpului, care umbrește forța 

revărsării epice și virtuozitatea autorului de a configura 

caractere plauzibile.  Desigur,  atunci, multe lucruri nu 

puteau fi spuse, nici chiar orașul nu putea fi numit 

„regal”, ceea ce, stimulat și de perspectiva Centenarului 

Marii Uniri, l-a determinat  să revină azi la toposul 

predilect. Cu atât mai mult cu cât Timișoara, în contextul 

Unirii, a avut un traseu contorsionat și dramatic, cu totul 

diferit de al celorlalte orașe ale Țării, reușind să se 

integreze României Mari abia la 3 august 1919. 

Romanul e dedicat Centenarului Marii Uniri, 

debutează cu evenimentele din toamna 1918 și străbate 

anii interbelici până la încheierea celui de Al Doilea 

Război. Nu este conceput pe capitole, strict cronologic, 

ci pe secvențe, în general scurte, separate prin asterisc, 

uneori fără legătură aparentă între ele, convergente însă 

în configurarea unui tablou, dens populat și tulbure, al 

epocii respective. Aspirația autorului a fost să realizeze 

releveul orașului epic, iubit, „regal”, ca fundal al 

evenimentelor care s-au petrecut în arealul său, 

personalizându-l. Prima secvență, ca un fel de prolog, 

relatează abrupt episodul atroce al asasinării gărzii 

cetății Timișoara prin încălcarea promisiunii de a i se 

acorda libertatea, când a căzut sub ocupația turcească.  

Relatarea foarte realistă se dovedește a fi însă  

coșmarul ficțional al unui personaj important și cu 

existență reală al cărții: Aurel Cosma, primul prefect 

român al Banatului. Cum va face de fiecare dată de 

acum înainte, de câte ori introduce un personaj nou, Ion 

Marin Almăjan  povestește imediat și în detaliu 

ascendența și biografia  acestuia până la intrarea în 

pagină, bazat pe documente reale, când personajul e 

atestat istoric, sau, altfel, pe ficțiune. Întotdeauna însă, 

indiferent despre cine e vorba, retrospectiva e 

întreprinsă cu o asemenea acribie a detaliului, încât doar 

cititorul avizat poate disocia ficțiunea de real. Cu 

evocarea, aparținând realului, a devenirii lui Aurel 

Cosma, intrăm, de fapt, în prima parte a romanului, cea 

care poate fi definită și ca docu-roman, unde vocea 

documentului alternează cu cea a naratorului, iar 

naratorul, preocupat de exactitate, nu ezită totuși să se 

implice și afectiv în relatare, ceea ce-i apără discursul de 

răceala tonului academic, conferindu-i fiorul vieții, 

specific romanului. Pe de altă parte, documentele de 

acut interes pentru acel moment istoric, pe care autorul 

le introduce în cursive, și în primul rând Raportul 

maiorului Dumitru Oancea, sosit la Timișoara ca 

reprezentant al generalului Moșoiu, comandantul 

Armatei Române din Transilvania, sunt de o 

surprinzătoare expresivitate involuntară, formând un tot 

unitar, câtuși de puțin discordant cu relatarea naratorului 

care umple interstițiile dintre documente. Toată această 

primă parte, cea mai reușită a romanului, este de o mare 

complexitate, dificultatea momentului istoric fiind  

raportată documentar: „România își avea granița pe 

creasta Carpaților, trupele încleștate strâns cu armata 

maghiară pe linia demarcațională din Ardeal. La Nistru, 

colosul rus se agita prin incursiuni repetate, iar în Banat 

sârbii încercau să constituie un fapt împlinit al alipirii prin 

ocuparea militară a regiunii” (56). Autorul reușește să 

resuscite tensiunea stării conflictuale dintre români, 

sârbi, unguri și șvabi, care reflectau cu toții la 

dobândirea Banatului și a Timișoarei, cum și duplicitatea 

armatei franceze intervenită în conflict, până la 

momentul apoteotic al orașului din 3 august 1919. 

După acest moment, romanul glisează înspre o 

altă configurare, personajele reale din prima parte, fără 

a dispărea definitiv, sunt excedate insidios de personaje 

fictive care devin actanți în episoade de asemenea 

fictive. N-ar fi nimic de obiectat aici dar, din păcate, Ion 

Marin Almăjan nu rezistă tentației de a da tramei epice o 
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turnură senzaționalistă, de best-seller comun, cu 

spioane și urmăriri, cu polițai corupți și excese legionare, 

care depășesc „orgoliile orașului regesc” întrucât nu-i 

sunt specifice, putându-se desfășura în oricare alt oraș. 

Ceea ce salvează în cele din urmă romanul de la 

eșuarea în locuri comune, sunt tot personajele reale și 

excursurile în ascendența și locurile lor natale, cu familii, 

tradiții și atmosferă specific bănățene, cum și cele din 

lumea presei, domenii unde autorul e în elementul său. 

Sunt memorabile scenele din viața culturală la care 

participă scriitori și plasticieni din istoria culturală reală a 

Timișoarei, ca bunăoară, întâlnirile din cafeneaua 

Spieluhr, celebră la vremea ei. E curios că autorul nu 

evocă deloc momente capitale din aspirațiile cu adevărat 

orgolioase ale orașului regal, cum ari fi, bunăoară, cel al 

întemeierii Mitropoliei Banatului, cu înălțarea unei 

Catedrale pe măsură, care să devină cea mai frumoasă 

catedrală ortodoxă a Țării. Cu atât mai curios cu cât 

Catedrala s-a  realizat, orgoliul orașului fiind satisfăcut 

nu fără serioase dificultăți, dar și cu concursul lui 

Anastase (Tasi) Demian, autorul picturii ei 

monumentale, unul dintre personajele cărții în care nu 

se amintește însă nimic despre această capodoperă a 

artistului, cum nici despre  armonizarea clopotelor, 

treabă insolită, spectaculoasă și complicată, realizată de 

Sabin Drăgoi, aparținător aceluiași cerc de creatori. Mai 

sunt și alte asemenea întâmplări care țin de istoria 

spirituală, culturală a orașului, mult mai semnificative 

decât cele senzaționaliste și care ar fi sporit prestanța 

intelectuală a întregului roman. Foarte interesante și 

generatoare de reflecții sunt considerațiile și schimburile 

de idei care circulă în acest mediu intelectual și artistic și 

se referă îndeosebi la două categorii de probleme cu 

repercusiuni care produc puseuri până azi. Prima 

reflectă dezamăgirea apărută imediat după Unire la 

impactul concret cu „regățenii” și care răbufnește în 

opiniile unora dintre personaje: „Tot mai des se auzeau 

vorbe de regret că Banatul se unise cu miticii, învățați să 

șmecherească, nu să pună osul și să muncească” (89). 

Sau: „De altfel, încă din primul an, bănățenii 

constataseră cu nedumerire și uimire că primii politicieni 

veniți de peste munți, din Vechiul Regat, aduceau cu ei 

mituirea, bacșișul, lipsa de cuvânt și onoare” (92). A 

doua aparține vieții literare sau, mai concret spus, 

complexelor  scriitorimii locale care s-a văzut dintr-o 

dată față cu literatura și viața literară a noii Capitale și, în 

general a Vechiului Regat. Situația, care e de fapt 

expresia unei stări de frustrare colectivă, e definită de 

unul dintre personajele reale, criticul Nicolae Țirioi care, 

zice naratorul, amenință că va scrie o carte despre 

„literatura bănățeană, adică a celor aflați prin preajmă, 

neluați în seamă de Bucureștiul ticăloșit, disprețuitor față 

de valorile Banatului” (221). Adevărul e că, în prezentul 

romanului, literatura bănățeană nu putea concura cu cea 

a „centrului”, realitate foarte corect definită de unul dintre 

ziariștii lucizi ai momentului: „...bănățeanul are 

sentimentul colectivității, dar nu al izolării, care naște 

vârfurile. N-are suficient spirit critic pentru a crea. Noi 

suntem buni să cântăm în coruri, în creație anonimă. Nu 

ne putem ridica la nivelul moldovenilor, al regățenilor 

sau al Ardealului” (265). Cum, de asemenea, e surprinsă 

în roman și imposibilitatea „regățenilor” de a se adapta 

la atmosfera bănățeană, mai ales din cauza limbii 

percepută de ei ca rebarbativă. Semnificativ e episodul 

Scriitorului (singurul personaj pe care autorul îl lasă, 

inexplicabil, sub un nume generic, deși e imediat 

recognoscibil), care scoate aici ziarul „Țara”, luptându-se 

cu ceea ce Ion Budai-Deleanu ar numi „neagiungerea 

limbii”. Scriitorul se simte un intrus în gruparea celor de 

la Spieluhr, „...izolat, străin în acest oraș în care sunt 

puțini intelectuali români adevărați cu care să poată 

purta o conversație ca lumea sau să schimbe o idee” 

(101) și atunci, însingurat, găsește consolare în 

savoarea nurilor lui Kicsikem. 

În general, narațiunea curge fluvial, cu o anume 

măreție, tulburată uneori doar de câte un vârtej epic. Tot 

uneori, furat de viitura epică, dar și ideatică, căreia se 

grăbește să-i dea expresie fără să piardă niciun detaliu, 

tributar probabil și antecedentelor sale gazetărești, lui 

Ion Marin Almăjan îi scapă inadvertențe stilistice, 

pleonasme („slujbă religioasă”, „livezi de pomi fructiferi”) 

sau clișee subculturale („...întrebându-i ce doresc să 

servească”, „...invitându-i să servească”) sau uită de la o 

pagină la alta câte un nume, câte un loc: slujnica Anica 

devine după o pagină Aurica (109/110), după cum 

același  meci se joacă la 191 pe arena Poli iar la 193 pe 

Electrica... E limpede că romanul a fost nu conceput, ci 

scris în grabă, cu grija de a prinde momentul 

Centenarului, fără ca autorul să-și mai îngăduie 

obligatoria revenire benedictină asupra textului. Sunt 

detalii stilistice intempestive, care vor fi desigur 

eradicate la o viitoare ediție. Oricum, cu Orgoliile 

orașului regal, Ion Marin Almăjan se înscrie cu un titlu 

important în bibliografia tot mai bogată și diversă 

dedicată Banatului și Timișoarei. 

 

1. Ion Marin Almăjan, Orgoliile orașului regal. [Postfață 

de Ada D. Cruceanu] Timișoara, Ed. David Press Print, 

2018.  
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Andreea ZAVICSA 

 

Un joc între comic și tragic  

 

         Ca aspect tematic prea puțin exploatat de 

către scriitori în paginile lor de-a lungul istoriei 

literaturii române, copilăria cu ale sale jocuri, 

îndrăzneli, aventuri, și exerciții de formare nu a fost 

întotdeauna despre inocență și puerilitate. În mod 

paradoxal, literatura cu și despre copii nu este 

dedicată doar celor mici, ci, de bună seamă, și 

„copiilor mari”, ba poate chiar într-o mai mare 

măsură lor. Pentru că, în definitiv, nu bucuria și 

intensitatea vârstei infantile dau tonul celor mai 

bune proze de acest tip, ci însăși nostalgia 

paradisului pierdut într-o permanentă goană spre 

maturizare. Experiențe nepotrivite trăite înainte de 

vreme, dezagregarea familiei, despărțirea de 

meleagurile natale pentru desăvârșirea educației, 

prea mult răsfăț sau, din contră, prea multă 

severitatate din partea părinților, precum și 

prezența lor pasivă în viața copiilor duc la  o 

maturizare prematură a celor care ar trebui să se 

bucure de „vârsta vacanțelor nesfârșite”, în termenii 

lui Paul Cernat. De la ipostazierea scenelor de 

comic caragialian, care ascund, de fapt, gravitatea 

situației și până la destinul frânt al personajelor 

feminine teodorene, acest segment de literatură 

poate fi identificat cu particularitățile fiecărei epoci 

în care se manifestă: de la belle epoque și până la 

copilăria în comunism a cireșarilor se trece prin 

perioada de maximă înflorire a genului, prin filtrul 

liric, patetic și profund melancolic al lui Ionel 

Teodoreanu, prozator care și-a dedicat aproape 

întreaga operă analizei psihologice a sufletului 

adolescentin. Ceea ce se simte însă în paginile lui 

este o pregnantă melancolie, o nostalgie a unei 

tinereți pierdute prea devreme ( „Zarzărul literaturii 

mele nu e metaforă sau obsesie în floare, ci dorul 

de zâmbet al unei grele melancolii.”), așa cum și 

cireșarii lui Chiriță, printr-un ingenios procedeu 

metaliterar al romancierului, rămân captivi într-o 

veșnică tăcere, înainte de a-și fi epuizat toate 

forțele și spiritul detectivist necesare dezlegării de 

enigme citadine: „ – Ce se întâmplă cu mine? 

Parcă m-aș întuneca... nu vreau! Eu în locul 

dumneavoastră aș mai găsi o vacanță, aș mai găsi 

un loc necercetat... dac-ați ști cât v-am iubit!... – Iar 

începi, Ticușorule? Nu înțelegi că nu mai sântem în 

carte?” 

          Copiii romanelor adolescentine românești din 

interbelic și până în contemporaneitate nu sunt frați 

cu orfanii Oliver Twist sau David Copperfield, nici 

cu Pip din Marile speranțe, provenit dintr-o familie 

dezorganizată. Nu sunt singuri pe lume, ca 

sărmanul Remi din romanul scriitorului francez. De 

cele mai multe ori, spre deosebire de eroii altor 

mari literaturi, copiii prozei autohtone nu trebuie să 

înfrunte lumea pe cont propriu, deși prin venele lor 

curge sângele aventurierilor americani Tom Sawyer 

și Huckleberry Finn.  

            Dănuț și Olguța Deleanu, Monica, Delia 

Enăchescu, Vera, Bobi, adolescentul miop, Victor, 

Tic, Ursu, Dan, Maria, Lucia pășesc în viață cu 

siguranța și îndrăzneala conferite de sprijinul 

necondiționat al părinților și al bunicilor. Izbucnesc, 

bineînțeles, conflictele între generații, dar, mai 

presus de asta, se simte încercarea copilului de a 

trișa, de a deturna cursul firesc al lucrurilor. Cei 

mici vor să crească mari, dar pentru că acest 

proces se dovedește prea îndelungat, ei aleg 

varianta cea mai ușoară: să fie mari încă de mici. 

Tradiția „micilor oameni mari”, după cum îi numea 

Ioana Pârvulescu (În intimitatea secolului XIX), 

începe chiar de la Caragiale, odată cu răzvrătirile 

neastâmpăraților Goe și Ionel care, încurajați fiind 

de prezențele exclusiv feminine din viața lor, își 

atribuie drepturi și „îndatoriri” specifice adulților. 

Ionel fumează, bea cafea „ca un om mare”, spre 

satisfacția lui madam Popescu, în timp ce Goe „nu 

vrea să intre în cupeu, vrea să șadă în coridorul 

vagonului cu bărbații.” Un caz aparte îl reprezintă 

Bubico, schiță care pare a contopi atât episodul 

Goe, cât și pe cel al Vizitei. „Cățelul lățos, plin de 

funde de panglici roșii și albastre” trimite la domnul 

Goe în costum de „mariner” și cu beret pe care e 

inscripționat „le Formidable”, în timp ce exclamațiile 

pline de patos ale „cocoanei” amintesc, cu 

siguranță, de admirația pe care o simt atât cele trei 

dame ( mamița, mam mare și tanti Mița), cât și 

                    ESEU 



16 
 
 

madam Popescu față de odraslele lor: „dar nu știți 

ce cuminte și fidel este, și deștept!”.  

           Poate la fel de răsfățați, dar cu siguranță 

mult mai bine educați sunt și copiii din paginile 

scriitorului ieșean, creator a ceea ce astăzi este 

recunoscut ca „medelenism” (Ioan Stanomir). După 

cum observa Angelo Mitchievici, prea mult se 

vorbește despre „privilegierea vârstei celei mai 

fragede” în opera lui Teodoreanu, în timp ce figura 

bunicilor este deseori pe nedrept trecută într-un 

con de umbră. În proza autorului, bunicii sunt acel 

„acasă” la care se întorc mereu nepoții, „condiția de 

bunic fiind echivalentul unui titlu nobiliar”,  prilej cu 

care se delimitează cei doi poli principali ai axei 

imaginarului scriitorului: vârsta senectuții și vârsta 

copilăriei. Cele două capete ale axei nu se exclud 

reciproc, ci funcționează chiar într-o plăcută 

complicitate. De aici derivă și una dintre multiplele 

fațete ale tragicului: pierderea unuia sau chiar a 

ambilor bunici îi produce copilului o tensiune 

interioară de o intensitate deosebită. Moartea lui 

moș Gheorghe, un substitut de bunic pentru 

micuțul genius loci, Olguța Deleanu, constituie un 

episod marcant în economia trilogiei Medelenilor, 

cu atât mai mult cu cât șocul de care părinții 

încercau să își priveze copilul este trăit în perfect 

acord cu personalitatea efervescentă a fetiței: 

spontan, intens și iremediabil. La antipodul 

cuplurilor de bunici care se aliază cu nepoții uneori 

chiar și împotriva propriilor părinți se află bunica 

Deliei Enăchescu, fata din Zlataust. La auzul 

zvonurilor cu privire la așa-zisa reputație a 

„cocotei”, bunica muribundă se dezice de propriul 

rol în viața nepoatei sale și o condamnă la 

singurătate și vulnerabilitate. Chiar ultimele ei 

cuvinte au fost: „Să nu vii sulemenită după 

coșciug!”. 

          Despre tragic nu se poate vorbi la Constantin 

Chiriță decât în măsura în care sunt atinse 

aspectele ideologice prezente în ciclul care l-a 

consacrat, Cireșarii, precum și episoadele de o 

violență verbală și fizică mult prea subtile pentru 

cititorul copil, dar destul de evidente pentru cititorul 

inițiat.  Ilustrative în acest sens sunt volumele 

Cavalerii florii de cireș și Aripi de zăpadă,  în care 

vânătorul Petrăchescu și bandiții Liviu Iordan și Ion 

Petric nu se feresc să-și arate perversitatea și 

intențiile necurate cu privire la Maria și Lucia, 

prezențele feminine din cercul de aventurieri. 

Copilăria în comunism a celor șase eroi este 

puternic marcată ideologic, dar nu în mod deranjant 

pentru cititorul de azi: Tic, Ursu, Victor, Lucia, 

Maria și Dan sunt, fiecare dintre ei, pionieri cu 

„origini sănătoase”, cu părinți medici, ingineri, frizeri 

etc. Mai interesantă este însă maturitatea de care 

dau dovadă în dezlegarea misterelor și în lupta cu 

forțele inamice. Ca în basme, forțele binelui ies 

mereu învingătoare, având ca arme, de data 

aceasta, numai inteligența, curajul și spiritul de 

sacrificiu. Până și cel mai neastâmpărat dintre ei, 

ștrengarul Tic, ajunge să reflecteze asupra propriei 

condiții: odată ce s-a îndrăgostit de „fata în alb” și a 

suferit prima dezamăgire din dragoste, când ea l-a 

ales pe Victor, „prichindelul cu nas cârn” constată, 

cu luciditatea adultului care-și face introspecția, că 

s-a maturizat pe neașteptate: „Dar Ticușor nu 

răspunse. Își pierduse copilăria. Instrase în 

adolescență. Și, ca aproape toți copiii, pătrunse pe 

porțile largi ale dragostei. Iar întâmplarea hotărâse 

ca prima lui dragoste să fie tristă și deznădăjduită.” 

Proza română cu și despre copii este neglijent 

tratată ca desuetă și prea puerilă pentru a fi luată în 

serios. Adâncimile sufletului de copil pe care le 

explorează Teodoreanu în spiritul lui Edmondo de 

Amicis, precum și schițele caragialiene sau ciclul lui 

Chiriță urmăresc cu fidelitate traseul sinuos al 

devenirii oamenilor mici care fug înspre 

responsabilitățile oamenilor mari cu lăudabilul curaj 

de a le înfrunta.  Cu alte cuvinte, „așa cum șarpele 

boa își înghite prada de vie – ceea ce poate părea 

adulților care au pierdut simțul magicului o profană 

pălărie -, printr-un hocus-pocus literar, lumea 

copilăriei înghite lumea adulților.” (Angelo 

Mitchievici, Teodoreanu reloaded, 2011) 
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Felix NICOLAU 

 

Sincronizãri XXX 
 

 
E drept că şi râzi citind Carne crudă, romanul 

pornografic al lui Alex Tocilescu (Brumar). Unii au spus 
că mai ales râzi, întrucât destrăbălările lui Emil şi ale 
Danielei ar fi dezamorsate. Eu mi-am adus aminte însă 
de Luni de fiere al lui Pascal Bruckner, unde doi 
îndrăgostiţi parcurg toate etapele perversiunii, sfârşind 
prin a se desfigura reciproc, pentru a rămâne legaţi pe 
vecie. Şi ce final lamentabil a putut să dea Polanski 
filmului Bitter Moon, ecranizarea cărţii: el, ajuns în 
scaun cu rotile din cauza ei, pur şi simplu o împuşcă pe 
nesăţioasa de ea. Tot mesajul subtil al posesivităţii 
împlinite prin mutilare este pierdut. Şi din punct de 
vedere comercial este o gafă. 

Revenind la fiul regizorului Tocilescu, acesta îşi 
grăbeşte eroii, doi tineri frumoşi şi educaţi, să încerce 
mai mult. Mai întâi ea este cucerită de dibăcia lui 
cunilinctică. Aşa se înfiripează dragostea şi speranţa ca 
„limbile acelea să nu fi fost o promisiune deşartă”. 
Încetul cu încetul realizăm că Daniela este total 
absorbită de sex, în timp ce Emil trăieşte pe un fundal 
de jazz şi rock, e mare consumator de filme şi-şi lipeşte 
pe computer bileţele ca să nu uite să dea cu aspiratorul. 
Umorul incontestabil este generat de acest halo de 
comentarii colaterale, de bârfe şi zvonuri care învăluie 
ca un cocon intriga de bază. Mai sunt şi observaţiile din 
finalul capitolelor scurte, observaţii care iau în răspăr 
faptele abia prezentate. Un prieten al lui Emil încearcă 
să-l prevină cu privire la Daniela: „Nu-i cam curvă? 
Întrebase afirmativ [subl. n.] – Nu mai mult decât mine”. 
Dialogurile (post)sexuale sunt delicioase datorită 
ingenuităţii lor perverse. Pe lângă muzică şi filme vechi, 
Emil mai este obsedat şi de regie: „Mă excită mai mult 
să produc plăcere decât să îmi fie produsă. –De ce? –
Poate pentru că sunt cumva un voyeur”. Nu e vorba de 
generozităţi kamasutrice, deci, ci de plăcerea de a da o 
tuşă artistică „fiinţei cu două spinări”, ca să-l pun la 
treabă şi pe naşul Shakespeare. Nu este orice regizor 
un voyeur implicat? „Futaiul simplu este, în comparaţie 
cu sexul, ceea ce ar fi rezumatul lui Hamlet pe un sfert 
de pagină, în comparaţie cu piesa întreagă. Nu, sexul 
este – am arătat înspre noaptea de-afară – universul”. 
Culturalităţile astea lirice nu sunt foarte dese, din fericire, 
şi oricum sunt plasate într-un context comic. Ca în 
scenele de pat ale lui Camil Petrescu, bărbatul 
filosofează, iar femeia se minunează politicos. 

Şiragul de perversiuni începe la un sex-shop, 
unde Daniela emite panseuri trăsnite în timp ce 
mânuieşte vibratoarele. În dormitor democraţia este la 
ea acasă – instrumentele de plăcere sunt aplicate 
mutual, dovadă a virilităţii ascunse a fetei şi a feminităţii 
pitite a tânărului. De gustibus...In  timpul ăsta, Emil ţine 
să ne asigure că partenera lui nu era proastă...altminteri 
n-ar mai fi fost cu el. 

După vreo 50 de pagini apar primele întrebări 
abisale. Adică Emil se uimeşte de ce poate face o 
femeie în pat, deşi are o faţă de copil. Dilema perpetuă a 
bărbatului: dispreţuieşte curva, dar o caută în propria 
consoartă. „Imi doresc ca toate femeile să fie cumva 
murdare, perverse. Dar evident că nu sunt. Şi totuşi, ar fi 
frumos...”. El, în calitate de student la Regie, propune un 
sex în trei. În consecinţă, vor face un filmuleţ cu o altă 
fată. Situaţia democratică din cuplu presupune 
reciprocitate, deci Daniela va beneficia şi ea de un june 
cam costeliv. De fapt amândoi beneficiază de el. Emil îşi 
pune maeştrii declaraţi (Bret Easton Ellis, Philip Roth şi 
Houellebecq) la muncă şi propune frecventarea de 
Swinger Clubs prin Primăverii, precum şi alte chestii. Ea 
- mirată: „Da de unde ştii tu chestiile astea? Cu 
ananasul, cu pepenii...-Sunt băiat deştept, am zis”. 
Începe terapia cu urină, dar nu şi coprofagia, căci 
materia respectivă e strict personală... 

Când intervine în joc „legea salică”, lucrurile iau 
o întorsătură urâtă. Mai întâi, tot contemplând figura 
iubitei, Emil constată consternat: „gura Danielei avea 
ceva trist, ceva întâlnit uneori la curve. Ceva 
inexplicabil”. Apoi, înainte de swingereală, adică de 
participarea la orgii, apar semnele rele: „Priveam 
fascinat vârtejul pe care îl iscasem învârtind linguriţa în 
ceaşca de cafea. – O să dai pe masă, prevesti Daniela. 
– Aiurea, am zis”. Orgiasticul nu-i prieşte deloc 
doritorului de experimente. Se revine la cutumă – non 
licet bovi quod licet Jovi! Pe valahă: şi femeia poate să 
fie la fel de libertină ca bărbatul, dar nu se cade, nu-i 
frumos...Deci Emil o părăseşte, nu-mi dau seama dacă 
pentru un bărbat sau pentru o călugăriţă familistă. Un 
utopic băiatul ăsta! Daniela, fireşte, alunecă pe panta 
drogurilor. Nici nu mai apucă să se pocăiască, precum 
Moll Flanders. Să nu vă închipuiţi că naratorul ar fi 
misogin. Nici vorbă: la orgii el se tot miră cum de nişte 
zeiţe ca femeile se lasă posedate de nişte cimpazei 
burtoşi, cum sunt bărbaţii. Nici măcar musculoşii nu-l 
conving să nu deplângă amara soartă a femeilor 
(torturate de un instinct drăcesc). 

Romanul are forţă datorită vitezei, 
antidescriptivismului şi alergiei la lirism Alex Tocilescu 
este, în cele din urmă, un excelent autor de proză 
scurtă, aşa cum s-a putut observa în culegerea de 
nuvelete Eu et al., publicată la Polirom în 2005. Impactul 
acelei cărţi a fost evident, din moment ce este favorită în 
alegerea premiilor pentru olimpici...Şi în roman 
capitolele sunt colate, fiecare dintre ele constituind o 
unitate autonomă. Nu se încheagă o construcţie 
monumentală, simfonică, dar, cel puţin, lectura nu cade 
în plictiseală, iar umorul oxigenează epicul ca un sânge 
fără pic de colesterol. 
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Ioana Zenaida ROTARIU 

 

Apel în sala de disecţie — Ion 

Mureşan şi Mariana Marin 
 

 

 Într-o discuţie despre generaţia '80 şi 

despre încercarea acestora de recuperare a 

realului — începută încă din timpul poeziei 

americanilor, W.Whitman, O'Hara — Gheorghe 

Crăciun susţine că „a face o poezie a realului nu 

înseamnă a idealiza realul, nici a-l reduce la amorf 

şi nesemnificativ, acceptându-i caracterul 

implacabil. Poezia realului înseamnă atitudine faţă 

de real.” . Tot ceea ce este înconjurător poetului 

devine util poeziei, toate aglomerările şi mişcările 

cotidiene intră într-o zonă a contemplaţiei care 

sugerează ideea că „tot ce este real este poetic 

(...), poezia e o fotografie mişcată a realităţii.” 

(Radu Călin Cristea). Înţeleasă ca prezenţă a unei 

subiectivităţi, poezia va accentua efectele specifice 

fiecărui autor — nuanţele şi aspectele realităţii 

surprinse din unghiuri diferite, din perspective ale 

focalizării inedite. Ion Mureşan, alături de poeţii 

generaţiei sale, Florin Iaru, Mariana Marin, Emil 

Hurezeanu, Ion Stratan şi Liviu Ion Stoiciu 

conturează, în opinia criticului Gh. Crăciun, „o 

viziunea asupra realului ca negativitate.” 

Observaţia este esenţială, reunind sub acelaşi 

semnul realului ca negativitate mai mulți autori. 

Lucrarea de faţă se va opri asupra comparaţiei 

dintre poeta Mariana Marin şi poetul Ion Mureşan.  

 După cum remarcă și Manolescu întregul 

parcurs scriitoricesc al Marianei Marin păstrează o 

direcţie caracteristică şi lui Ion Mureşan, lipsită de 

ironie, apropiată mai mult de un sentiment al 

neîncrederii în lumea înconjurătoare, în iluzii, 

adesea inserând şi tonalităţi dramatice în discursul 

poetic. Tot pe această linie, încercarea de a tranşa 

poezia cuiva între patetic şi ironic înseamnă a avea 

o atitudine destul de radicală. La Mariana Marin 

există un echilibru. Poezia nu alunecă în patetic, 

după cum nici nu se fereşte de ironie, o ironie abia 

simţită, făcând parte din arsenalul unei poete bine 

ancorate în realitate: „Mereu la periferia existenţei/ 

tu eşti cel de-al treilea, înmiresmatul,/ cel care 

aplaudă la 4 şi jumătate/ în faţa peretelui gol./ Cel 

care se iubeşte pe sine însuşi/ pentru că nu poate 

uita o clipă de sine.” (Mariana Marin) Acelaşi stil al 

ironiei îl regăsim şi la Ion Mureşan: „Brusc, cheluţul 

e de trei săptămâni în sanatoriu, stă pe balcon/ 

înfăşurat în pături din păr de cămilă, priveşte munţii 

înzăpeziţi,/ îşi aprinde o ţigaretă «Maria Mancini» şi 

meditează: «Trebuie să ne îmbrăcăm mereu în 

negru,/ să avem relaţii sobre şi formaliste cu 

oamenii,/ să cinstim viaţa şi moartea/ şi 

progresul!».” (Ion Mureșan) În ambele cazuri se 

creează personaje sau se inventează alter-egouri 

prin intermediul cărora este introdusă vocea 

ironică, deloc maliţioasă, doar sugestivă şi lucidă, 

raportată la realitate, acea realitate ca negativitate 

din care dacă ieşi rişti să rămâi şi să aplauzi în faţa 

peretelui gol, în faţa a ceea ce crezi că este viaţa, 

moartea şi progresul, dar fără a le putea verifica. 

Realitatea, în lipsa gramului de ironie necesar, 

rămâne o reflecţie lipsită de consistenţă, tocmai de 

aceea, este greu să credem că cei doi autori se 

situează în afara ironiei, cea care, până la urmă, 

confirmă o gândire lucidă, un spirit ascuţit şi 

antrenat la sesizarea a tot ceea ce este 

înconjurător, pe lângă subtilitatea de care ambii 

autori dau dovadă în transpunerea cotidianului, a 

faptului banal. Ironia este prezentă latent în cadrul 

acestui dublu poetic masculin—feminin, o putem 

mai mult intui şi interpreta printre rânduri, decât 

putem pune degetul ferm pe anumite versuri 

intenţionat ironice, devenind o atitudine asumată la 

nivelul percepţiei realităţii.  

 În Poemul care nu poate fi înţeles se care 

se recurge la „construirea realului prin uitare” (Ion 

Mureșan) — „din aceste/ produse ale uitării/ pe 

care gheare obosite le scot cu scârbă afară, numai 

din acestea/ se poate construi cu adevărat o lume 

nouă.” (Ion Mureșan, 2016: 27) Resuscitarea unei 

realităţi care altădată a fost mult mai aproape, chiar 

palpabilă, în interiorul căreia încă se poate 

scormoni şi care pare mult mai veridică decât 

însăşi prezentul rămâne o amăgire pe care o trăim 

doar dacă ne prindem în jocul memoriei: „Vorbeam 

despre părţile plăcute ale vieţii/ Acele părţi peste 

care scrierile s-au aşternut/ ca albeaţa pe ochi/ 

făcându-le irepetabile. Şi dinspre care răzbate/ 

uneori un suflu cald,/ o mângâiere pe faţa scăldată 

în lacrimi.” (Ion Mureșan) Deznădejdea şi neputinţa 

                    ESEU 
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îşi fac loc treptat în poezia lui Ion Mureşan, şi o 

simţim din ce în ce mai acut trecând de la un volum 

la altul, manifestarea cea mai intensă a răului 

regăsind-o în poezia intitulată în mod cinic 

Speranţa: „E rău./ Şi doar speranţa că mâine va fi 

şi mai rău/ ne ţine-n viaţă./ Însă noi,/ sperăm cu o 

aşa putere/ încât deodată mâine este azi/ şi este 

foarte rău./ Însă noi,/ Cu-o ultimă putere mai 

sperăm o dată./ Şi, deodată, mâine este ieri/ Şi 

este foarte rău.” (Ion Mureșan) Negarea ultimei 

speranţe că starea de rău ar putea fi atenuată sau 

ameliorată se deconstruieşte treptat, speranţa nu 

se materializează, nu capătă consistenţă în planul 

real. Această atmosferă guvernată de negativitate 

le este din nou comună celor doi poeţi, fiind foarte 

vehement afirmată şi la Mariana Marin: „O 

dedublare zilnică,/ un pumn de pietriș mestecat 

îndelung./ Din el mai scuipi nopți chinuite,/ înjuri în 

zilele de sărbătoare/ când auzi vocea zugravului 

H./ Și cât am iubit noi lumea aceasta./ Cât de mult 

i-am dorit binele.” (Ascultând veştile). Universul 

Marianei Marin nu respectă canoanele - nici cele 

bisericeşti, nici cele lumeşti, fiind un spaţiu în care 

trăieşti chircit, adunat în tine însuţi de frica de a nu 

intra în contact cu dezastrul exterior, de a nu te izbi 

şi dezintegra prin suferinţele care nu sunt ale tale, 

sunt ale altora, ale mulţimii. Tot ce poţi face e să 

mesteci un pumn de pietriş, continuu şi repetitiv 

spre a te obişnui să asimilezi şi să îngurgitezi o 

durere străină, să o înghesui lângă cele ale tale, 

printre toate acestea neexistând decât o singură 

soluţie - rezistenţa, puterea de anduranţă - „Totul e 

să înveţi să rezişti.” (Mariana Marin). 

 Această educare sau automodelare în 

scopul de a rezista este, poate, mai puţin 

vehiculată ca idee şi perspectivă specifice poeziei 

Marianei Marin, cu toate acestea, aflându-se mereu 

în subsidiarul multor exprimări şi abordări ale 

poetei. În volumul cronicilor de întâmpinare N. 

Manolescu susţine şi confirmă faptul că: „Oricât de 

anxioase sau de sumbre ar fi unele dintre viziunile 

Marianei Marin, rămâne, în miezul liricii ei, ceva ce 

îi dă încredere: poezia însăşi.” (Nicolae 

Manolescu). Dacă, pe de-o parte, poeta are versuri 

în care neagă poezia şi sensul acesteia — 

exemplele fiind numeroase, dar nu le vom relua 

acum — pe de altă parte, ni se dezvăluie totuşi, în 

mod deloc surprinzător aş spune, o nemăsurată 

încredere în poezie: „Experimentam totul febril./ 

Totul trebuia să se întâmple - îmi spuneam/ şi în 

afara încrederii mele dureroase în poezie/ nu mai 

rămânea niciodată nimic în zaţul zilei./ Îţi spun, 

experimentam febril.” (Mariana Marin) Încrederea 

aceasta în poezie este o dominantă a construcţiei 

lirice a Marianei Marin şi devine o ipoteză credibilă 

chiar şi în cazul lui Ion Mureşan. Dacă am vedea 

izgonirea din poezie ca pe un artificiu, un truc al 

autorului de a-l face pe cititor să creadă că el se 

află în afara poeziei, se simte exclus, când, de fapt, 

el este mai aproape de înţelesul poeziei decât ne 

lasă pe noi să credem? „Cineva care îţi seamănă 

se apropie de fereastră” (Mariana Marin, 2015:15), 

acestea sunt versurile Marianei Marin din poezia 

Apel în sala de disecţie, dedicată lui Ion Mureşan 

şi, pornind pe drumul simbolic deschis de acestea, 

în cazul celor doi poeţi asemănările  transcend 

zona amintită de Gh. Crăciun, cea a realului ca 

negativitate identificată prin fina ironie la adresa 

lumii înconjurătoare, prin imaginea poetului 

damnat, prin voita delimitare a spaţiului poetului ca 

spaţiu nefrecventabil. Acestea sunt doar câteva 

exemple pe care am reuşit să le cuprind într-o 

lucrare de dimensiuni reduse, a cărei miză este 

tocmai aceea de a demonstra că mecanismul de 

redare a mutilării artistului la tinereţe este foarte 

apropiat de viziunea celui izgonit din poezie 

datorită falsei impresii că poezia li se refuză şi îi 

refuză, că pe amândoi îi desparte de aceasta o 

distanţă de neparcurs, când, în fapt, se află atât de 

aproape şi investesc toată încrederea pe care o au 

în acest demers în care uneori „norocul vine târziu/ 

şi în noapte” (Mariana Marin) dar pe care e mai 

uşor să-l duci la bun sfârşit atunci când „îţi aduci 

aminte că nu eşti singur şi începi să citeşti,/ începi 

să citeşti, o pagină albă care se scrie singură.” 

(Mariana Marin) 
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GABRIELA CREŢAN - Coincidența 
contrariilor, un trop ontologic         
 
 
 
              

 
    Diplomată a Facultății de Filozofie, secția de 

psihologie a Universității din București, Gabriela 

Creţan este o scriitoare, poetă și eseistă, ce a 

debutat în 1994 cu volumul  Mic tratat despre arta 

trădării. Acestei culegeri de versuri îi vor urma 

volumele Comedii nupţiale (1998), Soare din 

Macbeth,1999, acesta din urmă fiind premiat de 

Asociația Scriitorilor din București. Din 2003 este 

volumul Infern cu floarea soarelui .  

    Titluri care anunţă trăsăturile şi totodată tehnicile 

poeziei Gabrielei Creţan: o mare ştiinţă de carte, 

premeditarea efectelor, emoţia încorporată 

mesajului, forma fără cusur a recitalului conceput 

ca un spectacol semantic copleşitor: “Tu vino spre 

seară / la ţărm suntem noi aşteptând cu buchete 

enorme, / noi / zămisliţi prin viol în vremuri de 

ciumă / de El / prăbuşit în picaj, depunând mulţime 

de larve / în carnea femeilor mistice / deschisă ca 

floarea…” 

       Ritmuri ilustre şi o retorică rafinată (amintind 

de versetele biblice, de poeţii alexandrini, dar şi de 

Saint-John Perse sau Elytis) întemeiază structuri 

epatante prin climaxul oximoroanelor şi vertijul 

împerecherilor de vocabule vechi, cărturăreşti, din 

cronici sau din imaginarul popular, rarissime deja, 

cu neologismul sadea, de preferinţă latinismul de 

sorginte teologică. Oficiind parcă de pe lespedea 

ultimă ce a pecetluit mileniul, abolind canoanele 

clasice ale timpului şi spaţiului, poeta oferă tablouri 

vivante dintr-un bazar al sfârşitului de lume, 

irefrenabilă sarabandă cosmi-comică a cruzimii, a 

tuturor ereziilor, a deriziunii universale şi a vanităţii.  

        Semnându-şi textele cu pseudonimele sale 

monastice, Gabriela Creţan are meritul de a-şi 

controla vers cu vers intensi-tatea emisiei, scriind 

mereu interesant şi neliniştitor, cu mari performanţe 

de improvizaţie şi inventivitate, edificând imagini ce 

se denunţă şi se dinamitează reciproc, prin simpla 

alăturare, atingere, acuplare. 

         Pe cât de transgresivă (chiar dacă uneori 

gratuită), pe-atât de consistentă, scriitura Gabrielei 

Creţan are toate datele unui relief care, din surreal, 

poate deveni metafizic şi invers, textul bizuindu-se 

totuşi pe pământul unei realităţi de preferinţă 

lugubre, inclusiv sub aspect social, istoric, politic, 

moral.  

       Un pseudonim ludic de păcate mortale şi 

osândă, terifiant prin vânzoleala croma-tică şi jocul 

de-a masacrul, amintind de parabolele imaginate 

de Dürer, Cranach şi H. Bosch, concluzia fiind una 

singură: “Totentanz, se ţin lanţ pe Titanic serbările / 

caruselul se-nvârte cu mine cu tot. / terţarole se 

umflă, catarge sclipesc / e la nave va…” Poemul 

“Via negationis” excelează prin sarcasm 

menippean şi plasticitate, versatilitatea lexicală 

inegalabilă având darul şi puterea de a exorciza 

multitudinea materială a lumii în favoarea viziunii 

poetice: “prin fontanela subţire zăreşti creierii mici / 

alburii / ca miejii de nucă / risipind licăriri, degajând 

fierbinţeli cerebrale, meditând, cogitând, inferând / 

şi toţi scâncesc şi-şi sug gânditori degetul mare / 

de la picior / inteligenţele / eminenţele / idioţi palizi, 

altisimi, carne de înger bălană / nefiartă / când 

vreau să-i apuc se preling printre deşte / cad în 

okeanos, la fund / desfăşaţi, adormiţi, iordăniţi / beţi 

de lapte…” 

        Estimp, poeta viril-necruţătoare are şi 

slăbiciuni auto-referenţiale, simţind aşadar nevoia 

să-şi dea în vileag riscul asce-zei livreşti şi virtuţile 

mediumnice, măşti ale unui destin, ale unei condiţii 

de precaritate, scindare şi sacrificiu, sinonime cu 

propria poezie: “pe pupitru în faţă clădesc 

vaviloane-nclinate / terfeloage, infolii, opuscule, 

libris poeni- / tentialis / cărţi apostoliceşti şi 

sataniceşti îşi amestecă tulburi terţinele / lucirile, 

beznele, unduind, făcând ape-ape / cărţi scrise de 

morţi pentru morţi secretând întuneric / gros, 

puturos, nu se vede nimic / nici o rază nu trece prin 

ţesătura conceptelor / deasă / doar pumnul meu de 

oţel înroşit luminează abisuri / aruncă scântei / 

înainte de stingere ele iau chip întristat / 

omenesc…” 

           CRONICĂ LITERARĂ 
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         Memorabil este portretul poetului inspirat 

(“uneori sar ca ars / de o mare lumină, de-un 

trăsnet / ce coboară în trup, se scurge-n pământ ca 

prin ţeavă”), prin care Gabriela Creţan ne duce cu 

gândul la iluminări de tip rimbaldian, developări de 

coşmaruri diurne (vezi “Banchete şi funeralii”), dar 

şi amănunte dintr-o preapocalipsă anunţată: 

“doamnele ies rimelate, vopsite, întinse pe spate / 

în racle / soare, stupiditate, entropie maximă / vânt 

/ ceasuri moi…” 

       În ciuda unor blasfemii de dragul artei şi al 

originalităţii (de pildă, apropierea cuvintelor “vulvă” 

şi “apofatic”), poemele-inventar reabilitează 

inepuizabila disponibilitate a poetei de a genera 

secvenţe infernale din “abatoarele comediei”. Ca 

un Savonarola travestit în evanghelist, dar şi în 

scrib baroc al postmodernităţii, Gabriela Creţan 

arată cu degetul spre fornicaţia şi tranzacţiile 

generalizate: “Trec acum desfrânatele cu mentorii 

lor / zămislind de-a-mpicioarelea / în praful din 

drum scăpând prunci din şalvari / înregistraţi, 

număraţi / scrişi în acte secrete: o mie de capete / 

şi încă ceva pe deasupra / îngroaşă mulţimea 

hlizită cu încă un trib / câinesc. / citesc capugiii, 

defilează prin faţa tribunei ologii, / epilepticii bat pas 

de paradă umăr la umăr / duc steagul / soldaţi 

îmbrăcaţi muiereşte / şi curve războinice, cu 

panaşe şi pinteni / întoarse / din hagialâc, de la 

Lesbos (…)”.  

      Şi pentru că totul va sfârşi în “aburul sângeriu al 

comediei”, descrierea infernului devine o artă 

poetică obligatorie: “aici e infernul, aici voi juca / 

prin războaie şi focuri, / pe oale golite şi stârvuri, cu 

poalele-n cap / ca la praznic.” Solemnitatea 

sacerdotală a scandării, în totală dezbinare cu 

profanul, scandalosul erotism al idolatrilor din 

poemul “Decameron”, ilustrează principiul gnostic 

al coincidenţei contrariilor, adoptat de poetă drept 

regie generală şi trop ontologic: “şi picioarele lor se 

desfac / în tetania extazului, în spasmul cunoaşterii 

/ binelui, răului, adevărului, căii / în pântecul lor se 

aprind galaxii, constelaţii / miriade de sare / ce se 

sting şi iar nasc / miriade / care cad înapoi în neant 

şi o linişte mare / aşează pe feţe / zăbranic. / le 

punem în palmă bănuţul şi pietre pe ochii secaţi / 

fericiţi”. 

          Despre statutul poetului vs. fauna lumească, 

execrabilă, avem cele mai exacte onirograme şi 

exanteme în “Fila se întunecă…”, tot aşa cum în 

“Zi-i o nunească din solzul de peşte!”, oraculara 

Cassandra pune degetul pe trauma multiplă ce a 

mutilat ireversibil lumea creştină: “Şi mai ştiu, 

Abadoane, nimic nu se pierde, / din emanaţiile 

abatoarelor suind către cer / din fumul gros al 

crematoriilor, / din urletele noastre / se încheagă 

noosfera (…)”. 

        Am dori sincer să cităm (căci cine mai citeşte 

azi poezie!) ample fragmente din poeme ca “Aburi”, 

“Se topesc în Te Deum…”, “Creşte umbra, creşte 

faima”, “Stille nacht, heilige nacht”, menite să 

reprezinte structuri estetice binare în toată epica lor 

magnifică, în tot extremismul asociaţiilor de idei şi 

ficţiuni, cu miracolistica şi alchimica lor putere 

mitopoetică. Scriitoare de Armaghedoane pe 

adresa păgânilor, poeta nu-l uită nici pe liderul 

mesianic al unei nopţi de iarnă, ce va fi dovedit în 

cele din urmă drept diavolul travestit. Cartea de 

rugăciuni şi invective a Gabrielei Creţan ni se pare 

a fi cea mai bună şi mai frumoasă care s-a publicat 

în anii două mii, ceea ce nici un juriu îndrituit s-o 

omologheze printr-un premiu, n-a băgat de seamă, 

ignorând-o. 

       Poezia sa a fost elogiată de critici și poeți 

reputați, ca de pildă Cezar Ivănescu (pentru opera 

căruia poeta are un adevărat cult), Mircea Ciobanu, 

Octavian Soviany, Gheorghe Grigurcu, Al. 

Cistelecan ecc.  

      Cel mai recent volum se numește Kenoma 

(2010), un titlu destul de dificil de înțeles, dar care 

ne este lămurit de autoarea însăși în subsolul 

poeziei omonime: “în unele doctrine gnostice, 

termenul  indică Vidul, Privarea, Tenebrele, lumea 

inferioară creată de Demiurg, în opoziție cu 

Pleroma, adică Totalitatea sau Deplinătatea, lumea 

inteligibilă a timpurilor generate de Zeul Ascuns” . 

     Așadar, volumul la care ne referim oferă o 

reîntâlnire cu esetica barocului din primele volume 

ce se însoțește cu expresionismul intarsiat de o 

silențioasă rebeliune. Fervoarea spirituală se ridică 

la aceeași altitudine cu un imaginar când tragic, 

când grotesc și sarcastic,  la același nivel cu 

inventivitatea prozodică și opulența lexicală ce 

recurge la cele mai neașteptate surse, începând cu 

limbajul biblic, al psalmilor sau al cronicarilor noștri 

și terminând cu un mix parodic între metafizică, 

idilic și cotidian. 

      Kenoma se poate citi și auzi prin mijocirea unor 

imagini indelebile, asemenea unui oratoriu liturgic 

și totodată o psihodramă în două acte (“Grădina 

supliciilor” și Prelucrez  aur în cuptoare cerebrale), 
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16 tablouri și un epilog. Își dau întâlnire într-un 

tulburător contrapunct postmodern erezia, 

coșmarurile diurne dintr-un infern lagăr de 

concentrare, dansul macabru, luxuria, parodia, 

oroarea, masacrul : “Din nou e la modă cununa de 

spini/ Casa Versace a scos în vânzare/ modele 

suflate cu aur/ accesorii pentru veşminte de bal/ 

pentru sfioase rahile odihnind în grădini/ zăvorâte/ 

ferite de vânt, neatinse de soare/ cu piepteni de os 

otrăviţi pieptănând veliarii/ miţoşi/ pipăindu-le 

coarnele mici/ de ieduţi// (căci şi demonul e o 

făptură iubită a Domnului/ încă gingaş/ încă 

nescârnăvit./ cu pielea curuţului fină/ ca obrazul 

fecioarei// suspină puiuţul în somn după Domnul)// 

micuţe ibovnice-l leagănă-n poală,/ îi cântă ciupind, 

mângâind, scărpinând/ blana creaţă cu degete 

albe/ pe care lucesc ineluşe de nuntă,/ verigi/ din 

lanţul de fier sudat cu belciuge/ de zidul celulei. din 

spate.// miresele Domnului cântând la spinetă sub 

pomii în pârg/ un vals, o gavotă/ de saltă pe pajişti 

scăldate-n lumină făpturi transparente/ berbecuţi 

durdulii, feciorelnice capre/ şi june oiţe zbierând // 

Miserere!  

       Preoteasă a suavității și monstruosului tip 

Cranah sau H.Bosch, în registrul grav al anxietății 

poeziei religioase germane, ai poeților metafizci 

britanici sau ai misticilor italieni spanioli tip 

Jacopone da Todi sau Juan de la Cruz, Gabriela 

Creţan își interpretează propria carte dintr-o 

suflare, cu o dicțiune-viziune a celui ce anunță 

iminența apropiată a apocalipsului, ce nu 

contrastează, ci dimpotrivă, reliefează perfecțiunea 

formală și inegalabila emoție artistică. Textele 

poetice ale Gabrielei Crețan par scrise sub 

presiunea scadenței unui timp ce conține toate 

datele sfârșitului de lume prin impozia universului.  

      Modalitatea halucinației (Hugo Friedrich) este 

omniprezentă în opera poetei, leită acelui nucleu 

semantic recurent, descensus ad inferos; chiar 

dacă el vine din vechimea cugetării și filosofiei 

poetice, această ilustră metaforă europeană este în 

măsură să-i asigură omogenitatea compozițiilor și 

universalitatea mesajului.  

          Ca și cum ar fi vrut să-mi confirme cele de 

mai sus, Gabriela Crețan după o lungă tăcere, 

oferă chiar azi, în ajunul editării acestei cărți  poem 

demn să apară pe prima pagină al săptămânalului 

Uniunii Scriitorilor, a cărei membră este, “România 

literară”. Revista "Sintagme literare" unde a apărut 

este chiar o performanță de excepție, vreau să 

spun o nesperată onoare de a găzdui acest 

înfiorător text poetic, de fapt o ars poetica, scris cu 

fierul înroșit și aur clocotit.  

        Gabriela Crețan este o solitară, ce trăiește ca 

scriitor în lumea scriitorilor din România, ca într-un 

autoexil....Excepționalul poem "Banchete și 

funeralii" poate fi interpretat și ca o posibilă cheie 

sol despre starea actuală a românilor.. Sunt ritmuri 

pentru viețile și morțile noastre, pentru fauna de 

“lumânărari și candelărese” ce populează România 

și nu numai, acum, aici și din totdeauna, entropic, 

grotesc, horror...fiecare cuvânt 

electrocutează....prin sarcasticul prohod rostit întru 

nunțile noastre funerare. Este un spectacol-

sarabandă de marionete încinse întru bestială 

acuplare, între banchete și funeralii, la cele mie de 

grade la umbră, căci însăși natura își înfinge colții 

în meningea noastră pe cale de a se rinoceriza...  

        Cam.de mult nu mi-a mai fost dat să citesc un 

asemenea poem....unde Diavolul și Bunul 

Dumnezeu se îmbrățișează într-un vortex imagistic 

monstruos, asemeni montajului de imagini 

vertiginos din filmele regretatului regizor  Lucian 

Pintilie.... 
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acum, numele meu este 
întuneric  
 
 
tu poți să rostești doar un cuvânt 
și mă vor elibera tu poți 
să-mi grațiezi gândurile întunecate 
ce mă străbat precum un copil desculț 
pășește pe cioburi de sticlă 
în sângele meu altcineva 
a scris vinovat 
pe fiecare globulă 
o voce strigă din țărâna pătată 
vinovat strigă 
și mă osândește 
 
atunci mă zbat ca o porumbiță 
prinsă în laț 
când puiul este aruncat din cuib 
și se zdrobește de stânci 
înainte să-i dea penele 
 
acum aud cum răzbunătorul  
sângelui se apropie 
pe furiș ca o pasăre de noapte 
îi simt ciocul prin fiecare ungher 
 
dar tu poți spune doar un cuvânt 
și mă vor scoate din temniță 
mă dor lanțurile închise în gânduri 
susurul pe care-l face teama 
când curge prin mine 
 
acum nu mă mai cheamă nicicum 
numele meu este întuneric... 
 
 
 
 
 
 

casa parinteasca pleaca la azil 
 
casa parintească seamană cu o femeie 
ce s-a îmbrăcat de timpuriu 
în haine cernite stăpânii 
s-au mutat pe rând intr-o toamna 
la  capătul aleii la numărul 35 bis 
într-o singură cameră 
fără ferestre 
 
și-au împrumutat numele de familie 

și chipurile pentru o vreme copiilor 
nu  le-a mai rămas decât somnul fără dimineți 
și deșteptarea în ziua de apoi 
 
casa părintească încă mai așteaptă 
un semn din partea  celor plecați 
copiii se întorc o singură data pe an 
de sâmbăta morților 
duc un buchet de flori la capătul aleii 
trec prin casă fără să o vadă 
să audă cum i se macină pereții 
cum sapă moliile tunele în lemn 
ca remușcările într-o inimă 
 
ar putea foarte bine ca ei să treacă 
prin pereții subțiri pe care au mâzgâlit 
când au fost de-o șchioapă 
de-ar trece tot n-ar auzi cum trec  
de fiecare dată iau câte un suvenir 
în anul trecut au luat icoanele 
și mașina de cusut  credeau că-i un singer 
le-au înghesuit grăbiți pe bancheta din spate 
 
când pleacă afișează întotdeauna un aer trist 
mai privesc o ultimă dată curtea cu ochii uscați 
precum cerul de toamnă trag portiera mașinii  
și lasă încet ambreiajul rămâne o dâră de fum 
 
casa părintească privește prin ferestrele deschise 
printre cei doi castani bătrâni în urma lor 
ca  o măicuță pregătită de vecernie 
 
n-are cui să-și plângă tristețile 
așteaptă cuminte visând că va construi cineva 
în lumea aceasta un azil pentru casele părinților 
 
 

 

 
când cântă în tine păsări străine 
 
până când îți vei înșela zilele 
uitând cine ești și de ce 
lași în întunericul nopții ploioase 
puiul de vrabie aruncat din cuib 
de puilul de cuc încălzit 
de aripile mamei  tale 
 
puiul cu ochii închiși alungat 
ce nu și-a văzut niciodată mama 
nu are putere să strige 
strălucește doar sub puful răsfirat 
pe rănile încă fierbinți 
 
până în zori sufletul său 
ud de singurătate de ploaie 
se va întoarce în izvorul de viață 
soarele îl vagăsi mort în iarbă 
 
până când puiul de cuc 
 va crește în cuib 

                     POEME 
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fără să recunoști că glasul pițigăiat  
nu este cântecul tău 
 
noaptea în grădină vor cânta 
toate păsările străine vor cânta 
singură mierla străbătând liniștea 
din întuneric aduce în tine 
sufletul ud de tăcere al puiului aruncat din cuib 
 
 

 
 stins ca un imperiu decăzut 
 
mă străbate disperarea  
ca un tren ce aduce făină 
dintr-o țară îndepărtată 
 
ca pe o câmpie mă străbate 
grânele sunt îngropate precum oasele 
corbii nu mai au cu ce să se hrănească 
se coc turte din această făină 
pe pietrele arse de soare 
dar ei încă croncăne flămânzi 
pâinea are gustul morții 
croncăne croncăne 
 
un pândar îi gonește 
din via năpădită de buruieni 
teascul e ascuns în pământ părăsit 
timpul a adormit printre furnici în mușuroaie 
 
aici era cândva o cetate 
înconjurată de vii de lanuri de grâu 
de cuvintele celor vii 
înflorite sub limbă 
judecătorii își scoteau dimineața 
scaunele la poarta cetății 
ascultau cu răbdarea sfinților 
și judecau cu dreptate 
 
în cetate era belșug de grâne 
vinul plângea în teascuri 
mângâia tălpile ce dansau peste boabe 
visteriile străluceau de aur 
 
acum strânge tăcerea comori 
în amforele îngropate în întuneric 
în pământ pregătite de zestre 
în acel loc și-au făcut cuib corbii 
îmi tot aduc făină în pliscuri 
din oasele semănate în pământ 
 
singurătatea nu se mai satură să te aibă 
oamenii nu se mai satură 
viața mă târăște prin smârcuri 
ca măgărița pe mânzul său 
un morman de piele și oase 
de când i-a secat izvorul din țâțe. 
 
 

 

clonați pentru iubire 
 
simți cât de cuminți sunt mâinile noastre 
împreunate zale de lanț 
ce cuprind dragostea de glezna subțire 
o auzim și-n somn când trece 
pe cărarea destinelor 
ne clonează pașii cu parfum de maci 
 
urmăresc în palma ta linia vieții 
curbele ce nu încep și nici nu se sfârșesc 
zalele lanțului înșirate 
ca zilele tale ce încap într-o lăcustă 
te lasă să crezi că te așteaptă 
și zboară 
 
 

 
cuvintele cad ca niște fructe 
 
te chem să înțelegi 
cum cuvintele încep să se nască 
încă din priviri 
și apoi se așează ca niște prunci cuminți 
fiecare în leagănul lui 
și cresc câte puțin ceas de ceas 
ne însoțesc și ne amintesc că suntem 
vinovați de nașterea lor 
când suntem singuri 
și când suntem bătrâni 
adeseori încep să se nască 
în privirile noastre 
curgând prin albia din lacrimă 
de la alte izvoare cuvinte 
care au însoțit un înaintaș 
neînscris în ceaslov – 
atunci glasul tău  
nu mă lasă să strig 
ca un tăciune 
mă strigă 
îmi strălucește în noapte 
ca o stea în scorbura unui gând 
citește sub pleoape 
începutul cuvintelor și vei simți 
cum împrejmuiesc cu două brațe 
ca un gard 
cei ce au fost pe cei ce vor veni – 
mă chemi s-ascult 
cuvintele ce cad ca niște fructe 
în marea-n care dorm uitările 
când flacăra tăcerii 
scrie pe valuri un poem – 
scrie cu păsări în mine și în tine 
sub cuiburi chiar și copacul tresare 
și adoarme 
cu flori galbene și cu flori purpurii .... 
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JURNALUL PERMANENT AL 
FLORILOR DE SPLEEN  

                Adelina Fleva, ”Tratatul de la 
Patriarhie” 

  
                           În precuvântarea (sic) cărții, Mihai Antonescu 
analizează volumul ca ”o măreață împacare cu sinele gresitor 
prin intermediul rugăciunii,excellent liant între pacat și mântuire 
“… Poeta construiește cu un indubitabil talent, o punte-
hiperbolă între pericole şi trăiri, adulate ori persiflate, într-un 
cumul de trăiri de tot felul din cotidian și trancendent: coseste 
Doamne iarba de pe mine: azi ca şi ieri ocnaş mă simt 
încarcerat în lume///mai am de ispăşit pedeapsa încă/şi car în 
transparenta mea făptură/o suferinţă dulce ca un izvor zidit în 
stâncă/şi pleava mi-e deasupra Sfinte Doamne/i-ajung pe 
undeva la subsuoară/mi-s pletele murdare de păcate/un schit 
sunt de sudalme şi ocară/şi-aş vrea să mor o candelă 
curată/să-mi lumineze ultima suflare/Tu iartă-mă de viaţă 
pentru mine/doar viermii mai au trainică valoare/ (aşteaptă 
viermii trufandale Doamne/probabil le amiroase a pucioasă/dar 
viaţa mea ruină încă vie/palpită jalnic pe sub haina 
roasă)/coseşte Doamne iarba de pe mine/mi-am luat sicriu şi l-
am plătit în rate/nu m-a costat prea mult am dat pe 
acesta/lunar (prin respirarea mea concavă) întâiul adevăr şi 
întâia-mi libertate. Autoarea combate cu o anumită vigoare, 
are în fapt conduită de femeie modernă, ce ține piept, nu vrea 
să cedeze panicii existenţiale, în faţa angoasei spre trecerea 
definitivă, tragică, în neființă. Lirismul este privilegiat, abundent 
în metafore complexe. Poeta se lasă purtată de fluviul 
amintirilor şi al dorinţelor senzuale, la paroxism, dar evită 
melodrama, cu un talent fin de a utiliza autoironia. 
Sentimentele sale puternice, pudice ori nu, o poartă spre 
declarații pe altarul iubirii: iubitul meu de zi refugiat în noapte ai 
pletele bolnave/şi pângărite de al toamnei reînceput 
descântec/m-atingi pe trup cu palmele-ţi hulpave/şi-mi 
desenezi regatul tău pe sâni şi siberii pe pântec/am inima altar 
adânc de suferinţă/şi-mi încolţeşte busuioc pe creştet/iar într-
un colţ timid m-aşteaptă crucea/dar am credinţa ca un laur 
tânăr niciodată veşted Poeta inventariază paradoxurile 
existenţei şi scrie cu o cerneală apăsată, adesea neagră, 
filozofică ses quatre vérités. Adesea tonul este al unei rebele 

care caută un Dumnezeu palpabil , arghezian  ” vrui doamne 
să te pipăi pe spinare”  ca mai încolo să întoarca spatele unei 
dominații celeste, optând pentru viață terestră, preferând 
suveranitatea poeziei  . Un dialog cu sine ce se vrea anonim, 

de fapt secret, grav, misterios și torturat . Versificatia nu face 
decât să accentueze tulburarea, frământarea interioară, într-un 
timbru simfonic, o pieta. Viata este o sumă de adevăruri 
tragice, dar şi de meditații, de sentimente care transcend 
moartea transportând eul liric de la un abis de dureri spre 
înalţimile visărilor mistice,care adesea duc într-un impas. 
Autoarea procedează la confesiuni în direct ori din penumbră, 
o arrière-scène, unde, în genunchi, ca un foc ce se stinge, într-
o misterioasă suferinţă, moare și reînvie ca o pasăre Phoenix. 
Autoarea atinge esenţialul, disciplinează torentul de cuvinte, 
ridică emoțiile și interogațiile dintre şi din cuvinte, la rangul  de 

gândire  filozofică. Dezechilibrele între corporalitate şi mintea 
sa sensibilă se transformă cu întelepciune în autentice insule 
de poezie directă, confesivă: Flacăra sacră a sentimentelor 
conduce la o nevoie viscerală de a se zidi în destin, negru, 
(dacă dragoste nu e, nimic nu e …). Poeta încrucişează un 
trecut mistic, în așteptare şi un prezent asumat al sacrificiului 
de sine terestru. Moartea sentimentelor o transformă într-un 
cadavru viu, une morte vivante, care renaște, uimitor, din 
propria-i cenușă. Bucuria şi suferinţa traversează cartea pe 
aripi de  înger și demon a căror panoplii nu exclud ascuțimea 

săgeților feministe ,ale unei femei de azi, modernă. Reţeta 
este cea a unei vrăjitoare din Salem, care amestecă un pumn 
de tristeţe, de vitalitate, un gram de senzualitate, de sedative, 
de geamăt de corbi, ducând  la tranșe mistice pe rugul iubirii 
…mourir d’aimer … m-ai scos din sicriul cioplit în tristeţe/ce sta 
îngropat într-o mare de alge/aveam agăţate şiroaie de 
lacrimi/la gâtul subţire şi pe la falangePe  fond de tragos 
contemporan,  poeta se apleacă în margine de lume şi decide 
să facă faţă apocalipsei , o înfruntă cu greu, ca să trăiască, ori 
să moară, pe altarul nobil al unei inspiraţii poetice 
arborescentă. Inteligență instinctivă a unei analize, uneori 
amară, lucidă, a unui suflet care fără încetare se integrează 
universului. Autoarea priveşte viața în faţă , sub un voal din 
altă lume, de niciunde,  în umbră, dar și în lumină,  poezia sa 
devine scutul  războiului şi păcii care îi curg în vine. Poezia 
este această vijelie între trăiri, emoţii, fapte din trecut şi din 
prezentul personal, şi printr-un limbaj metaforic, dechide 
punțile unui paradis inaccesibil și poate, acceptat în cele din 
urmă ca posibil, aici pe terra .  
               Supraviețuitoare, autoarea ghiceşte, surprinde 
animalitatea, monstruozitatea şi abjecţia lumii … Poemele sale 
sunt cele ale forțelor benefice ori malefice, ale atâtor realităţi 
idealizate ale unui poet pentru care grandoarea vieţii întrece 
destinul, cât ar fi el de tragic, al existenţei. În aceste poeme de 
rugi mari surprindem firul conducător al creaţiei actuale a 

poetei. Adelina Fleva, între exuberanță și fervoare religioasă și 
un ton mai resemnat, al îndoielor de sine face parte din speța 
poeților care prin cuvinte opun o mare rezistenta la vidul 
existențial, interior, zbuciumat. Nostalgia neoromantică leagă 
aceste strofe, unde autoarea, filozoafa, ține piept la ceea ce i 
se pare iremediabil în destin, nu se lasă doborâtă de 
iremediabil. Atinge prin poezie everesturi purificatoare 
traversate de apele lent-mișcătoare ale melancoliei; m-am 
cufundat în jale pân-la sâni/şi-mi biciuiesc obrajii lacrimi 
calde/eu nu mi-am îngropat iubirea în mormânt/ci am pus 
lângă sicriu nişte micsandre/nici nu mai pot umbla printre 
hiene/probabil le-a venit miros de amoarte/surâde blând un fir 
de busuioc/şi mă hrănesc  tăcând din Sfânta Carte Servite de 
o expresie concisă şi subtilă, aceste versuri sunt ale unei 
poete aproape fericite care ne conduce spre limpezimile 

purificatoare ale ideilor sale, cărora nu le lipseşte profunzimea 
melancoliei și a neastâmparului de a exista  plenar. În  
postcuvântare, Lucian Gruia remarcă originalitatea poetei, 

care utilizează multe din motto-urile lui Nietzsche (Cei ce-şi 
aud curăţenia plângând pe braţul căpătâi al păcatului sunt cu 
adevărat copii Domnului pe pământși vizitează expresionismul 
lui Rilke, ori macabrismul lui Edgar Allan Poe, subliniind 
nonconformismul său salutar: ”Emanând o sacralitate păgână, 
dogoritoare, versurile din Tratatul de Patriarhie, elaborate de 
Adelina Fleva, ar pune preoțimea pe fugă”: dezbracă-mă de 
umbra ta reîntrupată/în trăsnet cu miros de cer şi alge/îmi 
explodează venele la tâmple/şi nu mai simt în mine nici maluri 
nici catarge/(eu te voi alăpta cu fericire nesihastră/lângă altarul 
unui nuc cu frunze roze/să-ţi pară îndoielile de-acuma/că sunt 
doar veritabile neopsihoze) 
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Poezia la limita dintre vis și realitate 
sau visul ca realitate poetică 
 
 

Trec anii peste anumite cărți și ele parcă rămân 
sculptate în memoria cititorului. Ne întâlnim cu acestea, după 
câtva timp de la editare, pe rafturile unor librării și realizăm că 
sunt încă vii și încă ne atrag atenția, în special, prin potențialul 
lor creativ. Un astfel de volum de poezii este și „Onirograme”, 
cel de-al doilea al poetului Laurențiu Belizan, apărut la 

Editura Editgraph, 2012, în cadrul Proiectului „Scriitori buzoieni 
pentru literatura română”, sub egida Asociației Culturale 
„Renașterea Buzoiană” și cu sprijinul financiar al primăriei 
Municipiului Buzău, apreciat de critică și onorat cu Premiul 
pentru cea mai bună carte de poezie, secţiunea nemembri 
U.S.R., la Festivalul „Primăvara Poeţilor”, ediţia a VII-a, 2013, 
organizat de Biblioteca judeţeană „V. Voiculescu”, Buzău. 

Cu o prefață semnată de criticul Marin Ifrim și susținut 
pe coperta a patra de poetul Horia Gârbea, cartea se 
constituie asemenea unui trinom, cele trei părți componente 
fiind inegale prin numărul de poeme pe care le conțin, dar 
consistente și elocvente prin tematica și titlurile lor. Alăturarea 
titlurilor acestor capitole: „Nihil”, „Sine”, „Anima”, ne va ducem 
cu gândul la cunoscuta expresie: „Nihil sine Deo”. Așadar, cum 
nimic nu este posibil fără Dumnezeu, poetul Laurențiu Belizan 
ne induce, din start, ideea că nimic nu este posibil fără Anima, 
aceasta fiind în accepțiunea lui Carl Gustav Jung, componenta 
feminină a subconștientului bărbatului. Legătura pe care ne-o 
sugerează autorul este posibilă într-o lume aflată la limita 
dintre vis și realitate, în care „acumulările de cunoștințe și 
experiență a supraviețuirii fizice și spirituale sunt strâns legate” 
(pag. 7, Marin Ifrim). Odată cu insinuarea acestei lumi 
hipnotice, autorul va pendula între real și imaginar, trecând 
prin stratosferele dintre hieratic și laic, în încercarea coagulării 
unei realități asemănătoare visului, încercare tulburătoare, 
plină de eforturi, care va conduce autorul la nevoia de 
eliberare, de ieșire din sine: „ trebuie să ies/ ca o mână prin 
piatră/ ca o plantă prin asfalt/ până atunci nu-mi pot purta 
numele// cum se retrage viața/ aidoma unei lumi supurânde/ 
care se vindecă până pielea/ vibrează în stringuri!” ( pag 13, „ 
rosebud”). 

Primul capitol al volumului „Onirograme” („Nihil”), 
reprezintă o căutare a Animei − aș spune anticipând ultimul 
capitol − mânată de un „dor inodor”, „de patimi celeste”, într-o 
„transparență” asumată, simbol al unei sincerități lirice 
remarcabile, a acestui „înghițitor de vise” care nu este altul 
decât bărbatul și extrapolând, nu este altul decât poetul: „sunt 
zile când cuvintele îşi spală mâinele cu leşie/ când de pereţii 
lor se prinde o murdărie/ pe care doar tăcerea poate s-o 
cureţe/ zile în care aerul e plin de aghiazmă/ nu simţi 

decorurile cenuşii nici falsul nici figuranţii/ sunt zile când 
soarele căndeleşte fragil lângă oasele unui câine/ acolo sus în 
raiul câinilor Dumnezeu îl primeşte/ căci uneori câinii au un 
adn uman/ iubirea pare doar o pânză multicoloră/ în spatele ei 
pe o scenă kabuki/ abia ne atingem şi din noi ies acorduri/ ei 
văd doar nişte umbre // sunt zile ca un zig-zag pe autostradă/ o 
împungere dincolo de pânze / de vitralii/ noi păpuşile cele vii 
ne ţinem în braţe/ nu se ştie când străpungi păpuşa sau omul// 
într-un târziu roşul îşi regăseşte liniştea/ invadând un câmp de 
maci/ tu şi eu despletiţi/ lângă un foc răguşind/ un foc 
diminuendo/ diminuendo/ apatico/ lento/ assai” ( pag 27, „ 
înghițitorul de vise”). 

Ne întâlnim aici cu o definiție a poeziei mai profundă 
decât ne-am fi închipuit, căci așa cum remarcă Horia Gârbea 
pe coperta a patra a volumului, poetul crede că „există două 
feluri de poezii: / prima/ e cea care se devoră pe ea însăși/…/ 
iar a doua/ născătoare/ eternă de stihuri/ care vor umple acest 
univers/ până la implozie. Poetul nu a decis căreia dintre ele 

să i se dedice, le practică pe amândouă simultan, de regulă 
chiar în interiorul aceluiași text. Aș observa că mai este și un al 
treilea fel: al acceptării faptului că poezia este inclasabilă. 
Dacă e adevărat ce ne spune un înghițitor de vise, trebuie să 

admitem că visele, odată înghițite, se cuvin și digerate, ceea 
ce nu e ușor totdeauna. El încearcă însă, iar tentativele lui de 
a asimila părți dintr-un univers al tuturor contorsiunilor merită 
atenția cititorilor”, atenție care va naște, în mod cert, o 
întrebare cheie: Și dacă tocmai această poezie bipolară cu 
care este în joncțiune Laurențiu Belizan, reprezintă Anima sa? 
- având în vedere că actul creativ se desfășoară într-o lume 
paralelă vieții, fie că vorbim de cea onirică sau de o viață 
paralelă. „ fiecare an a fost ca o picătură de ceară/ pe geamul 
dintre noi/ o mâzgă s-a așezat pe partea dinspre tine/ și s-a 
transformat în oglindă în partea mea de lume/ dacă eu aș fi 
prizonierul în dragostea asta/ ai putea veni să ștergi 
geamul/(…)// te-ai minuna ce barbă albă mi-am tras/ și ți-aș 
povesti visul din viața/ în care tu ai fost absentă// să făcea că 
mă tot gândeam la tine/ până când ai început să exiști cu 
adevărat” (pag. 70, „vieți paralele”). 

Visul reprezintă în contextul poeticii din volumul „ 
Onirograme” − visul visat cu cel creat, ipoteticul cu realul − o 
luptă, până la urmă, pentru ascensiune și dezvăluire. Și ce 
poate fi mai provocator decât cunoașterea interioară?! Nimic 
nu pare ușor când vine vorba decopertării, ori starea onirică 
indusă de Laurențiu Beliazan în poemele sale, invită cititorul la 
depășirea limitelor înțelegerii spre aflarea adevărului nu doar 
din sinele cărții, dar mai ales, din sinele poetului. „Visului visat 
cu visul creat și recreat și prins în mrejele cuvântului, turnat în 
forme apoi: coșmar, premonitoriu, eteric, profetic, mitologic, 
vizionar, creator... «Onirodemiurgul» și «oniromahia» sunt 
quinta essentia acestui volum”, cum remarcă criticul Andrea H. 
Hedeș, în cronica publicată în Revista „Luceafărul de 
dimineață”.  Poetul invocă diferiți îngeri ai poeziei, îi aduce din 
lumea onirică în cea poetică, le face „portretul robot”, pentru a 
fi recunoscuți: „în fapt ele sunt -/ îngeri de abur/ vietăți 
cameleonice/ ce se așează cuminți în estuare/ la umbra fetelor 
în floare” (pag. 26, „cuvintele mele”). 

„Sine” este capitolul întoarcerii la valorile intrinseci ale 
sufletului, al amintirilor despre oameni, situații, convingeri, 
senzații, al poveștilor despre și din viață : „îmi amintesc de la 
un timp/ fiecare om pe care l-am cunoscut/ nu văd chipuri/ 
doar trupuri contorsionate/ ca niște frunze uscate/ care ard 
toamna la marginea unui drum/ ai zice că tocmai capetele nu 
au încăput în cadru/ poate ghilotina le-a tăiat frunțile/ sau 
memoria mea procustiană/ mucenicește la gustul și mărimea/ 
fiecărei firimituri de madlenă” [pag. 104, „crisalida lui pro(c)ust]. 
Este capitolul sensibilității lirice, unde „prin catapetesme/ de 
rouă/(…)/ Se reculege dimineața” (pag. 77, „respira-va 
primăvara”), unde corpul este „hlamidă perversă/ care ne 
încorsetează sufletele/ și ne împiedică uneori/ să înălțăm 
gândul/ sub catapeteasma revelației/ sau iluzia/ la demnitatea 
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metaforei” ( pag. 83, „corpul”) și unde ajungem la „delir cu ochii 
închiși” sau rapid eye movement, fază a somnului în care 

activitatea neuronală crește și în care se produc cele mai 
intense vise: „ poruncește-mi/ să ascut sabia lui damocles/ să 
desfac nodul gordian să meșteresc un cal troian!/ astfel vei afla 
cât sunt de neputincios/ și mă vei binecuvânta/ și mă vei 
osândi/ la delir/ cu ochii deschiși” ( pag. 90. „delir cu ochii 
deschiși”). Am remarcat aici schimbări rapide de tonalitate, de 
construcție a versului, de ritm poetic, inversiuni, gerunzii, 
comparații inedite, poemele trecând în viteză de la cele 
neomoderniste, la cele epice, unde poezia devine confesiune, 
poetul surprinzând în vers poveștile realității sau visului, care 
induc o stare de trac asemănătoare anxietății. Un moment 
demn de menționat, pe care Laurențiu Belizan îl descrie cu 
acuratețe, este cel al creației. Dacă în volumul „Pareidolia”, 
poetul reușește să surprindă momentul inspirației prin poezia 
„Vin creioanele”, în volumul „Onirograme” reușește să 
surprindă emoția dinaintea creației, asemănătoare cu tracul 

adicției, când dependent de ceva, trăiești o stare copleșitoare, 
aproape apneică, de vertij ori cădere în gol, tulburare care te 
aduce la aceeași limită dintre vis și realitate, unde nevoia de a 
scrie se aude precum sirena unei mașini de pompieri, duhul 
creației ivindu-se din Lampa lui Aladin: „Capul îi vâjâie, 
gândurile i se învălmășesc, mii de ace îi înțeapă corpul. O 
stare de neliniște îl inundă pe măsură ce se apropie// Neonul 
clipește, cufundând holul, când și când, în întuneric. Tocurile 
pantofilor lovesc ritmic dalele de gresie. Țiuitul se amplifică și 
își duce instinctiv mâna la ureche./ Se răsucește brusc de 
parcă ar vrea să-și repudieze veșmintele, ele să-și continue 
înaintarea, învăluind aerul jilav iar el să rămână contemplând 
acea lentilă, ca un uriaș ochi de bufniță, din spatele căreia își 
ițește capul și umerii zdrențuiți, o siluetă ce-i seamănă.// Ajuns 
în fața ușii caută febril cheia. Nu o găsește în buzunarele 
pantalonilor. O caută în sacoul sport. Aici este? Ba nu, e o 
monedă. Nu cumva a lăsat ușa deschisă? Apasă pe clanță. 
Sau a uitat-o în yală când a plecat și i-a luat-o cineva? Face 
câțiva pași înapoi și aude zgomot de cioburi ce scrâșnesc. 
Unul i s-a înfipt în talpă. Se apleacă să-l scoată și cheia îi cade 
din cine știe ce unghere sau pliuri ale veșmintelor.// Înainte de 
a intra, lipește ureche de ușă. Încăperea parcă absoarbe 
zgomotele străzii, vânzoleala trecătorilor, șuieratul lichidelor 
din arterele clădirii, precum o cutie de rezonanță sau o scoică. 
Se tolănește în fotoliu își aprinde țigara exact când o mașină 
de pompieri pune în funcție sirena. Amuzat privește rotocolul 
de fum sidefat. «Parcă ar fi duhul dintr-o lampă fermecată» își 
spune și cu un gest parcă studiat în oglindă pregătește stiloul, 
hârtia pentru o nouă noapte albă…” (pag. 84, „Anxietate”). 

Prin găsirea Animei, în circumstanța Omului Vitruvian, 
poetul Laurențiu Belizan lărgește și aprofundează orizontul 
interpretativ al versului său. Homo Universalis, cel mai 
cunoscut desen realizat de Leonardo da Vinci, după proporțiile 
alese de Vitruvius, un celebru arhitect roman, pe care 
inventatorul îl admira, este o imagine simbolică interpretată în 
diverse moduri de-a lungul istoriei și poate fi tradusă ca 
legătura dintre material și energetic, dacă considerăm cercul a 
fi legat de energie și pătratul de materie. Poemul „Anima”, pag. 
122, scris în două părți, prima fiind numită: „omul vitruvian”, ar 
putea fi interpretat ca fiind definiția Omului perfect prin prisma 
unei corespondențe perfecte dintre sens și formă, trimitere pe 
care o face chiar autorul în partea a doua a poeziei intitulată : 
„poem tradus din swahili”, cunoscut fiind faptul că limba swahili 
este o limbă aglutinată care se bazează pe această 
corespondență. Și dacă în prima parte a poeziei avem aspecte 
din realitatea materială: „ceva mă îndeamnă să întind mâinile 
la distanță să țin ziua asta în loc/ fac slalom printre oameni/ 
umbrele lor mă ard/ și asta mă încetinește”, în a doua parte 
avem contopirea, închiderea cercului energetic, prin care o 
ființă se reîntregește: „ să facem dragoste până o să ne usture/ 
sub piele o să înflorească lichidul acela alb/ curat precum 
izvorul din care bea noaptea antilopa gnu”. 

În cartea „Dinamica imaginarului poetic: grupul oniric 
românesc”, Editura Ekon din Cluj-Napoca, 2012, dr. filolog 
Alina Ioana Bako, consideră „imaginea onirică estetică”, ca 
fiind un tip de imagine rezultată în urma interacțiunii dintre vis 
și realitate, însă universul căreia îi aparține acest tip de 
imagine „nu este o evadare din realitate, ci doar o construcție 
analogă”, același lucru îl recunoștea și poetul Leonid Dimov, 
unul dintre precursorii posmodernismului românesc, membru 
marcat al grupului onirist, privitor la imaginea onirică: „Poetul 
sfarmă lumea pentru a o zidi din nou. Dar o zidește cumva din 
prefabricate, adică din piese alcătuite de el, în așa fel încât să 
poată suporta un număr cât mai mare de îmbinări.”(Adina 
Dițoiu, „Visul și literatura. Despre onirism”). Astfel se întâmplă 
și în volumul „Onirograme”, poetul Laurențiu Belizan 
descompune lumea reală în care nu se mai regăsește, pentru 
a o recompune într-o lume a visului poetic.: „pentru că viața 
este regizorul talentat/ vreau să fiu măcar scenograful// 
odinioară/ un poet a inventat din joacă roata/ pentru că voia 
sorii la picioare” (pag.158, „3D<>nD).  

Spectacolul onirico-liric din „Onirograme”, este 
întocmai versurilor, amplu, cinematografic, calofil, pe alocuri, 
ardent prin căutarea formelor perfecte ce constituie acel „uni-
vers” inconfundabil care stă la baza poeziei belizaniene și pe 
care cititorul, avid de poezie de bună calitate, îl va aprecia pe 
măsură. 
 

 

 
 

   
 

Laurențiu Belizan, Onirograme”,  Editura Editgraph, 2012,  
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    Terapie intensivă 
 

 

 Pe un pat alăturat de spital au adus din sala 

de operaţie un bărbat către 60 de ani care nu arăta 

deloc bine. Mă dezmeticeam cu greu după 

anestezie, când deodată mi-am zis: Dintre noi doi 

cu siguranţă unul o să moară. Urma să aşteptăm 

hotărârea destinului. 

 Curând, omul de lângă mine a început să se 

căineze: Vai, vai, vai io Doamne. Dac-oi muri ce-o 

să spună ăia despre mine?... 

 Mi s-a părut că îi recunosc vocea şi l-am 

privit mai atent. 

 - Măi omule, da’ de unde eşti? L-am întrebat 

eu. 

 - Apoi eu îs de departe, domnule, de 

departe… 

 - Cât de departe? 

 - Păi până la noi în sat să tot fie vreo 100 de 

kilometri… 

 - Mă, bată-te norocul, nu cumva tu eşti de-ai 

lui Niculici? 

 - Ba ie, da de unde ştiţi? 

 - Păi n-a cumpărat tata de la voi boii ăia 

roşii în urmă cu patruzeci de ani? 

 - În urmă cu patruzeci de ani…? 

 - Da patruzeci de ani… 

 - Cine mai ţine minte ce boi aveam noi 

atunci… 

 - Da` uite că eu ţin minte… 

 - Nu cumva dumneata eşti Ovidiu, domn 

profesor? 

 - Ba eu sunt, mă a lui Niculici. Vrednici 

oameni... 

 - Da, da… Și dumneata tot cu stomacul? 

 - Tot, cine ştie cât mi-or mai fi lăsat doctorii 

din el… 

 - Vai, io, Doamne, că tare mă doare, vai, io, 

Doamne… 

 - Lasă, vine sora și-ți dă un calmant şi-o să-

ţi treacă. Dar de ce întrebi ce-o să spună ăia 

despre tine dacă-i muri? 

 - Zilele trecute, înainte de-a mă aduce cu 

salvarea aici la spital să fiu operat, trebăluiam prin 

curte când am auzit bătând clopotul în turla biserici. 

Pe drum treceau doi către cârciumă, iar unul dintre 

ei: Ai auzit, mă, o murit bogătanul! Şi cu câtă 

răutate o spunea… 

 - Şi ce-i cu asta? 

 - Păi, cum ce să fie, mi-am pus imediat 

întrebarea ce-o să spună ăştia despre mine dacă-oi 

muri? 

 - Dar ce pot să spună, măi a lui Niculici, 

decât că ai fost om vrednic şi ai făcut avere prin 

muncă cinstită. 

 - Asta aşa-i, dar  nu toată lumea gândeşte 

ca dumneata. Sunt oameni de toate felurile pe 

lumea asta… 

 - Mă a lui Niculici, şi acum am imaginea ta 

şi-a fratelui tău de copii cum tăiaţi pe nişte căpriori 

înalţi cu joagărul goronii groși pe care tatăl vostru 

vă sfătuia să-i faceţi tălpi la casele voastre.  

 - Da, tata ne-a pus de mici la muncă, iar noi 

am îndrăgit lucrul, doar prin muncă poate progresa 

omul. Acum însă e gata. Am lăsat-o pe nevastă-

mea singură acasă cu toată gospodăria, şi-i 

vremea culesului şi a căratului, unde mai pui că 

argatul pe care l-am avut încadrat la fermă a plecat 

și el chiar acum… 

 - Lasă, în câteva săptămâni te faci bine, te 

duci acasă şi-ţi vezi de fermă.   

- Uşor de zis, operaţia asta mă atenţionează 

că mi s-au împuţinat puterile, ori la fermă e mult de 

lucru… 

 Deodată, ca într-un film, mi s-au derulat în 

minte momente din familia proverbialului Niculici, 

care dintr-un om cu avere modestă, pe la 45 de ani 

devenise cel mai înstărit om din sat, primul care îşi 

cumpărase agregate mecanice şi făcea tratamente 

de specialitate culturilor, refuzând să-şi dea copiii la 

şcoli, doar n-or merge să devină slugi la stat sau la 

străini de vreme ce au atâta avere. De fiecare dată 

când treceam pe lângă locuinţa lor, cea mai 

arătoasă din sat, mă gândeam la oamenii ăştia cu 

admiraţie. Curând după ce s-au căsătorit, cei doi fii 
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şi-au ridicat, nu departe de casa-mamă, case 

impozante cu anexele necesare unei gospodării 

înfloritoare. Doar fiica, Dorica, a fost lăsată să 

urmeze o facultate,  fata cea mică, Ileana, urmând 

să se mărite în casă.  

S-a întâmplat ca în zilele ce au urmat să mă 

simt tot mai rău. La o săptămână după operaţie eu 

nu pusesem încă nimic în gură. Medicii mă ţineau 

în viaţă prin perfuzii. Curând mi-a revenit în minte 

gândul idiot de când îl aduseseră pe Vasile a lui 

Niculici de la operaţie în patul de lângă mine: Dintre 

noi doi negreşit unul o să moară. Puteam să fiu eu. 

A lui Niculici nu se simţea nici el bine, se 

căina mereu de durere. Îl vizitase soţia, care-i 

adusese veşti bune de acasă. Angajase un nou 

argat, iar fratele şi cumnatul său îi culeseseră 

porumbul şi-l puseseră la adăpost. 

 - Te-am auzit vorbind în somn, te întrebai 

mereu   ce-or zice ăia dacă-i muri. Mă a lui Niculici, 

te asigur că nu vor zice decât de bine de tine, apoi 

sunt sigur că te faci bine şi te întorci acasă şi-ţi vei 

vedea de gospodărie… 

 - Ne dorim amândoi acelaşi lucru, numai că 

azi-noapte am avut un vis urât. Se spărsese 

canalizarea de pe strada principală şi scârna se 

scurgea printre case, puturoasă. Ăsta nu-i semn 

bun. Cine ştie ce necazuri ne mai aşteaptă, cică în 

sat s-au descoperit o vacă cu febră aftoasă… 

 - Vise, măi Vasile, să nu-mi spui că tu crezi 

în vise. 

 - Întâmplarea face să cred. Când l-a trăsnit 

pe vărul meu Traian în munte, am visat că tăiam 

cel mai frumos gorun de pe malul râului, iar când s-

a îmbolnăvit soră-mea cea mică de era să moară, 

am fost chinuit toată noaptea de un vis ciudat. Se 

făcea că nişte omizi uriaşe ne mănâncă hapore 

grânele… 

 - Şi eu am visat azi-noapte că eram 

împreună cu tine la târg la Sălciua, unde poşoganii 

şi brăzăştenii porniseră jocul şi chiuiau de mama 

focului. 

 - Nici petrecerile cu alaiuri şi veselie prea 

multă nu-s bune în vis. Doar nu-i fi visat tu şi vreo 

mireasă… 

 - Fii pe pace, n-am visat mirese. Ne vom 

face bine amândoi şi vom trăi încă mulţi ani de 

acum înainte. 

 - Ce să-ţi zic, domn Ovidiu, cu o săptămână 

în urmă cine se gândea că s-ar putea să mor, să-

mi părăsesc atâtea lucruri dragi, acum însă… 

 - Viclene bolile, măi Vasile, apoi, când eşti 

bogat, ai ce regreta, nu ca beţivanii aceia pe care i-

ai auzit vorbind bucuroşi că a murit bogătanul. 

 - Domn Ovidiu, dar cum, cu ce dispreţ şi 

răutate o spuneau. Or, vărul meu Tinuţ, că despre 

el era vorba, a fost un om de treabă, care a făcut 

avere prin puterea braţelor sale. 

 - A, despre Tinuţ era vorba? Dar ce s-a 

întâmplat cu el. 

 - A făcut ciroză, și doar ştii ce om vrednic 

era. Nu bea, nu fuma, nu făcea nici un fel de 

excese. Și când mă gândesc că abia împlinise 52 

de ani… 

 - Ei, nu spuneai tu mai adineauri că aşa-i 

viaţa şi n-ai ce-i face? 

 - Spuneam şi tocmai de aceea nu mi-e 

indiferent la ce zice sau crede lumea.  

 - Nu te mai gândi la ce zice sau crede 

lumea. Mie nici că-mi pasă de ce zice sau crede 

unul sau altul despre mine. 

 -  Zici dumneata, dar tot nu-ţi e indiferent, 

doar eşti om simţitor.  

 - Şi zici că în urmă cu o săptămână nu te 

gândeai că s-ar putea întâmpla să mori. 

 - Nici pomeneală şi iaca acum aştept, ca şi 

dumneata, să-mi vină biopsia de la Bucureşti. 

 - Lasă, nu te mai gândi. N-ai grijă, vine ea 

cât de curând și biopsia... 

- Dar dac-oi muri, ce-or zice ăia? 

- Ei, ce să zică, măi a lui Niculici, că ai fost 

om vrednic. 

- Măcar dac-ar fi așa cum zici dumneata… 
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Ioan Radu 

VĂCĂRESCU 

 
Vânătoare în Transilvania 

  

 Uriaşul automobil de culoare neagră se legăna 

când pe-o roată din spate, când pe una din faţă, când 

cobora şi se ridica în ruliu prin hârtoapele drumului de 

ţară ce cobora lin dinspre pădurea de goruni a Crişului 

spre şoseaua naţională ce urmărea în volute largi cursul 

Târnavei Mari. Pe capotă se aşternuse colbul de un 

deget, doar pe părţile laterale ale maşinii mai stăruind 

petice lucioase de vopsea neagră, în care fulgerau când 

şi când, ca-ntr-o apă metalică, razele unui asfinţit 

prelung de toamnă. Nu mai plouase de câteva 

săptămâni, iar drumul îngust, mai degrabă de căruţă, 

care traversa câmpurile domoale şi deja arate şi 

semănate cu grâu, iţit ici şi colo şi de un verde aproape 

albastru, era încărcat de praf, măcinat de sub roţile 

carelor care transportaseră până de curând saci de 

cucuruz şi de cartofi. Pe roţile maşinii însă, se puteau 

vedea urme proaspete de glod gălbui, semn că 

automobilul cel mare şi negru venea tocmai din 

desişurile codrului de pe deal, acolo unde se pare că 

mai stăruia încă umezeala ultimelor ploi dinspre partea 

aceasta a Transilvaniei.  

 La volanul maşinii se afla, se putea zări destul 

de bine prin geamurile mai degrabă fumurii ale superbei 

maşinii de fabricaţie rusească, un bărbat brunet, între 

două vârste, cu mustaţă perfect aranjată, cu chipiu 

negru pe cap. În dreapta lui stătea relaxat pe bancheta 

încăpătoare un bărbat mai vârstnic, cu chip pătrat, 

alcătuit din linii ferme, aproape dure, figură pe care 

ochelarii cu ramă fină de aur nu se potriveau chiar deloc. 

Figura bărbatului părea mulţumită, un zâmbet abia 

schiţat ridicându-i colţurile buzelor oarecum asimetric.  

 - Ioane, zise bărbatul aşezat în dreapta 

şoferului, a fost o zi perfectă. Cred că am împuşcat cel 

mai tare ţap din zonă. Trebuie să le mulţumim, continuă 

după o zi de pauză, brigadierului şi pădurarilor lui pentru 

vânătoarea de azi. Ne-au scos în bătaia puştii cel mai 

frumos trofeu.  

 - Le mulţumim, cum nu, tovarăşe prim-ministru, 

ca de fiecare dată, răspunse bărbatul de la volan. Dar 

eu cred, v-am mai spus asta, că oamenii ăştia de aici 

sunt atât de bine intenţionaţi nu doar pentru că sunteţi 

cine sunteţi la Bucureşti, ci şi pentru că sunteţi om de-al 

locului. Ştiu că v-aţi născut la Bucureşti, continuă 

şoferul, pus pe vorbă şi învîrtind de zor la volanul uriaş 

al maşinii sale, dar aici vă e locul, iar oamenii aceştia, 

am observat asta de fiecare dată când ajungem în 

părţile acestea, sunt foarte patrioţi, în sensul că îşi 

iubesc foarte mult locurile natale. Am dreptate, tovarăşe 

prim-ministru, întrebă zâmbind larg bărbatul de la volan?  

 - Ai dreptate, Ioane, replică calm tovarăşul prim-

ministru, într-o aceeaşi limbă românească în care se 

simţea un uşor accent nemţesc. Da, sunt de-o vârstă cu 

secolul, continuă bărbatul cel vârstnic, iar strămoşii mei 

dinspre tatăl meu de aici se trag. Îmi place foarte mult că 

sunt aşa de patrioţi, mai ales că eu sunt neamţ, ei sunt 

români, şi îmi pare bine că mă consideră de-al lor. Tu nu 

ştii, că eşti originar de dincolo de munţi, mai zise, dar în 

Transilvania românii şi saşii s-au înţeles întotdeauna 

bine.  

 Veniseră în părţile acestea transilvane încă de 

dimineaţă, după ce noaptea de dinainte făcuseră popas 

la Sighişoara, unde tovarăşul prim-ministru avusese 

ceva treburi, oficiale şi neoficiale. Aşa că, încă de 

dimineaţă au ajuns în satul din vale, de unde au plecat, 

ei cu automobilul, pădurarii cu căruţa, spre pădurea ce 

aparţinea ocolului silvic al locului. Nu era prima dată 

când veneau la ţap în aceste păduri. Ba chiar pierduseră 

şirul vânătorilor în codrul de goruni şi fagi de pe dealurile 

din jur. Brigadierul silvic şi ceilalţi pădurari din ocol ştiau 

prea bine cum stăteau lucrurile. Nici nu era prea 

complicat, aşa cum au păţit, într-un rând, când o 

delegaţie în frunte cu, nimeni altul, decât şeful statului, 

însoţit de prezidentul unui stat vecin, au venit la 

vânătoare în pădurea lor, tot la căprior. O lună de zile 

înainte de acel eveniment, ca să nu mai vorbim de ziua 

în care oaspeţii cei mari au deschis focul, a fost o mare 

vânzoleală, în toată zona, iar presiunea pe capetele lor 

de nedescris. Nu era însă cazul cu tovarăşul prim-

ministru, domnul Jean, cum îi spuneau toţi cei de-ai 

locului. Acesta venea întotdeauna doar cu şoferul 

personal, îmbarcaţi în automobilul mare şi negru. 

Şoferul, domnul Ion, era cel care căra armele, le încărca 

şi le înmâna domnului Jean atunci când era cazul ca 

acesta să ochească. Ba chiar, tovarăşul prim-ministru 

mai şi făcea câteodată, zâmbind, câte o remarcă de 

genul „Măi băieţi, e una când vin eu aici, ca acasă, e alta 

când vin în grup tovarăşii de la Bucureşti. Faceţi ce 

trebuie, trece şi vă aflaţi apoi liniştea şi siguranţa zilei de 

mâine. Totul e să iasă bine şi să fie toată lumea 

mulţumită.”  

 În aceste frumoase locuri din Transilvania, se 

făcea mai ales vânătoare la căprior, la ţap cum spuneau 

toţi cei implicaţi în această activitate, pentru unii 

distracţie, pentru alţii obligaţie de serviciu. Doar în 

pădurile de pe coamele când mai domoale, când mai 

                     PROZĂ 
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abrupte care mărgineau valea Târnavei Mari spre sud se 

vorbea că sunt peste treizeci de ţapi, numai trofee unul 

şi unul. Brigadierul şi ajutoarele sale aproximau în 

fiecare an numărul acestor animale, urmărindu-le 

cărările prin desişurile pădurii şi în locurile unde aceştia 

se adăpau. Era un secret ştiut de oamenii codrilor şi de 

vânătorii cu experienţă faptul că ţapul se trage după-

amiaza tărziu către un loc favorit, cu apă proaspătă, fie 

un pârâiaş, fie un izvor clipocind printre frunzele de pe 

solul pădurii. Fie că era ţap tânăr şi singuratic, în căutare 

de căprioare, fie dintre cei cu cioporul propriu. Acesta 

mai ales, trofeu cu adevărat, era căutat de vânători. 

Lasă că tot singur mergea şi acesta la apă, numai că 

atâta de uşor de picior şi de atent la glasurile codrului, 

că greu putea fi prins în bătaia carabinei sau a puştii 

celei cu două ţevi.  

 Aşa a fost şi de data asta, brigadierul şi 

ajutoarele sale găsind, în acea toamnă frumoasă şi 

secetoasă, semn, ziceau unii, că iarnă grea se va 

aşterne în curând, cu zăpezi şi viscole mari, mai multe 

cărări spre locurile de adăpat, pe o rază de mai mulţi 

kilometri pătraţi. Au urmărit, ca de obicei, luni de zile 

drumurile tainice ale sălbăticunilor, până la urmă 

hotărând că locul cel mai bun de pândă şi de ochit este 

într-o fundătură de sub coasta mai abruptă a celui mai 

coşcovit deal din zonă, acolo unde îşi făcuse obiceiul să 

vină în fiecare după-amiază, de vreo lună şi ceva, un ţap 

tânăr de toată frumuseţea. Un trofeu frumos, chiar dacă 

nu de o valoare foarte mare. Izvorul era ascuns sub o 

boltă deasă de goruni şi fagi bătrâni, unde ţapul putea fi 

împuşcat de un vânător încercat cum era domnul Jean. 

Într-adevăr, nu era uşor să ocheşti de la peste o sută de 

metri, din locul unde se putea sta şi trage, printre arbori 

şi altă vegetaţie, mai uscată sau încă vie, în toate 

nuanţele de rugină ale toamnei, cu rămăşiţe verzui ici şi 

colo.  

 Şi astfel, oaspeţii de la Bucureşti s-au afundat în 

pădure adânc, pe urmele căruţei pădurarilor. Au lăsat 

automobilul într-o poiană mai largă, pădurarii au 

dezlegat cei doi roibi şi i-au legat împiedicaţi de un 

gorun, cu sacii de fân agăţaţi de coame. Au luat-o apoi 

pe jos, în cea mai mare linişte, domol la deal, apoi mai 

abrupt pe muche, prin locuri sălbatice, fără urmă de 

cărări, afundaţi în stratul de frunze adânc uneori până la 

brâu. După o oră şi jumătate, au ajuns într-un desiş 

unde era hotărât de către pădurari că e cel mai bine să 

se aşeze la pândă, loc de unde se putea zări perfect 

locul izvoraşului la care venea în fiecare zi ţapul cel 

tânăr. Se putea bănui de acolo şi cărăruia de 

sălbăticiune care ducea tainic la văiuga cea cu apă 

curată de sub coasta pe care nişte fagi bătrâni de două 

sute de ani îşi desfăceau ramurile către lumină. Domnul 

şofer Ion era, ca de obicei, purtătorul armelor de 

vânătoare. De data asta luase din maşină, dintre cele 

cinci arme ascunse în tocuri de piele sau în foaie verde 

şi groasă de cort, aşezate pe bancheta din spate, două 

dintre puştile favorite ale tovarăşului prim-ministru, adică 

o carabină cu lunetă, de fabricaţie germană, Krupp care 

va să zică, şi o armă cu două ţevi, cu cartuşe, 

englezească.  

 Era de altfel lucru bine ştiut că domnul Jean 

avea o colecţie de treizeci de arme de vănătoare, 

adunate de-a lungul anilor, încă de dinainte de război, 

nu doar după ce partidul lui ajunsese la putere şi 

conducea ţara cu mână de fier de peste douăzeci de 

ani. Pentru colecţia sa de arme, tovarăşul prim-ministru, 

fost mare avocat în capitala ţării înainte de cel de-al 

doilea război, era invidiat de toţi, fie din lumea de partid 

de la Bucureşti, fie de străini, colegi de vânătoare. 

Pentru că vânătoarea devenise cea mai mare distracţie 

a oamenilor de partid şi de stat, fiind aproape de la sine 

înţeles că odată ajunşi la putere trebuiau să se facă 

vânători, precum regii şi nobilii de altădată sau ca 

burghezii de dăunăzi alungaţi de la putere, trimişi în 

puşcării sau în lagăre de muncă. De altfel, abia cu un an 

în urmă, şeful statului, tovarăşul prim-secretar al 

partidului adică, şi şef direct al domnului Jean, chiar 

primise, de ziua lui, o armă de vânătoare de cea mai 

bună calitate, una cu două ţevi. Primise arma chiar din 

mâinile tovarăşului prim-ministru, care era, cu un an în 

urmă ca şi la vremea vânătorii noastre din pădurea 

Crişului transilvan, al doilea om în stat. Ziua de naştere 

a şefului statului era de fapt o sărbătoare naţională, cu 

cântece şi poezii la televizor şi prin ziare şi reviste, cu 

vorbiri omagiale la Bucureşti, copiate perfect şi în lipsa 

sărbatoritului peste tot în ţară. Manifestările culminau, 

nici nu se punea în discuţie acest lucru, cu o vânătoare 

organizată ca la carte, ori prin Munţii Făgăraşului, la 

capră neagră, ori la mistreţ sau căprior, prin Transilvania 

mai ales, parte de ţară binecuvântată de Domnul pe 

pământ cu toate felurile de arbori şi de sălbăticiuni, cu 

alte cuvinte o ţară unde îţi mănâncă ţapul din palmă şi 

ursul din poiată. Ca să nu mai vorbim de lupi şi alte 

lighioane vestite, ascunse prin sihle şi făgeturi 

umbroase, prin păltineturi zvelte sau întunecate 

molidişuri, cu arbori bătrâni de sute de ani. Nu conta că 

unuia sau altuia din conducerea statului nu îi place să 

tragă cu arma, să omoare sălbăticiunile codrilor, 

alergătorii miriştilor sau zburătoarele cerului, trebuia să 

se conformeze cerinţei de partid şi de stat, să înveţe să 

vâneze şi să participe cu bucurie la această activitate 

mult iubită de conducătorii cei mari. Ba, la fiecare novice 

apărut la o astfel de îndeletnicire, se respecta cu 

sfinţenie obiceiul botezului focului, vânătorul cel nou fiind 

pus, la încheierea vânătorii şi faţă cu animalele 

împuşcate, înşiruite ca la carte de către pădurari în 

locurile amenajate special, în genunchi şi cu capul în 

pământ, cu pantalonii pe vine, urmând ca unul dintre 

vânătorii cei vechi să-l altoiască peste cur cu un băţ 

zdravăn de alun, astfel încât să treacă marcat cum se 
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cuvine în rândul lumii vânătoreşti. Ba, de multe ori, chiar 

şeful cel mare executa această îndatorire, în râsetele şi 

aplauzele activului vânătoresc de alături, cu păhăruţe de 

ţuică în mâini şi plescăind deja de plăcere la mirosul 

cotletului de mistreţ, fazanului împănat sau căpriorului la 

frigare haiducească ce se răspândea dinspre cuhnele 

locului, sub oblăduirea unor bucătari de le cele mai bune 

restaurante locale şi în sunetele amestecate ale 

acordării viorilor rapsozilor favoriţi aduşi din ţară cu 

transporturi speciale, ca să fie pe placul conducătorului. 

Astfel că, numai că se putea auzi, dacă cineva străin s-

ar fi putut apropia de locul cu pricina, muzică populară 

oltenească în inima Transilvaniei sau romanţe de 

altădată într-o poiană răzeşească din Munţii Moldovei. 

Că îl şi întrebase odată domnul Ion pe tovarăşul prim-

ministru, cu ocazia unei alte ieşiri la căprior undeva în 

Transilvania, dacă şi şeful statului trecuse la un moment 

dat prin botezul cu pricina. Trecuse şi el, cum nu, primi 

răspunsul de la domnul Jean, acesta zâmbind, ba chiar 

râzând la un moment dat, sigur că da, nu se putea altfel, 

tovarăşul conducător fiind un bărbat foarte interesat de 

aceste tradiţii, ba era chiar superstiţios, ca orice os 

ţărănesc de baştină, numai că acest moment avusese 

loc cu mai mulţi ani în urmă, pe vremea când actualul 

conducător nu era decât unul dintre fruntaşii ţării. Şi îi 

mai povesti domnul Jean şi că botezul cu pricina fusese 

îndeplinit chiar de către conducătorul de atunci al 

statului, obicei, iată, rămas peste vreme în lumea cea 

mică a partidului de guvernământ. Ce vremuri, îşi mai 

aminti tovarăşul prim-ministru, îmboldit şi de zâmbetele 

cu subînţeles ale şoferului şi confidentului său, oarecum 

tulburi, dar încărcate de entuziasm, cu realizări mari, aşa 

cum a fost şi cea mai mare dintre acestea, rezolvată tot 

la o vânătoare de căprior, adică momentul când şeful 

celui mai mare şi mai puternic stat vecin a fost convins, 

de fostul conducător şi de el, prim-ministru şi în acea 

vreme, să-şi retragă armata de ocupaţie din ţara 

noastră. Să nu creadă cineva că a fost uşor, îşi 

aminteşte mereu domnul Ion acea discuţie de pomină cu 

şeful său, domnul Jean devenind dintr-o dată foarte 

serios atunci când abordează chestiunea în cauză, 

figura tovarăşului-prim ministru devenind şi mai dură 

decât de obicei, a fost foarte, foarte greu, au fost o serie 

întreagă de escapade vânătoreşti, mese întinse peste 

mese, ţuică de prune şi vin din satul Ruşi, licoarea 

favorită a prezidentului străin, din care acesta îşi ducea 

la el în ţară căteva vagoane în fiecare an, a fost foarte, 

foarte greu, dar marele tovarăş a fost convins şi în 

câteva luni de zile armata ţării sale s-a retras cu totul, 

până în drăguţa zi de azi.  

 Şoferul nu mai zise nimic vreo câteva minute, 

atent la drumul cu hârtoape mai mari, cu şanţuri tăiate 

de căruţe, ca nişte tranşee strâmbe săpate de soldaţi 

neinstruiţi. Apoi, la un cot al drumului, domnul Jean i se 

adresă calm:  

 - Opreşte, te rog, Ioane, pe aici pe undeva, e 

mai larg pe margine, şi mai drept. Hai să fumăm o ţigare 

şi să le mai lăsăm răgaz prietenilor noştri, că au destul 

de lucru cu ţapul nostru. Şi să ne mai şi pişăm.  

 Maşina uriaşă opri lin într-o margine a drumului, 

la un loc parcă făcut să tragă cineva acolo, sub nişte 

peri pădureţi cu trunchiurile sleite de vânt. Tovarăşul 

prim-ministru coborî cu oarecare greutate, se îndreptă 

spre peri şi urină îndelung chiar la rădăcina unuia dintre 

copaci.  

 - Îngrăşământ natural, acid uric, Ioane. Cu 

umezeală cu tot, e bună pe seceta asta.  

 - Ce bine-i să te pişi, domnule Jean, nu-i aşa ?, 

zise domnul Ion, aflat la doi metri distanţă şi scuturându-

se energic, după care se scotoci în buzunarele hainei şi 

scoase un pachet de ţigări Camel şi-l servi pe domnul 

Jean.  

 Au fumat în linişte câteva clipe, iar domnul Ion 

deschise din nou discuţia despre vânătoarea care 

tocmai o încheiaseră cu rezultate foarte frumoaase.  

 - Domnule prim-ministru, cred că va dura ceva 

timp până ne vor ajunge din urmă băieţii noştri, au mult 

de lucru. Când am luat-o la vale către maşină, abia de 

jupuiseră ţapul, şi ziceau că trebuie să-l atârne de-o 

creangă să se scurgă sângele din el. Asta durează, se 

face noapte imediat şi doreaţi să ajungem la Sibiu în 

seara asta, ne aşteaptă oamenii de acolo la Împăratul 

Romanilor.  

 - Ai dreptate, Ioane, va dura până vor aranja 

ţapul, şi e păcat să nu-l facă aşa cum trebuie. Animal 

tânăr, carne fragedă, ştiu ei cum se procedează. Îl lasă 

la scurs cât de mult şi mâine îl bagă la baiţ. Cam pe 

poimâine e numai bun de frigare. Şi s-ar putea ca acolo 

în pădure, continuă tovarăşul prim-ministru, să încingă şi 

un foc iute, să frigă ficatul şi inima. Bine că am luat cu 

noi coarnele, mâine le dăm lui Walter la Sibiu, să cureţe 

trofeul.  

 - Puteam să şi stăm mai mult, domnule Jean, 

zise şoferul, dormeam în sat, la brigadier. Nu de alta, 

dar mi-era dor de ciorba aia de căprior, dreasă cu 

smântână şi cu... cum îi zice...  

 - Tarcăn, Ioane, tarcăn, sau tarhon, totuna, la 

voi dincolo de munţi nu se ştie de aşa ceva, e o chestie 

ardelenească. Altădată ciorbă cu tarcăn, Ioane, trebuie 

să fim la Bucureşti mâine seară, soseşte în ţară 

tovarăşul prim-secretar, trebuie să fim la Băneasa la opt, 

îl întâmpinăm cum se cuvine. Trebuie să-i dau raportul 

detaliat, a fost plecat două săptămâni. Sper că nu 

degeaba.  

 - Adică cum, domnule Jean, nu degeaba ?, se 

iuţi în vorbă şoferul tovarăşului prin-ministru.  

 - Păi da, a fost prin Africa, sper să vină cu nişte 

contracte, să le vindem la ăia tractoare şi camioane. 

Sper că nu le-a promis sau le-a dat bani împrumut, sau 

dacă le-a dat, puţini, nu mulţi, că trăim vremuri grele.  
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 - Au fost vreodată uşoare, domnule Jean ?, mai 

întrebă şoferul, aprinzându-şi încă un Camel, ca să fie, 

că în automobil nu fuma nimeni, nici chiar tovarăşul 

prim-ministru.  

 - Nu, n-au fost, ai dreptate, Ioane, cel puţin 

pentru noi, românii, n-au fost. Niciodată, se pare, mai 

zise domnul Jean deschizând uşa automobilului şi 

aşezându-se la locul lui. Fumează-ţi ţigara, Ioane, şi 

apoi la drum, mai oprim o dată când intrăm pe asfalt, iar 

dacă oamenii noştri nu ne ajung din urmă repede, luăm 

drumul Mediaşului şi al Sibiului.  

 Şoferul mai trase cu sete încă vreo câteva 

fumuri, se urcă la volan şi demară tot aşa de lin precum 

şi oprise mai înainte. Automobilul se aşternu din nou la 

drum, ocolind vreo câteva gropi mai adânci din curba 

cea largă ce ducea apoi drumul, după vreo câţiva 

kilometri, direct în şoseaua naţională ce mergea în 

paralel cu apa Târnavei Mari. Numai că şoferul nu se 

lăsă încă de întrebări, pesemne ştiind că tovarăşul prim-

ministru, după o astfel de zi împlinită, era şi el dornic de 

poveşti de demult sau din prezentul lor cel încărcat.  

 - Îl cunoaşteţi de mult, domnule Jean?  

 - Pe cine, Ioane ?, făcu domnul Jean oarecum 

surprins.  

 - Pe tovarăşul prim-secretar, pe şeful nostru cel 

mare, domnule prim-ministru.  

 - Auzi, Ioane, nu ţi se pare că azi eşti cam curios 

?, se întoarse domnul Jean spre şoferul său, cu un 

zâmbet discret în colţul buzelor.  

 Şoferul râse mânzeşte şi zise:  

 - Suntem la drum, domnule prim-ministru, mai 

discutăm şi noi, trece vremea mai repede, mai ales pe 

coclaurile ăstea pline de hârtoape.  

 - Ai tu noroc că te cunosc de când erai copil, 

Ioane, cu asta ai noroc. Îl ştiu de destulă vreme, 

continuă domnul Jean, încât să-l cunosc destul de bine.  

 - Vă întreb, mai zise şoferul, pentru că ştiţi ce se 

zice pe ici, pe colo, cum că puteaţi fi dumneavoastră 

prim-secretar după ce tovarăşul Gheorghe a murit.  

 - Nu zău, Ioane, aşa se zice pe ici, pe colo ? Şi 

ce se mai zice, măi băiete?, zâmbi în continuare 

tovarăşul prim-ministru.  

 - Păi, se mai zice, făcu pe secretosul şoferul, 

trăgând din toată inima de volanul uriaş al automobilului, 

cum că dumneavoastră l-aţi cam pus şef pe tovarăşul 

prim-secretar.  

 Domnul Jean lăsă zâmbetul deoparte şi râse din 

toată inima.  

 - Auzi, l-am cam pus, ha, ha, ha !  

 După alte câteva minute de strecurat printre 

hârtoape, ajunseră în sfârşit la asfalt. Automobilul coti la 

stânga, se înscrise într-o volută largă şi se opri pe 

marginea dreaptă a şoselei naţionale.  

 - Dumneavoastră hotărâţi, domnule Jean, ce 

facem, zise şoferul, mai stăm sau plecăm acum spre 

Sibiu.  

 - Deocamdată, răspunse domnul Jean, hai să ne 

dăm jos şi să ne mai dezmorţim un pic. Şi vreau să 

schimb câteva cuvinte cu omul acela care se îndreaptă 

spre noi.  

 Într-adevăr, din spate se îndrepta spre automobil 

un om în vârstă, îmbrăcat ţărăneşte, cu o bâtă mare ca 

sprijin şi cu săcăteul pe umărul stâng. Domnul Jean îl 

zărise pesemne încă de când luaseră curba spre asfalt. 

Omul se apropie de automobil, îl ocoli prin dreapta lui şi 

veni întins la tovarăşul prim-ministru cu mâna întinsă.  

 - Seara bună, seara bună, domnule Jean, mă 

bucur nespus că vă văd iarăşi pe la noi, vorbi omul 

repede, în timp ce-i strângea dreapta primului ministru.  

 - Bună seara, bade Niculae, îi răspunse cald 

domnul Jean, da, am venit pe la voi, n-am mai fost de 

multişor pe aici.  

 - Şi cum a fost, mai zise badea Niculaie, aţi 

împuşcat, aţi împuşcat ceva?  

 - Împuşcat, am luat un ţap tinerel, băieţii sunt 

încă la pădure, îi răspunse domnul Jean.  

 - La pădure, la pădure, da, da, repetă omul, şi 

dumneavostră vă grăbiţi, presupun, vă prinde noaptea 

pe drum.  

 - Da, bade Niculae, cred că o luăm din loc 

imediat, trebuie să ajungem la Sibiu în seara asta, mai 

zise domnul Jean. Dar, ia spune, dumneata ce mai faci, 

şi cum mai merg treburile pe aici?  

 - Eu sunt bine, sunt bine, ce să zic, domnule 

Jean, răspunse badea Niculae, ne descurcăm, ne 

descurcăm. Numai că, începu să tărăgăneze vorbele 

omul, în general vorbind, lucrurile nu prea sunt aşa cum 

trebuie, domnule Jean, nu prea sunt aşa cum trebuie, ar 

fi loc destul de mai bine, de mai bine.  

 - Păi cum aşa, bade, ce nu-i în regulă?, se făcu 

mirat domnul Jean, sub privirile îngrijorate ale şoferului 

său.  

 - Păi, domnule Jean, hai să-ţi spun ceva, că de 

mult, că de mult voiam să-ţi spun.  

 - Bine, răspunse scurt tovarăşul prim-ministru, 

spune bade Niculae. 

 - Păi, domnule Jean, hai să-ţi arăt ceva,  îl 

îndreptă badea Niculae pe domnul Jean spre priveliştea 

satului din vale. Vezi dumneata casa aia mare şi albă de 

la marginea satului, de la marginea satului?  

 - O văd, bade, o văd, cum să nu, răspunse 

domnul Jean.  

 - Ştii cine a locuit acolo, cine a locuit acolo, 

adică a cui a fost casa, nu-i aşa?  

 - Parcă ştiu, cred că a lui Josif, ăla care în 

tinereţe a fost argat la nemeş, şi care a locuit o vreme cu 

văduva acestuia, la Budapesta.  
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 - Aşa, aşa, că acuma mai vii de-acasă, domnule 

prim-minstru, zise iarăşi repede omul locului, a lui Iosif, 

care a fost argat la boier şi după ce ungurul s-a dus, că 

a avut cu plumonii, a trăit zile albe la Budapesta cu 

nemeşoaia, chit că asta era cu douăzeci de ani mai 

mare ca el. Păi, ştii dumneata ce se mai zicea pe 

vremea aia, cum că băiatul ungurilor ar fi fost de fapt al 

lui Iosif.  

 - Multe se mai ziceau şi se mai zic, bade 

Niculae, îl întrerupse domnul Jean pe ţăran, dar nu 

trebuie să pui urechea chiar la toate, lumea vorbeşte. 

Păi despre mine câte şi mai câte nu se spun, şi pe aici, 

şi pe la Sighişoara, şi pe la Sibiu, ca să nu mai zic de 

Bucureşti, nu-i aşa, Ioane, nu-i aşa bade?  

 - Aşa o fi, că dumneata pe toate le ştii, domnule 

Jean, nu mă bag eu, ţăran prost, cu dumneata la astfel 

de secrete, îşi luă vorba la rând badea Niculae.  

 - Mai bine zi bade ce-i cu Iosif ăsta al dumitale, 

reveni tovarăşul prim-ministru.  

 - Păi ce să fie, păi ce să fie, domnule Jean, îşi 

continuă povestea badea Niculae, păi ăsta, după ce a 

murit nemeşoaia şi după ce s-a dus de tânăr şi copilul 

ăla de care ziceam, a rămas cu toată averea, inclusiv 

casa aia mare, cea mai mare, cea mai mare din sat. Şi 

în câţiva ani a băut tot, a mâncat tot, la cărţi şi la dame 

de operetă, pe la Cluj, pe la Oradea, la Budapesta şi la 

Karlovy Vary, că la vremea venirii războiului de-al doilea 

a ajuns mai sărac decât atunci când s-a băgat copil de 

casă la nemeş. Casa de care zic, de se vede la 

marginea, la marginea satului e acuma sediul CAP-ului 

de la noi din comună. Dar nu de la Iosif a ajuns în 

bogăţia statului cel nou, domnule Jean, domnule Jean, 

că a fost confiscată de la cel care-a cumpărat-o de la 

acela pe bani buni.  

 - Bine, bine, bade Niculae, îl opri domnul Jean 

pe omul cel pus pe vorbă, şi care ar fi legătura dintre 

ceea ce ne povesteşti dumneata despre argatul 

nemeşului şi situaţia de azi, de care ai zis mai înainte că 

nu e tocmai aşa cum ar trebui?  

 - Păi nici nu e, domnule Jean, nici nu e, explică 

imediat badea Niculae. Păi cum să fie în regulă, că Iosif 

a mâncat şi a băut tot, a trăit ca-n poveşti, iar când a 

pierdut tot, bea din mila altora, pe la porţi şi pe la crâşma 

din Criş, şi cânta de dimineaţa până seara, şi de seara 

până dimineaţa. Şi, de fapt, de fapt, ştii cui i-a vândut 

casa aia mare de care zic, domnule Jean ? Mie, pe bani 

buni !  

 - Asta n-am ştiut, bade Niculae, răspunse 

tovarăşul prim-ministru.  

 - Da, da, domnule prim-ministru, eu am 

cumpărat-o, că eu am lucrat pe brânci toată viaţa mea, 

la pădure, la câmp, am avut şi plantaţie de hamei, am 

fost în America cinci ani. Am cumpărat pământuri unul şi 

unul, am avut şapte iugăre de pădure, tocmai pe acolo 

pe unde aţi fost domniile voastre azi, am avut case şi 

acareturi în sat şi pe la Dumbrăveni. Şi numai că, la un 

moment dat, la un moment dat, domnule Jean, aţi venit 

voi şi mi-aţi luat tot. Şi am rămas la fel de sărac ca 

deşteptul ăla de Iosif, ca n-a mai fost nici o diferenţă 

între noi, de râdeau ţiganii din capul satului zicând că, 

vezi, ori la bordel, ori la muncă, tot una, dar că cine-a 

fost mai câştigat ? 

 La auzul acestor cuvinte tovarăşul prim-ministru 

se făcu roşu-roşu la faţă, îşi luă repede la revedere de la 

ţăranul cel bătrân din Criş şi se adresă şoferului său:  

 - Hai, Ioane, hai să mergem că întârziem la 

Sibiu.  

 Automobilul cel mare şi negru se urni cu 

scrâşnete pe asfaltul şoselei naţionale şi se aşternu 

cumsecade pe drumul Mediaşului. În urmă, badea 

Niculae rămase locului în bătaia razelor unui magnific 

amurg de octombrie, cu bâta cea groasă în dreapta, cu 

săcăteul tărcat în alb şi negru pe umărul stâng şi 

făcându-le semne de la revedere oaspeţilor celor grăbiţi, 

cu palma stângă, uriaşă, cu degetele răşchirate, 

răşchirate.  
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Vasilica ILIE 

                Gândacul de bucătărie 
 

De ziua mea aniversară invit doar prietenele 

mele de o viaţă: vin fără soţii lor să putem vorbi în voie şi 

să chicotim. Şi, pentru că ziua mea este primăvara, 

vorbim şi cum am petrecut iarna ce tocmai  trecuse. Una 

dintre ele ne spuse, printre altele: 

- Iarna, sâmbăta de obicei, organizăm petreceri. Suntem 

vreo cinci familii care ne vizităm şi faceam acest lucru 

prin rotaţie. Petrecerile sunt dansante, cu mese, cu 

bancuri, cu diverse povestiri, joc de remi, table (în 

special bărbaţii). Stăm toată noaptea, nici nu observăm 

când se face dimineaţă. Uneori, ne mai uităm la câte un 

film bun. Bărbaţii sunt glumeţi, puşi pe şotii, ei spun 

bancuri, noi, femeile suntem preocupate ca masa să fie 

încărcată cu bunătăţi preparate de noi, ne vorbim din 

timp ce aduce fiecare, apoi jucăm remi. Într-o iarnă ne-

am propus ca fiecare să spună câte o poveste, nu era 

musai ca în seara aceea să spună toţi poveştile, 

alegerea unei persoane era aleatorie. 

- Hai să sparg eu gheaţa şi să vă povestesc, spuse 

Dinu, ce mi s-a întâmplat într-o seară când eram singur 

acasă.  

  Toţi eram curioşi să aflăm povestea: eram numai 

urechi. Soţia lui, care ştia întâmplarea, începu să 

zâmbească şi nu a intervenit cu nimic. 

- Nevastă-mea rămăsese peste program, avea o lucrare 

de predat, eu venisem de la birou. Ajunsesem acasă pe 

la orele 17, 30 când deja se înserase. Mi-era foame şi 

am mers la bucătărie să-mi încălzesc mâncarea: aveam 

ciorbă de perişoare şi mâncare de ţelină cu măsline şi 

carne de pui. Scot mai întâi oala cu ciorbă din frigider şi 

vreau să o pun pe blatul dintre aragaz şi spălător. Văd 

ceva negru pe blatul deschis la culoare. Pun oala pe 

aragaz dar nu aprind deocamdată focul, intenţionam să 

iau o crăticioară să pun în ea o porţie de ciorbă la 

încălzit dar m-a făcut curios obiectul negru de pe blat. 

Îmi pun ochelarii de citit să văd mai bine ce reprezintă 

obiectul cu pricina. Ce credeţi că era? Un gândac de 

bucătărie cu faţa în sus, mi se părea inert. Mă întrebam 

de unde venise la noi, ştiam că nu aveam aşa ceva, ne 

mutaserăm de curând în blocul unde locuim acum. 

Curiozitatea m-a făcut să-l examinez şi să văd dacă mai 

mişcă: era mort! Aveam o nelinişte: parcă în casa 

noastră se întâmplase o crimă! Am uitat de mâncare, mă 

preocupa ce să fac cu bietul gândac, că vreau să vă 

spun, mă apucase mila de el. Ştiţi şi voi, cei care am 

avut copiii mici şi le-am cumpărat câte un animăluț. 

Dacă se întâmpla să moară vreun câine sau pisică, 

primul lucru care ne preocupa era să-i găsim un loc 

unde să-l îngropăm: în grădina din spatele blocului sau 

departe de bloc. Acum, ce să fac eu cu gândacul, unde 

să-l îngrop, doar n-o să merg cu el în grădina blocului! 

M-am gândit s-o aştept pe nevastă-mea, poate are ea 

vreo idee. Nu mi-a mai fost foame. Am plecat în 

sufragerie şi m-am aşezat pe fotoliu.  

Mă gândeam, în general, la viaţă şi moarte: 

filozofam. Uite şi gândacul ăsta a fost o fiinţă, s-o fi 

hrănit cu ceva care nu i-a priit şi a murit. Dar de unde o fi 

venit, amărâtul? Sau o fi murit de foame? La noi în 

bucătărie este curat lună şi n-a găsit măcar o firimitură 

de pâine. Sau s-o fi luptat cu altul pentru supremaţie pe 

la subsol şi fiind învins a plecat şi a nimerit la noi în 

bucătărie, dându-şi sfârşitul pe blat! Tot gândindu-mă 

aşa, au început să mi se umezească ochii. Noroc că nu 

era nimeni acasă să mă vadă că plâng de moartea unui 

gândac. Aşa sunt eu, sensibil de când eram mic, nu 

puteam suporta moartea nici celei mai mici vietăţi! 

 

                                         * 

 Îmi amintesc, aveam vreo 7-8 ani şi eram la ţară. 

Părinţii mei aveau o bucătărie de vară lângă un grajd. 

Pentru că vânduseră vaca la abator, de bătrână ce era, 

încăperea grajdului a rămas liberă iar eu îmi făcusem un 

culcuş din paie şi stăteam uneori vara acolo, era bine şi 

răcoare. Citeam, ştiam să citesc de la 5 ani, mă învăţase 

bunica paternă. Într-o zi, uitându-mă într-un colţ, un 

păianjen ţesea o pânză dintr-un perete în altul. Era 

foarte interesant felul cum o lucra cu cele opt picioruşe 

ale sale iar eu mă uitam minute în şir cu admiraţie, ce 

fină era şi cu câtă dibăcie şi hărnicie o ţesea! Erau 

perioade când se odihnea pe pânză, probabil se gândea 

la strategia cum să-şi prindă prada cu care se hrănea şi 

care se agăţa de pânza lipicioasă: erau mici vietăţi, 

inclusiv ţânţari. Nu ştiu cum făcea dar când veneam a 

doua zi în grajd, vedeam doar pânza de păianjen curată 

şi mă gândeam, unde a dispărut? Mă uitam pe pereţi, 

tavan, să-l mai văd ţesând altă pânză. Şi, într-adevăr, 

într-un alt colţ, acelaşi păianjen mare (pentru că ştiam 

cum arată, mi se întipărise pe retină figura lui), ţesea 

altă pânză cu aceeaşi dibăcie. Mă împrietenisem cu el 

şi-mi era drag să-l privesc, nu era un păianjen agresiv, 

periculos, pentru că au fost momente când am adormit 

în paie şi nu m-a muşcat. În câteva zile camera grajdului 

era împânzită de fire de păianjen.  

 Tocmai când mă minunam de opera acestui 

păianjen harnic, mama mă anunţă că intenţionează să 

dea cu var pe pereţi şi trebuie să car toate paiele la 

şură. Pregătea camera grajdului pentru o viţeluşă pe 

care o cumpăraseră de la un vecin. Venise cu o mătură 

cu coadă să cureţe pereţii de praf şi de pânzele de 

păianjen. Când am văzut ce doreşte să facă, am rugat-o 

                    PROZĂ 
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cu ochii în lacrimi să nu omoare păianjenul, că este şi el 

o fiinţă şi e prietenul meu. Mama s-a uitat cam ciudat la 

mine şi m-a lăsat să-l iau pe un fir de paie şi să-l duc pe 

o creangă de cireş. Aşa am salvat păianjenul de la 

moarte. 

                                          * 

 Cu gândacul pe care îl găsisem mort, era 

altceva. Mă frământa întâmplarea aceasta. Tot 

gândindu-mă la gândac unde să-l îngrop, am aţipit. La 

un moment dat, ca prin vis, aud cheia în uşa de la 

intrare şi pe nevastă-mea care aprinsese lumina pe hol. 

Îi ies în întâmpinare cu o mutră tristă şi nici nu o mai 

sărut aşa cum făceam de obicei. 

- Ce ai bărbate, de ce eşti supărat? 

Eu îi fac semn cu degetul la gură să tacă şi o îndemn din 

ochi să intrăm în bucătărie. Acolo, ce să vezi? În jurul 

gândacului mort mai erau câţiva, parcă veniseră la 

priveghi. Nici când am aprins lumina nu s-au sinchisit. 

Mă gândeam cât suferă şi ei de pe urma celui dispărut! 

Nevastă-mea, care văzuse şi ea scena cu 

gândacii, se retrase câţiva paşi gata-gata să cadă, noroc 

că eram eu în spatele ei şi am sprijinit-o. Rămase, pur şi 

simplu, înmărmurită. Nu mai avea voce, îmi arăta 

insistent cu degetul spre gândaci. 

- Draga mea, nu te speria, este un gândac mort, ceilalţi 

cred că au venit la priveghi să-l plângă aşa cum se 

întâmplă şi la oameni. Eu ştiam numai de gândacul mort 

când am venit acasă, te aşteptam pe tine să vii să-mi dai 

o idee unde să-l îngropăm. 

Dintr-o dată, o văd pe draga mea soţie că se deşteaptă 

din starea aceea de încremeneală, se schimbă la faţă, 

ochii îi crescuseră dintr-o dată, îi ieşiseră din orbite, 

parcă era o fiară sălbatică, îşi scoase pantoful din 

piciorul drept şi... pleosc! peste grămada de gândaci: i-a 

omorât pe toţi.  

- Na, acum poţi să-i îngropi pe toţi, dragul meu! Să-i pui 

la gunoi, să nu-i mai văd în faţa ochilor şi să ştergi bine 

blatul. Eu merg la WC  că îmi vine să vomit. 

Am rămas perplex: nu ştiam ce să mai fac, doar în gând 

ştiu că am zis: „Doamne, ce criminală!” Şi, cu ochii 

umezi am adunat gândacii cu un şerveţel, i-am pus în 

găleata de gunoi, am şters bine blatul şi am plecat în 

dormitor. În drumul meu am auzit-o pe nevastă-mea 

cum icnea în baie dar am plecat mai departe cu ochii în 

lacrimi.  

 În noaptea aceea am dormit nemâncat şi cu 

spatele la nevastă-mea. Nu ştiu ce a făcut în urma mea, 

dar ştiu că nu am simţit-o când a venit în pat. O 

săptămână nu i-am vorbit, evitam orice discuţie cu ea, 

parcă eram mut. Slăbisem ca un ogar, vreo câteva zile 

nu am mai mâncat nimic, parcă ţineam post negru, 

beam numai apă. La serviciu aveam treabă şi nici cu 

colegii nu socializam, văzuseră şi ei schimbarea mea, 

dar nu îndrăzneau să mă întrebe nimic. Nu știau că 

sufăr după moartea gândacilor. Vorbeam doar cu fiul 

nostru, acasă, probleme de şcoală (era la liceu) şi atunci 

când îmi cerea bani pentru distracţie. Nu ştiu ce vorbea 

el cu maică-sa, dar, după acea săptămână când am 

evitat să vorbesc cu ea, fiul meu îmi zise într-o sâmbătă 

la prânz: 

- Tată, nu se mai poate aşa! Eu şi mama suntem 

îngrijoraţi de situaţia ta, te rog, hai la masă! 

Veni şi nevastă-mea în dormitor şi îmi spuse: 

- Hai, dragul meu, nu mai fi supărat, am făcut pomană 

de nouă zile pentru gândaci şi nu trebuie să refuzi, or să 

se supere sufletele lor dacă nu vii la masă! 

M-au înduplecat şi am mers la masă. Într-adevăr, făcuse 

o pomană în toată regula, nu uitase nici coliva, toate 

erau pe placul meu. Din ziua aceea, m-am împăcat cu 

soţia mea şi nu am mai adus vorba de gândaci, dar nu 

am mai văzut niciunul prin bucătărie.  

 Într-o zi, când m-am întors de la serviciu, 

aproape de uşa noastră văd un gândac asemănător cu 

cel mort, care mergea spre uşa vecinilor de vis-a-vis. L-

am urmărit să văd ce face. S-a strecurat uşor prin locul 

lăsat liber dintre prag şi uşă şi a intrat. Mă uit mai bine la 

uşa noastră de la intrare: între partea de jos a uşii şi 

prag era montat un dispozitiv din plintă care masca în 

întregime acest spaţiu de trecere, nu mai era loc liber pe 

unde să intre vreun gândac, probabil că nevastă-mea, în 

acele zile când nu mai vorbiserăm adusese un meşter în 

lipsa mea şi făcuse treaba asta. Cum de nu observasem 

până atunci?  

Am întrebat-o cum de i-a venit ideea. Mi-a zis că 

a fost la administrator şi i-a povestit faza cu gândacii. 

Administratorul a râs şi i-a spus că deasupra noastră 

locuieşte o persoană în vârstă care are gândaci, vecină 

cu dânsul. A avut şi el, veneau de la ea tot pe sub uşă. 

A dat cu fel de fel de sprayuri şi tot nu a scăpat de ei. A 

umplut golul de sub uşă, să nu mai intre gândacii şi a 

vorbit cu bătrâna să facă ceva să scape de ei că ne 

invadează tot blocul. Nepotul bătrânei a cumpărat un 

aparat pe care îl bagi în priză și care alungă gândacii, de 

aceea ei sunt acum dezorientaţi şi merg care-încotro, 

unde li se permite să intre.  

- Să ştii că am văzut unul în seara aceasta care a intrat 

la vecina de vis-a-vis, probabil că încercase să intre la 

noi dar nu a putut.  

- Bine că nu ţi-a fost milă de el, să-l iei şi să-l aduci în 

casă! zise nevastă-mea mai în glumă, mai în serios. 

 Am tăcut. În zilele următoare, dministratorul a 

chemat pe cei de la deratizare care au dat cu o soluţie 

specială atât în apartamente, la subsol cât şi pe scări. 

De atunci, nimeni nu s-a mai plâns de vreun gândac de 

bucătărie, în urmă a rămas doar legenda gândacului 

mort pe blatul din bucătăria noastră.  
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PAGINI DE ISTORIE LITERARĂ 
„Pornografie!“ – un proces 
politic mascat 
 
 

Pornografia presupune pângărirea prin 
obscenitate a sexualității și livrarea ei astfel ambalată ca 
spectacol profan, eventual cu scop lucrativ (aducător de 
profit). Populaţiile arhaice şi societatea tradiţională 
(satul) nu contabilizează pornografia între posibilităţile 
activităţii sexuale. Muierea de moravuri ușoare, prezentă 
și necesară în societatea rurală, își desfășura activitatea 
fără obscenități, cu oarecare fereală, în acord tacit cu 
obștea sătească. Acuza de pornografie în cazul unor 
opere literare, administrată de servanţii artileriei 
ideologice de mai târziu, a putut acţiona ca armă, 
perfidă, în lupta politică. 

Pledoaria pentru «întoarcerea» la valorile 
tradiţionale, propovăduită întreaga viaţă de Mircea 
Eliade, se dovedeşte şi sub acest aspect una pentru 
reconsiderarea purităţii de gândire şi de comportament 
uman şi alungarea pervertirilor. Pentru adevărata 
civilizaţie, în care celălalt sex să nu fie exploatat 
pragmatic, ci respectat. El le reaminteşte, celor care au 
uitat, că subtilităţile şi profunzimile vieţii sexuale au 
natură sacră, aşadar insondabilă, ce le predispune 
fireşte la venerare şi că ele se traduc natural în erotism, 
și nu în pornografie industrială.  

Percepţia deformată a realităţilor unui ritual, 
îndeplinit cu nobleţe în societatea arhaică (păgână) sau 
tradiţională (creştină), dovedeşte insanitatea interpretării 
ignorante a erosului şi folosirea vulgară a unor false 
acuzaţii, precum în cazul «pornografiei» uneia dintre 
operele literare eliadiene. 

 
La 18 decembrie 1927, Mircea Eliade scria, cu 

straniul vizionarism „profetic“, dovedit mai târziu, din plin, 
în repetate rânduri:  

Compromiterea e dovada palpabilă a 
unei activităţi cu rezultate efective. Conştiinţa 
compromiterii aduce siguranţa că ai lovit just şi 
adânc;  

sau: 
Mai e nevoie să-ţi amintesc că nici un pas nu s-a 
împlinit în evoluţia spirituală a omenirii fără a 

compromite timp de una sau două generaţii pe 
cei care au silit-o să-l facă?;  

ori: 
Nu se poate creia nimic fără o prealabilă 

şi absolută compromitere. Nu-ţi poţi cunoaşte 
puterile, virtuţile, aptitudinile. Nu poţi preţui 
poziţia singuraticului, a celui hulit şi temut. Nu 
poţi încerca voluptatea de a sfărâma tabu-urile 
ajungând astfel tu însuţi un tabu. Nu poţi 
concretiza, deci, acea serie nesfârşită de 
experienţe, care-ţi adună în suflet mierea 
amăruie a vieţii vieţuite – cu care vei împlini, 
apoi, cei dintîi paşi către operă [Elogiul 
compromiterii datat 18 decembrie 1927, în 
Scrisori către un provincial, în CUVÂNTUL, 
an. III, 1927, nr. 960, decembrie 18, pp. 1-2 ); 
sublinierile autorului – Eliade avea douăzeci de 
ani]. „Compromiterea“ în stare să redea: 
prospeţimea creerului, greul muşchilor şi furia 
urii, fără de care nimic nu se poate iubi şi nimic 
nu se poate crea –  

într-o dialectică a virilităţii, proprie Generaţiei sale, 
invocată cu atâta pathos, nu va întârzia mai mult de un 
deceniu, ca să se facă simţită, ca într-o tauromahie, ca o 
stihie provocată la luptă de un cavaler al curajului, în 
permanentă stare de asediu faţă de bătrâni, de 
politicieni, de mediocri, de aculturali, de incompetenţi, de 
lichele şi ceilalţi din fauna pestriţă cu care se confruntau 
tinerii... [ibidem]. 

Anul 1937 este pentru Eliade acela al 
„compromiterii“ publice: două ministere îl acuză pe 
scriitor. Întreaga Generaţie sare în apărarea tânărului 
savant şi scriitor, conducătorul ei recunoscut. O seamă 
de profesori universitari se raliază demersului.  

Numărul 431, din 13 iunie 1937, al revistei 
VREMEA, pe întreagă pagina a 5-a se ocupă de caz: 
Atentatul moral împotriva lui Mircea Eliade – O 
mistificare a Ministerului Educaţiei Naţionale – 
Ministerul dat în judecată pentru 10. 000. 000 lei 
daune.  

Este publicat Comunicatul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, în urma căruia Mircea Eliade este destituit din 
funcţia de „asistent onorific pe lângă conferinţa d-lui Nae 
Ionescu“, iar facultăţilor li se atrage atenţia „cu privire la 
persoanele pe care le întrebuinţează, ca să prezinte şi 
garanţii de moralitate“. Pagina conţine piesele apărării 
lui Eliade, veritabil Proces de Presă, acuzând Puterea, 
de calomnie şi dovedind priceperea juridică şi 
publicistică a conducătorilor VREMII, fraţii Donescu 
(Constantin A. și Al. Vladimir, avocat liberal). Astfel, din 
Precedente constatăm, cu date exacte, asemănarea 
cazului lui Eliade cu acela al predecesorului său, ilustrul 
Bogdan Petriceicu Hasdeu, destituit (la 1862) din postul 
de profesor de istorie, pentru „fivolităţile“ din nuvela sa, 
Duduca Mamuca. Pledoaria lui Hasdeu apare – ironie a 
soartei! – în chiar ediţia Mircea Eliade, a operelor lui 
Hasdeu, apărută în anul 1937, în două volume, la 
Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“...  

În Oamenii nu învaţă nimic este continuată, de 
astă dată cu Mircea Eliade, enumerarea diacronică a 
evenimentelor care îl aseamănă marelui său înaintaş 
Hasdeu; şi se dă explicaţia înlăturării „asistentului 
onorific“ de la catedra lui Nae Ionescu, pe motivul 

                           ESEU 
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„literaturii pornografice“. Piesa de rezistenţă a 
incriminatorilor este romanul Domnişoara Christina 
[Bucureşti: Editura Cultura Naţională, 1936, 260 p., apud 
M. Handoca, Biobibliografie, 45].  

Urmează Lista lucrărilor ştiinţifice ale d-lui 
Mircea Eliade, pe temeiul cărora d-sa „funcţiona 
intermitent ca asistent onorific pe lângă conferinţa d-lui 
Nae Ionescu“, cum inexact afirmă comunicatul 
Ministerului Educaţiei Naţionale, şi care listă cuprinde nu 
mai puţin de cincisprezece titluri. Apoi se arată cum 
Comunicatul afirmă lucruri neadevărate [„Căci nici 
decanatul Facultăţii de Litere, nici Senatul Universitar nu 
au judecat literatura d-lui Eliade şi n-au înaintat 
Ministerului nici un raport în acest sens“] şi 
Comunicatul calomniază [„Căci vorbeşte de «garanţiile 
de moralitate» ale d-lui Mircea Eliade. D-l Mircea Eliade 
a dat în judecată Ministerul Educaţiei Naţionale pentru 
calomnie, cerând zece milioane lei daune morale“], după 
ce, însuşi Decanul Facultăţii de Litere şi Filosofie, dl 
profesor Rădulescu-Motru, ar fi spus, după întrunirea 
consiliului profesoral din ziua de 9 iunie 1937: „Consiliul 
profesoral nici nu s-a gândit să judece moralitatea sau 
imoralitatea scrierilor d-lui Mircea Eliade, deoarece nici 
n-avea căderea s-o facă, de îndată ce domnia sa este 
asistent onorific“.  

Vechiul obicei de-a incrimina pe motive care să 
atragă oprobriul public, pentru oponenţii sau indezirabilii 
Puterii – metodă cunoscută încă de la Curtea Bizanţului, 
când regina Teodora îşi îndepărta duşmanii prin simpla 
acuzare de homosexualitate, delict grav în mentalitatea 
epocii, cum ne arată Procopius din Cezareea într-a sa 
Istoria secretă – face din atacul împotriva tânărului 
savant Eliade, incomodul gazetar şi lider de opinie în 
rândul tinerimii româneşti, un mizerabil proces politic.  

VREMEA titrează în continuare: Ce spun 
savanţii streini despre Mircea Eliade, cu prilejul 
apariţiei cărţii Yoga. Essai sur les origines de la 
mystique indienne, (1936), paragraf în care – 
superlative fără excepţie – sunt culese, opiniile a 
treisprezece somităţi din lumea ştiinţifică mondială şi 
patru cereri de colaborare adresate lui Eliade, din partea 
unor prestigioase reviste ştiinţifice din toată lumea.  

Mircea Eliade publică în acelaşi număr de 
revistă [VREMEA, nr. 491, din 13 iunie 1937, p. 13], trei 
Fragmente.  

Unul, despre tragismul căderii la: formele 
inferioare ale misticei; observând cu amărăciune 
desacralizarea lumii contemporane [idee care îl va 
obseda întreaga viaţă şi va rodi în lucrări de referinţă, 
cum ar fi Sacrul şi profanul, în ediţia originală: Das 
Heilige und das Profane, în Rewohlts Deutsche 
Enzyklopädie, condusă de Ernesto Grassi, 1957]: 

Când nu mai poţi  sau ţi se pare că nu 
mai poţi, să „te pierzi în Dumnezeu“  – te pierzi 
în alcool, în opium, în peyotl sau într-o isterie 
colectivă.  

Aluziile conduc explicit către „isteria“ bolşevică ce 
cuprinsese Uniunea Sovietică şi unde nu din nevoia de 
ideal, ci de a se pierde pe sine, se întâmplă ca atunci:  

Când nu te mai poţi pierde în Sfânta 
Treime să te pierzi în „mistica tractorului“,  

tot aşa cum, atunci:  

când nu mai crezi în Paradis – începi să 
crezi în spiritism.  
Alt „fragment“ decelează între semnele geniului 

– fidelitatea, după Baudelaire, ca semn de straşnică 
bărbăţie, prin fidelitatea faţă de norme si respingerea 
schimbărilor, a noutăţii şi aventurii, a originalităţii; pentru 
că normele nu se schimbă, ele sunt impersonale.  

Iar în ultimul dintre „fragmente“, vede în ruperea 
de restul Universului – melancolia omului modern, idee 
care va rodi în conceptul creştinismului cosmic 
românesc, preluat creator de la Lucian Blaga şi creionat 
în Destinul culturii româneşti (1953).  
 

* 
 

VREMEA persistă, încă alte trei numere 
consecutive, să îşi susţină colaboratorul, în continuarea 
unei exemplare campanii de presă, în favoarea lui 
Mircea Eliade. 

Sunt publicate cuvintele Suveranului, rostite la 
Academie şi apoi în faţa profesorilor de la Cluj: „Sufletul 
generaţiei de astăzi este ceea ce trebuie ţării de astăzi“ 
[C. A. Donescu, Regele apără tineretul, în VREMEA, 
nr. 492, din 20 iunie 1937, p. 3].  

Petru Comarnescu semnalează cum: „o violenţă 
fără margini, un mod inechitabil de a polemiza, o ură ce 
merge până la brutalitate şi câinoşie au scoborât nivelul 
vieţii noastre culturale“ [Concepţiile culturale ale 
Regelui nostru, în VREMEA, nr. cit., p. 5].  

Constantin Noica transformă tentativa de 
„compromitere“ publică a lui Eliade într-o „închidere care 
se deschide“ constatând înţelepţeşte situaţia dată, ca 
„privilegiul să îndure o nedreptate atât de frumoasă“: de 
a fi înlăturat ca asistent onorific „pentru motive de 
pornografie literară“, declarând că faptul îi trezeşte pur şi 
simplu...„invidia“. Noica îi cere colegului său ca pe timpul 
acestui „concediu forţat“ să publice cursurile ţinute în 
trei-patru ani, „cât a desonorat cu prezenţa lui 
Universitatea din Bucureşti“ şi creştineşte, desigur, „să 
răspundă fără ură urei care i se arată şi să scrie cea 
dintâi şi cea mai adâncă monografie asupra lui Nicolae 
Iorga“, pentru că „nimic nu e mai turburător, în osânda 
care-l întâmpină şi pe care el o primeşte, trebue să 
primească, decât faptul că ea porneşte dela profesorul 
Nicolae Iorga, cel care «a sesizat» Ministerul Educaţiei 
Naţionale, pentru ca la rândul său acesta, să «sesizeze» 
Universitatea din Bucureşti“ [Rânduri despre un 
pornograf, în VREMEA, nr. cit., p. 4]. 

Eliade făcuse o recenzie, într-o revistă 
universitară, care „l-a nemulţumit grozav“ pe Iorga, cu 
ani în urmă [Sinteza istorică a d-lui Iorga, în REVISTA 
UNIVERSITARĂ, an. I, 1926, nr. 3, martie, pp. 85-90]. 
Ca şi mai târziu, în cazul lui C. Z. Codreanu, răzbunarea 
temperamentalului Iorga s-a manifestat şi asupra lui 
Eliade.  

Deci, sfătuieşte Noica, e cazul ca M. Eliade să 
înţeleagă şi să accepte acuzaţia de la cel din care, 
spiritual, descinde, şi ca „unul din puţinii care-l şi înţeleg 
pe Iorga“, să accepte, ca unul pe care osânda nu-l poate 
copleşi. 

Paginile 8 şi 9, prezintă sub titlul Pro Mircea 
Eliade, texte de atitudine semnate de: Nae Ionescu, 



39 
 
 

prof. S. Mehedinţi, C. Noica, Octav Şuluţiu, Emil Cioran, 
Octav Nistor, Arşavir Acterian. 

Cu verva-i spumoasă dar nu lipsită de 
profunzime, Emil Cioran sfidează „dictatura 
reumatismului“ (aluzie la generaţia „bătrânilor“ instalaţi la 
putere în toate domeniile vieţii sociale româneşti) şi 
proclamă: „Pentru un om cu destin (adică, într-o ţară 
întreagă există un singur om [, un orientalist,] care poate 
circula şi în cealaltă jumătate a culturii umane) nu cred 
că este o nemângâiere mai mare decât aceea de a fi 
înţeles. Dispreţul muritorilor este un omagiu adus 
spiritului“ [Crima bătrânilor, în VREMEA, nr. cit., p. 8].  

Şi aici, «efectul de generaţie», îşi face acut 
simţită prezenţa: vezi, ca ecou la ecou, textul lui M. 
Eliade: Fragment despre dispreţ, în VREMEA, nr. 426, 
din 11 februarie 1936, p. 11.  

Cioran continuă în articolul Crima bătrânilor : 
„Lepădarea de lume este concluzia necesară a spiritului. 
Există însă o lepădare în mijlocul acestei lumi. O 
frenezie rezultată din dezgust, entuziasm şi pasiune. 
Asta face să-ţi cauţi duşmani peste tot şi să nu te 
intereseze nici unul“. Iar fraza finală, în sprijinul 
afirmaţiei că procesul era unul politic, dar mascat: 
„Mircea Eliade reprezintă orientarea spirituală, aspectul 
supra-politic al generaţiei“; de aici rezultând concluzia lui 
Cioran, că înlăturarea lui Eliade este „simbolică“.  

În pagina a 9-a, redacţia VREMII demonstrează 
că toată tărăşenia este în fond o „mistificare a 
Ministerului Educaţiei Naţionale“ şi insinuează: „Suntem 
convinşi că dl. dr. C. Angelescu, ministrul educaţiei 
naţionale, va sancţiona pe aculturalul atentator“.  

Studenţimea ia atitudine în favoarea lui Mircea 
Eliade, idolul ei; printre revoltaţi şi aderenţi la susţinerea 
lui în campania revistei, studenţii de atunci: Horia 
Stamatu, Mihai Şora, Simion Stolnicu, Ion Frunzetti, 
Ştefan Crudu, Ion Iovescu, Horia Ursu, Octavian Nistor – 
pulberea auriferă a „tinerei generaţii“... [vezi: VREMEA, 
nr. 492, din 20 iunie 1937, p. 10].  

Mircea Eliade nu semnează în acest număr, la 
VREMEA, nici un articol.  

Săptămâna următoare, revista publică: 
Protestul studenţilor de la Drept, împotriva excluderii 
lui M. Eliade, tipărind peste 170 de semnături [VREMEA, 
nr. 493, din 27 iunie 1937, p. 2].  

Împricinatul autor publică, cu imperturbabilă 
superioritate, superb etalată: Câteva semne. Probabil 
că, nu întâmplător, el se opreşte asupra numelui 
Sfântului Ioan Gură-de-Aur, „botezat“ astfel, nu pentru 
vorbirea frumoasă, ci pentru cea adevărată a 
Hrisostomului... [în VREMEA, nr. cit., p. 8] 

Chiar şi cea de-a patra săptămână, continuă la 
VREMEA campania de presă pro-Eliade: C. A. Donescu 
este de părere că lupta contra tinerei generaţii ia                
aspectul unei „violente deslănţuiri“, pe care o 
semnalează în paginile revistei UNIVERSUL. Aflăm că, 
dincolo de efectele „războiului“ dintre generaţii, provocat 
chiar de „tineri“ prin lipsa lor de ipocrizie şi curajul 
acuzelor aduse „bătrânilor“; „Comitetul Societăţii 
Scriitorilor Români în frunte cu preşedintele ei, D. 
General N. Condiescu, a sărbătorit pe Mircea Eliade 
pentru recenta sa lucrare, Operele lui Haşdeu. Demnă 
replică dată aculturalilor pripăşiţi la Ministerul Educaţiei 

Naţionale“. [Conflictul dintre generaţii, în VREMEA, nr. 
494, din 4 iulie 1937, p. 3].  

Mircea Mateescu scrie despre Atentatul 
împotriva generaţiei lui Eliade.  

Eliade recenzează, în acest număr, un volum de 
publicistică al prietenului său N. I. Herescu [Pentru 
clasicism, în VREMEA, nr. cit., p. 8]; volum cu acelaşi 
nume [Craiova: Editura Ramuri, 1936, 170 p., 60 lei]. 
Herescu este şi întemeietorul revistei FAVONIUS, la 
1926, iar pentru acest autor, clasicism înseamnă tinereţe 
– este de părere Eliade: un perfect echilibru mental, 
adică un primat al raţionalului. 

Conflictul se încheie cu câştigarea procesului de 
către Mircea Eliade. 

Resentimentele însă, ale contemporanilor sau 
ale posterităţii, la fel ca în „cazul“ Eminescu, vor focaliza 
într-o mai mult sau mai puţin insolită „constelaţie Grama“ 
cu prea multe nume pentru a o putea numi, şi care vor fi, 
cu toatele, un ferment sui generis al fenomenului 
mondial Mircea Eliade, comparabil cu o Stea Polară a 
gândirii omeneşti din miezul veacului al XX-lea. 
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 Ana ARDELEANU 

Arma cea de toate zilele 

 

 

 

Oare firele cărui timp îmi fac laţ pe gleznă, 
O colorează, prea viu pentru gustul meu 
Şi pentru atmosfera în care dau semn de pornire 
Motoarelel lumii. 

Te chem, iar tu răspunzi, 
În felul în care răspunde cucul 

Băieţelul care ai fost 
Îşi taie bretonul cu un ciob de lună, 
Apoi îşi şterge picioarele anilor 
În faţa altei uşi, 
Casa mea şi-a pus numărul pe talpă 
Şi-a plecat, precum Badea Cârţan,  
În altă poveşte de dragoste 
Din care nu-şi mai poate retrage  
Cuvântul de onoare dat 

Te strig  
Pentru a-ţi pune un sentiment pe umeri 
În vremuri reci 
Aşa, ca de la om la om, 
Tu eşti făgaşul pe care umblă ideea mea nud. 
Arma cea de toate zilele 
Care-mi aduce la picioare 
Vânatul pădurilor fermecate 

 

Cu un poem bun 
 
 
Cu un poem bun 
Poţi obţine orice: 
Libertatea, viaţa, ura, invidia. 
 
 Mai puţin fericirea, 
În tribunalul căreia te judeci, 
Pe veci, cu imaginea ta din oglindă, 
Fără ca unul din voi să câştige, 
Căci speţa e absurdă, 
Viaţa e absurdă, 
Poemul e absurd. 
 
 Primeşti oferte ciudate 
Din partea ideilor  
Cu abordare mercantilă, 
Care te piaptănă doar în faţă. 

În spate,  părul cade 
Pe umerii îngerului urmăritor, 
Căruia zorile îi vor tăia aripile 
Şi totul va intra în normal: 
Cofetăresele vor face torturile obișnuite, 
Flaşnetarii vor cânta cântecele obişnuite, 
Dumnezeu va face, însă, gestul suprem, 
Pentru a păstra lumea 
Şi poemul bun 
La căpătâiul inimii sale. 
 

 

Mereu îmi spun că... 
 
 
... oamenii sunt o rugăciune imperfectă 
Aşa cum proiecţia unui chip frumos 
Într-o oglindă ciobită 
 
Visul fiecărui om este decupat dimineaţa 
De o mână expertă în arta figurativă 
Iar prin gaura atât de dureros executată 
Acum trece albatrosul 
Pentru a trasa, cu albastru, linia orizontului 
În momentul acela ciudat, cînd cel ce iese  
Din reastaurantul iluziei, dimineaţa, 
Cântă: „Lume, lume, soro lumeee...” 
Pomii bronzaţi sub clar de lună  
Îi sar în ajutor, sprijinindu-i cu umărul 
Durerea 
............................................... 
Orice cumpărături ai face,  
Alcoolul iluziei, să nu lipsească din coş. 
De ce oare rafturile sunt goale 
Când bunul Dumnezeu a făcut aprovizionarea 
A lămurit vânzătorul că lacrima de alinare există 
Că oamenii sunt o rugăciune 
Aflată în impas 
Spusă cu spatele la altar... 
 
 
 

 

                   POEME 

https://www.facebook.com/ana.ardeleanu12?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCpEwbEszuG2QrwYhIzmg5HuGtox9S-HZNI6dSQnM7C4g3UyOL9JStI04aYXxRJgsG-xLlDsZPROuNW&dti=1044430055589898&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/ana.ardeleanu12?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCpEwbEszuG2QrwYhIzmg5HuGtox9S-HZNI6dSQnM7C4g3UyOL9JStI04aYXxRJgsG-xLlDsZPROuNW&dti=1044430055589898&hc_location=group_dialog
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Nicolae NISTOR 

 

DOAMNA DIN LOJĂ! 
  
Nu pot să uit sentimentele adânci 
Și câte lacrimi ai ascuns sub stânci. 
Am așezat tot ce-I frumos,dus de ispite, 
În filele cărților ostenite și prăfuite. 
M-am pierdut tânjind spre astre, 
Și-am devenit zeița lojelor albastre. 
O doamnă ce-a intrat în lumea bună, 
Cu un bănuț desprins dintr-o cunună, 
O fată de la țară care adeseori 
O salbă si-ar fi dorit,și-un car cu flori, 
Să aibă parte de un băiat fără comori. 
Nu pot fugii de tine,Nic, chiar dacă nimic 
Nu-mi va întoarce drumul să mă ridic, 
Privesc în gol prin saloanele mondene, 
Un frig îmi umblă c-un dor prin vene. 
Fug pe cheiul unde să vii mai sper  
Aducând cu tine fiorul dintr-un mister! 
 
CÂND NIMENI NU ESTE LÂNGĂ NIMENI  
Ultima oară ușa era deschisă, 
ai plecat noaptea, 
când mai ardeau în noi poveștirile trecute, 
iar cerul încerca să nu ne uite.  
Nu mai scriu versuri pentru tine- 
cel care pleacă grăbit, 
să hrânească păsări rătăcite, 
care bat cu ciocurile în ușile părăsite. 
Zgomot de vânt închis în intuneric, 
scârțâit de lemn viu, care nu doarme, 
spaime,multe spaime izolate în piept... 
Eu credeam că faci baie în ploaia de lacrimi, 
căzută din cer pentru noi, 
noaptea, când nimeni nu este lângă nimeni și 
simt cum te strecori în noi,prin ușa ruginită de ploi! 
 
 
 
 
TE PRIVESC PESTE UMĂR... 
  
va veni vremea când  
privirea peste umăr  
ne va prinde 
aveam atâta timp  
să ne iubim ochii 
indiferent de obstacole 
chiar dacă eu  
așteptam în umbră 

să pleci de pe scenă 
râvnită fiind de mii de priviri 
astăzi prin oglindă 
vorbim cu fața la ferestre 
unde gândurile noastre  
refugiate evadează 
iar ochii plâng nevăzuți  
of! cum peste umăr iubirea 
cade în lacrimi și noi nici nu știm 
de ce?! 
 

 

 

AMINTIRI CU IZ BAROC 
 

Îți amintești Nic, stăteam agățată, arzândă, de trupul tău, 
Și mistuită muşcam flămândă din inima ta ascunsă 
undeva.  
Ceasul din turla bisericii mă înlănţuia de trupul tău, 
speriată. 
Mă ascundeam ca un copil fugit de acasă,sa nu fiu 
prinsă. 
În lumina difuză care ne aleargă in noapte pe 
aşternuturile parfumate, 
Te aştept goală şi plâng,intre o lună plină şi spaimele 
tale bănuite. 
Hotelul baroc si trist cu miros de ţigară de foi rătăcit in 
istorie, 
Ne ascunde pe noi de timp şi răutăţi, ah,iubirile 
pierdute!  
Pe stradă caldarâmul spălat de ploaie si amintiri, mă 
sfâşie, 
Câini părăsiţi,muşterii,prostituate depăşite de timp,o 
lume 
Ce se caută pe sine in moarte si iubire,ascunse in 
tablouri. 
Unde este steaua noastră care ne mângâia cuvintele, 
Unde eşti tu,cum să te strig,pe unde rătăcești iubire.? 
Ştii, Nic, dimineţile acelea cu petale de trandafiri si 
cafea, 
Marea care se târa ca o larvă sub tălpile noastre 
desculțe, 
Păsările depărtării dansând, pescărușii ce vestesc 
vremuri triste! 
Astăzi este linişte, in burgul părăsit de noi aştept seara 
lumii, 
Cu mateloții care te întorc de unde te-au exilat spaimele 
tale. 

                     POEME 
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Valeriu Marius CIUNGAN 

 
AMNEZII 

 

uitasem primãvara vine dupa iarnã 

cuvântul dupã gând, gândul fecund dupã un altul, 

cu gleznele jumate în zãpadã, jumãtate dezgolite-n 
ierburi 

mai caut aripi sã m-ajute sã încerc mãcar jumate saltul 

 

uitasem anotimpul în care m-am nãscut 

pãrea sã fie o sãrbãtoare de-nviere 

a trupului fragil surpat sub pleoapa de pãmânt 

privind cum iarba încolţind viaţa primãverii înapoi şi-o 
cere 

 

uitasem anotimpul în care care am iubit 

şi dacã-s patru anotimpuri este vreunul anumit iubirii? 

când nu ştii sufletului ce sã-i ceri e primãvarã 

sau frunze ruginii pãşeşti nostalgic când eşti în puterea 
firii? 

 

uitasem anotimpul fãrã ploi în care nu ţi-am scris 

am fost frumos poet cândva, frumoasã poezie, nu mai 
ştiu, 

scriu sau mã scrie cineva în anotimpul anumit iubirii, 
indecis, 

prin pagini albe încolţesc mici lujeri din trupul poeziei, 
încã viu! 

 

 

 

 

GENEZÃ 

 

azi nu am scris,uitasem sã mai scriu,o foaie albã,început 
de carte, 

slove-nţelepte,cine mã-nvaţã când apari din întunerec 

ce e lumina şi cine noaptea de luminã o desparte 

 

azi nu am scris,în versuri lungi, cum ape-ntinse sunt 
albastrã zarea 

şi-un rãsãrit în flãcãri,fundal prin care treci adeseori 
tãcut 

adeseori separã cerul, marea 

 

azi nu am scris, nici n-aveam cum, ieşeai frumos din 
ape,pãşeai uşor, cele 

dintâi poteci pe care calci,pãreau cã urcã înspre stele  

 

azi nu am scris şi astre mici cãdeau ca picuri de 
luminã,şoapte 

prindeam în palme şi le-aruncam ‘napoi din leagãn,ca  
picuri de luminã-n noapte 

 

azi nu am scris, micã sirenã,cântecul ce-l fredonezi 
vrãjise universul 

şi paseri albe îşi iau sborul peste stânci şi şerpuieşti-
nvãţând cum este mersul 

 

azi nu am scris şi m-am uitat în jur,pe plaje albe, mii de 
semeni 

iubind, perechi de-ndrãgostiţi,plimbându-se de 
mânã,parcã gemeni 

 

azi mã-odihnesc, puţinã mi-e odihna,sã scriu despre 
iubire şi trudesc 

ca-n prima zi,când apãreai din noapte şi dâre de luminã 
urma o-nsoţesc 

ştiai ce va urma, aveai un aer plictisit , nepãsãtor, firesc ! 

 

                      POEME 
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BOBOC 

 

O lume de tină 

Schițez punți fragil construite 
din pământ și apă 
din memoria degetelor orbecăind 
m-am trezit 
neștiind dacă visele sunt de cleștar 
sau apa adâncă îngheață sub poduri 
văd o femeie pășind între maluri 
poartă încă lanțul 
te poartă de la un capăt la altul 
curge un cântec despre viață și sete 
despre Iisus și pietre, 
Dumnezeu este acolo unde n-am construit nimic 
pe un coridor lung iubirea aleargă 
când bocetul lumii este o năframă 
legănându-se pe umerii goi 
doar vocea ta urcă-n plămâni și prin coaste 
două cioturi de aripi rămase de strajă 
îi duc femeii o cană cu apă și vin 
zâmbește și lanțul se rupe 
pe drumul spre Ierihon 
un orb vede 
oamenii așa cum sunt 
ce curaj 
să plimbi amintirile de pe un mal pe altul 
și dezrobite să alunece oarbe 
Azi Iisus vindecă un om cerșind o fărâmă de timp prin 
cristalinul mort 
dar sufletul viu 
precum iubirea femeii și apa din cană și vinul vărsat din 
rană 
azi punțile dorm 
unite în lumină 
o lume de tină își leagănă fiii în orb. 

 

Închis pentru Inventar 

Este vremea bilanțului, Anya. Cine a pierdut și de ce, 
cine a coborât steagul alb în bernă 
și dacă a contat. Este final de an și sufletele au intrat în 
inventar 
Anya, iubirea este un fluture multicolor 
pe orice parte l-ai întoarce te va contamina, 
te va murdări de iluzii până va încăpea într-o cutie cu 
rugăciuni 
un mic insectar, 
iubiri prinse în boldul timpului, 

aripi amputate de îndrăzneala zborului, 
cine a furat zilei mai multe lacrimi 
cine spune noapte bună și lasă iubirea cu spatele 
descoperit 
Să nu crezi, Anya, că Dumnezeu stă în cârca noastră cu 
felinarul aprins, 
El nu aprinde lumina celor care închid ușa pe dinăuntru 
Iisus bate în fereastra înzăpezită și tace 
tace pentru că iubește  
și iubirea este uneori cel mai tăcut tovarăș - 
își unește palmele într-o rugă simplă 
cu tot ce i-a rămas. 
Anya, am tăiat cuvintele,  
și tot cresc în mine 
am tăiat nopțile și ele se întorc, 
fluturi bezmetici, 
de acum las poemele să umble libere prin mine, 
las culorile deschise, 
până voi picta în versuri cerul, 
cine a îndrăznit, Anya, a câștigat  
și sufletele din vitrina închisă pe dinăuntru 
știu, 
dar nu pot plânge. 
El tace iubind și bate la fereastră până ninge. 

 

Cu degetele strâns unite 

Și zici că iubirea aceasta persistă pentru că nu am dat 
ce e mai bun din ea?  
 
Atunci suntem aici cu unicul scop de a ne îmbina 
nuanțele într-o singură culoare, pictându-se pe pânză 
către înserat. Cât cer ne rămâne după ce am pictat o 
monocromie a iubirii? Câtă inimă dezgolită de sine, câte 
picături de apă deșertându-se de perfecțiunea de 
cristal?! 
Tu înțelegi că poezia mea suferă transformări și nervii ei 
se modelează în avene. Am nevoie să cobor atât de 
adânc, până într-acolo unde versurile strigă claustrofob 
după iubire.  
Tu mă ridici dintr-o moarte care nu înseamnă nimic. Tu 
mă ridici dintr-o viață pe care nu scrie nimic. 
Și prinsă între cer și pământ, ca toți asemenea mie, 
respirăm anaerob. Respirăm în salturi de lumină.  
Mâine este duminica leproșilor. A celor curățiți și 
nerecunoscători, a celui eliberat din sine însuși și 
mulțumind Creatorului. Mâine singura lepră rămasă e 
cea a sufletului. O boală mirosind a mormânt și pământ 
reavăn.  
Citesc despre viață și mă închin. Cu degetele strâns 
unite, leg crucea de fiecare punct cardinal al trupului 
meu orfan. Am inima plină de cei plecați în strânsoarea 
anotimpului. Mi-e dor de tata și mă strâng în brațe. Mi-e 
dor de tine și scriu. Mă scriu când nu-mi ești, iar dacă 
îmi ești, pictez. 
Dumnezeu aleargă prin mine desculț. Doar eu nu mă 
grăbesc. Îmi beau în liniște cafeaua și primesc, cu 
fiecare înghițitură, un ghiont de la înger. 
Mă gâdilă în inimă și râd din mijlocul culorilor scrise.  

 

                  POEME 

https://mihaelaroxanaboboc.blogspot.com/2019/01/o-lume-de-tina.html
https://mihaelaroxanaboboc.blogspot.com/2018/12/inchis-pentru-inventar.html
https://mihaelaroxanaboboc.blogspot.com/2019/01/cu-degetele-strans-unite.html
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        TIMP MORT 
 
             DIN CAUZA UNEI DEFECȚIUNI LA DIRECȚIE, 
a trebuit să-și întrerupă călătoria. Era aproape amiază, 
iar reparația dura cel puțin o oră. Orășelul de munte nu 
prea avea ce-i oferi, dar în imediata apropiere a 
atelierului descoperi un parc și se îndreptă acolo. Se 
așeză pe o bancă, pe o alee mărginașă, intenționând 
să-și mănânce sandviciul cumpărat de la benzinăria din 
apropiere și să-și bea cafeaua. Parcă tot universul 
fusese invadat de verde, aerul mirosind a flori de 
salcâm. Era la aproape trei sute de kilometri de casă și 
se simțea mai singur ca oricând. Parcul, destul de întins, 
părea neîngrijit, cu aspect de pădure bătrână. În față se 
înălțau doi stejari noduroși, un fag imens și câțiva 
castani sălbatici cu trunchiurile groase. În stânga, pe 
marginea aleii, se mai aflau un tei și doi salcâmi în 
floare. Aerul era umed, iar umbra, înmiresmată și deasă. 
La nici cincisprezece metri, în dreapta, pe aleea 
principală, o tânără ședea pe o bancă. Era scundă, 
plinuță, îmbrăcată în negru. Purta tricou, pantaloni și își 
ștergea lacrimile. Trecând prin dreptul ei, remarcase că 
avea un chip plăcut, cu trăsături delicate. Stând pe 
banca sa și lăsând ca zecile de nuanțe de verde să-i 
inunde ființa, se simți învăluit de o pace lăuntrică cum nu 
mai cunoscuse până atunci. Era ca un răgaz de tihnă a 
minții și a sufletului, răgaz necesar în acest orășel 
aproape anonim, atât de departe de casă. Văzut de aici, 
dintr-odată parcă se limpezise totul, esența vieții, ce 
avea ea mai important în frumusețe și durere, în 
comparaţie cu stresul și nebunia de zi cu zi în care trăia, 
păienjeniș de interese și relații, deziluzii și neputințe. 
Ceva mai jos, în stânga, aleea se termina și dincolo de 
gardul de fier forjat cu vopseaua verde scorojită trecea 
șoseaua care intra în oraș. La un moment dat, un câine 
se ivi în partea cealaltă a drumului: era mic de statură și 
părea bătrân, cu un corp lunguieț și pântec proeminent, 
caraghios. Urechile-i erau mici și ascuțite, aproape 
negre, spre deosebire de restul corpului, de un cafeniu 
uniform. Zărindu-l mușcând din sandviciul cu ton, 
câinele își făcea curaj să traverseze drumul. Nu părea 
maidanez, vreun șorecar probabil de pe la casele din 
vale. În acele momente se gândea că ar trebui s-o sune 
pe Anastasia. De câteva luni se înstrăinaseră, fiecare 
având senzația că celălalt se gândește să divorțeze. Dar 
încă n-au vorbit despre despărțire, în realitate nici ei nu 
știau ce vor, era un perioadă de înmărmurire şi derută, 

căci odată cu moartea fetiței, viaţa îşi pierduse parcă 
sensul pentru amândoi. Durerea, în loc să-i apropie, 
căscase un hău între ei, de zădărnicie și stranietate. 
Între timp, șorecarul se încumetă să traverseze, țâșnind 
printre două mașini. Se auzi o frână, dar scăpă cu bine, 
strecurându-se printre barele de fier ale gardului și 
oprindu-se la picioarele lui; era limpede că nu făcea asta 
pentru prima dată. Rupse o bucată din sandvici și i-o 
dădu. Câinele începu să înfulece hapsân, din când în 
când aruncându-i priviri recunoscătoare. În clipa aceea, 
tânăra în negru se ridică, apropiindu-se: Pot să mă așez 
lângă dumneavoastră? Îi răspunse surprins oarecum: 
Desigur. Ea se așeză pe margine, acum urmărind 
amândoi câinele. Vă pot ajuta cu ceva? o întrebă. Ea îl 
privi: Doar să-mi permiteți să stau aici... Apoi continuă: 
Șeful meu a profitat de mine. M-a mințit că va divorța... 
Mâncând ce mai rămăsese din sandvici, câinele se 
așezase la picioarele lor. Dincolo de gard, pe partea 
cealaltă a șoselei, se ivi o cățea alb-maronie, 
pregătindu-se și ea să traverseze. Părea din aceeași 
specie, cu picioare și mai scurte, dar cu o burtă imensă, 
atingând pământul. Probabil că trebuia să nască foarte 
curând. Câinele se ridică și coborî la gard, oprindu-se și 
urmărind-o. Își ținea coada ridicată, mișcând-o în stânga 
și în dreapta. Se pare ca va fi o familie numeroasă, se 
trezi el vorbind. Iar tânăra: Dacă nu așteptam un copil, 
probabil că îmi luam viața... Fetița noastră împlinise trei 
ani, spuse bărbatul. A murit anul trecut. Iar de atunci... 
Tânăra își ștergea lacrimile. Am văzut un film, rosti, în 
care cineva spunea că pentru a-ți trăi viața, trebuie să ai 
cel puțin un lucru pentru care să merite să mori... O privi 
cu blândețe: poate că însăși tristețea aceea o făcea 
frumoasă; întotdeauna se întâmpla așa. Îi întinse 
cafeaua din care nu apucase să bea. Mașinile goneau 
pe șosea, cățeaua neîncumetându-se să traverseze. 
Poate era suficient de înțeleaptă să nici n-o facă. El se 
ridică de pe bancă și, cu ultima bucată de sandvici în 
mână, coborî spre gard. Se gândea să i-l arunce 
dincolo, doar s-o știe în siguranță. Sorbind din cafea, 
tânăra îl urmă. Dar când să ajungă la gard, cățeaua 
țâșni printre mașini, reușind să treacă de linia continuă 
de pe mijloc, fiind izbită apoi de un microbuz ce venea 
din sens opus, zvârlită în față și strivită de roată. 
Încetinind, celelalte autovehicule încercau s-o 
ocolească. Zăcând pe asfalt, continua să scâncească 
ușor, cu ochii umezi îndreptați spre ei: în curând izbuti 
să nască primul pui. Apoi al doilea, până la apariţia unui 
camion încărcat cu militari care puse capăt suferinţelor 
ei. O, Doamne, șopti tânăra printre lacrimi și atunci el o 
lăsă să-i cadă pe piept, simțindu-i căldura trupului și 
toată durerea, și mai simțind că viețile lor se află la 
răscruce, tot timpul era aşa, de parcă te-ai afla pe o 
punte suspendată între două maluri, între un timp şi 
celălalt în acest labirint, pe acest drum nemilos și uneori 
de neînțeles al vieții, al dragostei şi al morții. Mai târziu, 
după ce îşi ridică maşina, pornind la drum, o sună pe 
Anastasia: Întârzii puțin, dar cu siguranță ajung până 
diseară. Ieșim în oraș? Doar noi doi, ca pe vremuri... Iar 
ea, șoptind: Mi-e dor, să știi, și am ceva important să-ți 
spun... Glasu-i tremura.  
 
 
 

                     PROZĂ 
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Contele de Madeira – sau primul 

roman minimalist  românesc 
 

         Cu o floare nu se face primăvară, dar să nu 

ne grăbim: cu o floare se face o primăvară 

minimalistă, dacă nu pierzi prilejul. 

         Minimalismul, ca stil, este o prezenţă 

obsesivă în artele moderne; de multe ori atât de 

prezent încât nici nu îl observăm, sau, din contra, îl 

ignorăm. Muzica a ajuns la mari performanţe, s-au 

compus piese instrumentale, concerte, simfonii, 

opere (Arvo Part, Phillip Glass, John Adams), în 

arhitectură se construiesc vile, săli de sport şi de 

concerte, serialele în manieră minimalistă 

invadează ecranele televizoarelor, baletul 

minimalist ne modifică însăşi viziunea estetică 

asupra corpului nostru în mişcare, artele plastice 

sunt în aceeaşi poziţie. Constantin Brâncuşi este 

recunoscut ca un pionier în sculptura minimalistă, 

prin forţa de sugestie o formelor aparent simple 

inventate şi desăvârşite de imaginaţia sa, la fel 

Ernest Hemingway în proză, Samuel Beckett în 

teatru. Probabil în poezie, alături de muzică, s-a 

ajuns destul de departe. Dacă am analiza, dintr-o 

viziune modernă, textualistă „Poema rondelurilor” 

de Alexandru Macedonski, am descoperi puţin 

simbolism, în schimb minimalismul domină, prin 

forma desăvârşită şi redundantă, repetitivă, prin 

tendinţa de a reduce sensurile spre zero şi de a 

lăsa cititorul în situaţia de a extrage orice 

semnificaţii doreşte, aşadar de la orice la nimic. 

Poezia niponă este minimalistă, se bazează pe o 

estetică interioară, aproape ezoterică, iar sensurile 

nu se difuzează în enunţuri explicite, ci numai 

sugerate. Aici apar capcanele, în aparenta 

simplitate, în realitate, în complicata simplitate. 

Practicarea acestei poezii de către cunoscători, nu 

de mulţimea aflaţilor în treabă, conduce la versuri 

reuşite în universul complex al acestui stil de 

poezie, unde sensul cuvântului „minimalist” 

presupune multă iniţiere, cunoştinţe teoretice 

multiple şi cheltuirea unor intense resurse 

energetice de talent în scurtcircuitări violente.  

         Prin „Bătrânul şi marea”, Ernest Hemingway a 

primit laurii Premiului Nobel. Această nuvelă sau un 

micro-roman este un exemplu de artă literară 

minimalistă, cu o întreagă ţesătură de mijloace 

descoperite de prozator, şi de procedee specifice. 

Îmi face impresia că „romanul” (astfel subtitrat de 

autoare) „Contele de Madeira” de Elisabeta Iosif 

este mai mult decât primul roman minimalist 

românesc, fapt cu totul excepţional, nu numai 

istoric, ci, în primul rând estetic, fără prea mari 

legături cu experimentul reuşit de autorul „Zăpezilor 

de pe Kilimanjaro”. Nu ştiu dacă autoarea este 

conştientă de ceea ce a realizat, dar indicatoarele 

romanului aflat sub observaţie arată o singură 

direcţie: minimalism. 

         Privit la suprafaţă, „Contele de Madeira” 

poate fi considerat roman biografic, despre 

tinereţea unei pianiste foarte talentate, Isabella, 

fiica lui Grigore Vrancea, un primar al capitalei pe 

la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului 

al XX-lea, cam acelaşi timp istoric reţinut şi evocat 

de Mateiu Caragiale în capodopera sa „Craii de 

Curtea Veche”, de unde uşoara confuzie, foarte în 

spirit minimalist, că ambele romane ar avea ceva în 

comun. Romanciera depăşeşte biografismul 

(Isabella s-ar putea să fi fost pianista Cella 

Delavrancea, iar tatăl ei, binecunoscutul Barbu 

Ştefănescu-Delavrancea?) dar începe apoi să 

lanseze spre adâncime sonde cu graţie, cum se 

spune, o graţie de mare sugestivitate, schițând o 

poveste, unde aproape totul este sugerat, de la 

conflict, la personaje şi portretistică de personaje, 

la peisaje, la dialog.  

         În prefaţă, Aureliu Goci plasează romanul în 

preajma universului narativ şi filozofic al lui Mircea 

Eliade, un prozator de dimensiuni uriaşe, unde 

„Ceahlăul literaturii”, altfel zis Sadoveanu îşi pierde 

dimensiunile, însă le capătă Vasile Voiculescu. Se 

prea poate ca, în viziunile sale interioare, Elisabeta 

Iosif să fi aruncat nu numai o privire, ci mai multe 

spre miraculosul esoterism afişat de genialul 

prozator care a imaginat suprarealitatea de „Pe 

strada Mântuleasa”, însă autoarea noastră are 

energia să depăşească forţa devastatoare de 

gravitaţie eliadescă şi evadează esenţial, 

pretutindeni în literatură, sugerând totul, inclusiv 

fantasticul, realismul metaforizat al lui Gustave 
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Flaubert, folclorul esoteric românesc, exotismul, 

heraldismul lui Victor, personajul principal, 

obsedatul de „sângele albastru”, nobiliar, din 

venele bunicii sale, deci, din propria sa alcătuire 

fizică şi psihotică. Mai degrabă Elisabeta Iosif ar 

împărţi câteva apropieri cu realismul magic sud-

american, al lui Gabriel Garcia Marquez, dacă ar fi 

să mai căutăm un reper şi să ne aflăm în treabă pe 

panta comparatismului. Cert este un fapt, oricâte 

orientări am căuta, oricât ar fi să nu credem, repet, 

să nu credem, „Contele de Madeira” este o 

creaţie foarte originală, probabil o bornă în 

literatura română: primul roman minimalist. De 

aici încolo nu avem decât să discutăm la infinit: 

cum reuşeşte prozatoarea să scrie minimal, virtuţile 

excepţionale ale dialogului, care tinde de cele mai 

multe ori spre lipsa de comunicare, arta descrierii 

grădinilor, a peisajelor din insula Madeira din 

Oceanul Atlantic, pe care autoarea nu le cunoaşte, 

însă le imaginează şi le transpune literar în stil 

minimalist, esenţial. Aureliu Goci observa lipsa 

personajelor. Ba, dimpotrivă, există cu prisosinţă, 

însă reduse la ghinda de unde va răsări stejarul. În 

acest sens, pagina unde este descris grupul de 

prieteni remarcată de subtilul critic este antologică. 

Ar fi o invitaţie pentru critica literară preocupată 

până peste cap de genii optzeciste, douămiiste, 

postmoderniste, fracturiste să-şi mai schimbe 

creioanele şi să cerceteze, să definească 

structurile minimaliste, inclusiv în proză, fiindcă 

poeţii s-au grăbit şi şi-au marcat teritoriul. 

         Probabil romancierei noastre i-au scăpat 

unele amănunte în construirea subiectului, aşa îmi 

face impresia, calcă de câteva ori pedala unor 

exagerări, inclusiv stilistice. Posesor al unui 

conţinut redat cu mijloace poetice şocante, romanul 

se cere cu adevărat citit de mai multe ori, pentru a-i 

descifra nu atât subtilităţile de sens, cât 

ingeniozitatea, suprarafinamentul construcţiei şi al 

expresiei literare, nemaiîncercat, din câte ştiu eu, în 

proza românească decât fragmentar, intuitiv, în 

I.L.Caragiale, Urmuz. Dacă alt autor ar fi ajuns la o 

astfel de performanţă, oricine, inclusiv cei doi de 

mai sus, am fi discutat despre un mare scriitor şi 

minunatele lui creaţii, repet, minimaliste.  

         Deocamdată să recunoaştem că numele 

Elisabetei Iosif, prozatoare, eseistă, poetă, se 

plasează într-un loc unic, exact unde oricine s-ar 

aştepta mai puţin, un loc în stare să definească un 

important destin literar. Gellu Naum a publicat 

singurul roman suprarealist românesc, capodopera 

sa „Zenobia”, o carte exemplară; alături se 

instalează, stilistic şi structural, Elisabeta Iosif, cu 

singurul nostru roman minimalist, cel puţin 

momentan, cu un amendament: autoarea devenită 

foarte importantă prin ceea ce deja a realizat, să 

şlefuiască şi să construiască un al doilea roman, 

unde universul minimalist să fie explorat în toate 

dimensiunile sale abisale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVIDIU BĂJAN 

am fost la Brașov 
și timp de câteva ore 
împreună cu profesorul 
Mircea Moț 
am construit un Oraș 

i-am făcut Gara 
Blocurile de Locuințe 
Casa de Cultură Cinematografele 
Școlile și Liceele Bibliotecile 
niște Săli de Sport Librăriile... 

am construit un Combinat Siderurgic 
și câteva Fabrici 

am umplut Cancelariile cu Dascăli 
și Clasele cu Elevi 
am umplut toate Uzinele cu Muncitori 
și Casa de Cultură cu Teatru  
Cenaclu Literar Trupe de Dans 
Muzică 

am înviat morții 
am întinerit vii 
am dat jocului mii de copii 
am nins zăpezile 
am plouat ploile 
am apus și răsărit soarele 

numele orașului nu l-am ales noi 
un corb cu aripi de oțel și cuvinte 
ne-a aruncat la picioare 
inelul de aur al vremii pe care scria 
cu litere pulsând ca niște inimi 

HUNEDOARA !  
 

POEME 
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Silviu GUGA 

Refugiu cu chip de femeie, poezia 

Ca să „explic” metafora, epatant de ingenioasă, ce dă 
titlul unui recent volum semnat de Vali Nițu voi spune că, 
pentru acest poet,  poezia e ca un „refugiu cu chip de femeie”. 
Volumul a apărut anul trecut la Editura Biblioteca din 
Târgoviște în colecția „Lira”, colecție în care Vali Nițu a mai 
publicat și alte volume, printre care am remarcat „Polen de 
gând albastru”, „Despletitele dimineți”,  „Secunda celestă”, „11 
esențe pentru T” și „Numele tău-floare de iris”. Din toate 
aceste volume poate ieși o deosebită antologie a poeziei de 
dragoste. Cele mai multe poeme antologate vor fi desigur din 
„Refugiu cu chip de femeie”.    
 Daniel Cristea-Enache, pe coperta a patra a cărții, 
înștiințează cititorii că modelul liric central al poetului 
târgoviștean  este Nichita Stănescu și poate că are dreptate 
pentru că Vali Nițu, știind să exploateze, într-o manieră 
originală, prima etapă, cea sentimentală, a marelui poet, 
„desfășoară o viziune a sentimentelor, în sensul iubirii, pusă la 
persoana întâi și scrisă pentru singura dintre cei puțini”.  E 
desigur o distanță apreciabilă între Nichita Stănescu, creator 
de limbaj poetic și Vali Nițu, utilizator al acestui limbaj, dar 
întensitatea trăirii poetice îi apropie, ceea ce e demn de a fi 
luat în seamă.       
 Mărturia poetul e relevantă: „scriu gândurile sufletului/ 
iubesc să scriu – scriu să iubesc/ sunt doar o nuanţă dintr-un 
curcubeu/ undeva-n ideea de a fi jocul în doi/ din umbre şi 
lumini – bărbatul şi femeia – noi/ pictez cuvintele oriunde în 
lumina unei lumânari/ alerg armoniile ochilor/ în cel mai 
îndrazneţ vis din libertatea ce aplaudă/ cea mai frumoasa 
lume/ de după nelume”. Relația dintre poezie și iubire e  
intrinsecă, nichitstănescianul sens al iubiri dă sens și poeziei 
lui Vali Nițu . Poezia devenind „refugiu cu chip de femeie”, eul 
liric din erotica lui Vali Nițu surprinde acest chip în conjunctura 
a tot ce-l  înconjoară și mai ales în conjunctura timpului. În 
carea acestei poezii „cu chip de femeie-celestă secundă”, eul 
liric îndrăgostit se autocaracterizează metaforic: „într-un cerc 
dragostea mă ține de mână/ aninat de culorile curcubeului/ 
istoria clepsidrei trăiește să mă curgă”. Nucleul germinativ al 
cărții este „verbul a iubi” care, „irepetabil” fiind, devine „verbul 
ce-și cântă clepsidra” și/sau „verbul din înserare” și/ sau verbul 
ce stă  „la rever poetului rebel”, un verb care sporește doza 
lirică a volumului și totodată dă o notă galantă scriiturii.  
 Poemele din „Refugiu cu chip de femeie” sunt 
predominant confesive, dar și discret reflexive și dovedesc nu 
doar un îndelungat exercițiu poetic, ci și un rafinament pe care 
nu-l au decât poeții înzestrați.  Rarele sincope poetice nu 
diminuează valoarea volumului, poate cel mai bun pe care Vali 
Nițu l-a publicat până acum.  

În final (ca un P.S.) nu pot să mă abțin să nu spun că 
poetul, de veritabile carate, cu o reputație în creștere, Vali Nițu 
a fost o scurtă perioadă a vieții lui și un...locuitor al Călanului.       

 

 

 

 

Poeții Călanului 

E salutară strădania lui Daniel 
Lăcătuș de a valorifica potențialul poetic 
al orașului Călan, cândva înfloritor 
pentru industria sa metalurgică., dar și 
cu o activitate culturală bugată. Să 
amintim doar activitatea cenaclului 
„Radu Stanca” care a editat în 1979 o 
culegere literară „Sub arcuri de lumini”, 
unde au apărut poeții Ionel Amăriuței, 
Ion Marinescu, Ioan Barb, Emil Duțu, 
Violeta Deminescu, Otilia Ignat, Mihaela 
Ispas și Marcel Anghel.  Daniel Lăcătuș 

a descoperit că la Călan că târânul poetic și în general cultural 
al Călanului nu ește steril și merită să fie cultivat. A desfășurat 
o activitate arhivistică și s-a documentat pentru a scrie despre 
activitatea culturală și personalitățiile locului, dar a dat și 
îndemnuri celor ce pot resuscita viașa literară a orașului. El 
însuși un poet înzestrat a încurajat poeții actuali ai Călanului, 
subscriind ideii localismului creator pe care o promova, în anii 
30 ai secolului trecut, gruparea „Thesis” de la Sibiu condusă 
de Alexandru Dima. Astfel a editat culegerile „Semințe literare”, 
„Cu fața spre oameni” și, mai recent,  „Cioburi de suflet”, 
apărută anul trecut la Editura Stef din Iași. „Cioburi de suflet” 
mi se pare a fi cea mai realizată în pofida titlului pe care îl 
consider neinspirat. Despre neinspirația în alegerea titlului am 
scris în revista „Rapsodia” (nr.174/ 2019), Cum să numești 
poemele unor confrați (chiar dacă unele sunt, cum recunoaște 
coordonatorul culegerii, „mai puțin performante estetic”) 
cioburi, fie ele și „de suflet”?   Desigur, titlul contează mai 

puțin, mai mult contează faptul că Daniel Lăcătuș reușește să 
demonstreze că poezia rezistă la Călan și culegerea pe care 
coordonează e un factor necesar pentru afirmarea poețiilor din 
Călan. Trebuie să-i menționăm pe toți cei cuprinși în această 
culegere. În ordinea așezării lor în pagină: Ioan Gelu Crișan, 
Daniel Lăcătuș, Violeta Deminescu, Simion Cozmescu, Dorin 
Dănescu, Nicolaus Rudolf Pilly. Nicolae Bela Farcaș, Corina 
Popa, Ghiță Cornea, Ileana Cocîrlă, Eugen Teodorescu.  Unii 
dintre ei sunt deja cunoscuți, alții abia prin prezența în 
culegerea „Cioburi de suflet” își încep, public, activitatea 
literară. La toți întâlnim dorința de a iubi poezia și bucuria de a 
se exprima poetic. Se cuvine să le urăm succes.   
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Daniel MARIȘ 

Memoria care nu există 

Un  leit-motiv al  poetului  Gabriel Gherbăluţă în  cartea 
sa de poeme „Let’s zeppelin”,  apărută la  Editura Rafet,  
cuvântul în dezlănţuirea sa fenomenologică, concretă şi 
amprenta sa emotivă,  poetică alcătuind tablouri mai  
degrabă tulburate,  extrase din  esenţa tragică a vieţii,  
căreia i-se potrivesc ca o  mănuşă rândurile lui Rilke: „ 
Dacă orice cuvânt al meu  nu  m-ar costa nimic,  nu ar fi  
adevărat,  dacă nu  m-ar durea,  nu  ar fi  viu, dacă nu ar 
arde,  nu  ar lumina”. Relatarea sceptică şi  rece,  
calculul lucid şi  coerent,  versul  aparent lipsit de nuanţe 
crează impresia unei  lungi,  sinuoase spovedanii, a unei  
relatări din  exilul unei  realităţi  unde tristeţea 
dezagregării este alinată doar de vântul  spritului. Puse 
în  faţa lirismului  pur,  visător,  cu  aspect naturist, 
marile ecrane ale memoriei  se revoltă însă: „cânta să 
dea de urma lui  moş Dumnezeu/ se rătăcise de el când 
plecase pe furiş la  femei/ singur fără el că se săturase 
de atâtea predici când el voia doar acţiune/ plecase în  
vârful  picioarelor nu-l auzise decât bunică-sa/ da de ea 
nu-i păsa până/ să deschidă gura era ieşit din  casă 
căuta să dea de urma/ lui  moş Dumnezeu prin/ toate 
bodegile,  crâşmele cu  pretenţii peste tot l-a găsit/într-
un  târziu purtând un/ tricou decolorat cu căştile în  
urechi ascultându-şi  un/ demo cu  înregistrările celor 10 
porunci/ doar el o  pereche de căşti poruncile şi  nebunii 
ăia frumoşi/ de la led zepp şi/nimeni în jurul lui  de parcă 
dispăruse toată lumea de pe/pământ odată cu 
retragerea apelor în  matcă (let’s zeppelin). O  anumită 
autopulverizare a sinelui se conturează ca un  mod de a 
spulbera,  de a fragmenta în  mii  de cioburi sentimentul 
solitudinii: „ în  poemul ăsta este vorba despre frunze,  
neguri  şi  ploaie/ploaia aia mocănească pătrunzând 
scoarţa sălciilor/ alea despre care se spune că-s văduve 
de pescari/ şi  care iţi îmbrăţişează doar singurătatea pe 
care o ţii noaptea în  braţe (în  poemul  ăsta nu e vorba 
despre moarte). O  linie de demarcaţie între mod şi  
substanţă, între experienţa biologică şi  atitudinea 
reflexivă încearcă să străpungă biograficul,  anarhia prin  
care se descompune propria fiinţă: „ pe mine nu mă 
locuieşte nimeni/ ultimul  care m-a părăsit/  am  fost eu/ 
plecatul” (închisoarea numită cerc). Încercarea de a 
prevesti clipa,  continuatoare de mitologii şi  existenţe de 
a o depresuriza de anonimat acolo,  unde nu  există legi 
previzibile ci  doar deprinderea de a privii  în  toate 
direcţiile şi  chiar de a reseta un  adevărat atlas al  
trăirilor fac din  această poezia una autentică şi  
profundă: „ stingem  acum  lumina/  spargem  toate 
oglinzile/ acoperim  ferestrele/ ştergem  amintirile/ 
(memoria e ceva ce nu  există)/ ţinem  ochii  larg 
deschişi” (fără identitate) ori „şi va veni vremea 

îngheţului/ şi licornii îşi  vor flutura coamele de gheaţă/ 
peste undele iernatice ale fluviului/ pădurea va fi  mai  
săracă atunci/cu  poveştile rămase nespuse/ de  tine/ şi  
va veni  vremea căderilor fără înălţări/ a rătăcirilor printr-
o  realitate alienată/ în care herghelii de inorogi  vor lua 
drumul/ abatoarelor/ iar copiii vor mânca doar salamul  
solitaire-lui/ pe care bunicii  virtuali  îi  vor oferi/seară de 
seară înaintea somnului veşnic/şi va veni  atunci  
vremea când/ nu-mi voi mai  aminti de tine/şi-mi  voi  
spune la  culcare/că: a fost odată (o  zi absentă în 
calendar). 

Ritmul  sacadat al  vieţii se resimte în  tot „sângele” 
poeziei lui Gabriel  Gherbăluţă. Descompune întreaga 
lume. Bântuitul prin  straturile vii sau  moarte ale acestei  
arhitecturi este perceput chiar la  nivelul  naşterii  
poemului:” dar vă jur că am  scris/ credeţi-mă/ ceva cu  
idoli,  parcă/ şi  cu  mine/ şi nimicnicia mea/ şi  pentru că 
nu  mă credeţi/deşi  jur că am  scris ceva/acolo  la  
intrarea în  suflet/zic vouă:/ să nu  vă închinaţi cuvântului  
cioplit!/ mai  bine ciopliţi-vă  o  barcă / toţi aveţi  de trecut 
un  fluviu....” (cioplitorul  de aer). Pomeneam  undeva la 
început despre CUVÂNT. Misteriosul  său  proces de 
distilare a produs aici  cartea unui  poet sensibil  şi  
rafinat, la  care discursivitatea este o  formă a 
sincerităţii. 
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Angela Nache MAMIER 

 

Teodor Dume - un autor, două cărți ... 

 

Lacrimi de pe altarul trupului (editura 

Pim/Iași,2018) 

     Spiritualitatea lacrimilor este prezentă în această 
noua carte a poetului Teodor Dume ,unde asistăm la 
aceeași uniune a sufletului cu Dumnezeul creștin 
.Autorul face o mutație crepusculară în sânul unei 
conștiințe de sine din ce în ce supusă unei interogații 
vaste adresate eului .Un abandon voinței divine absolut 
natural,sincer.Versurile sunt liturgii intime pe « altarul 
trupului ».Manifestările sensibile îmbracă hainele religiei 
,deși într-un context ascetic Lacrimile sunt fierbinți,provin 
din flașh-uri celeste,proprii inspirației, meditației și 
moralei poetice . Suntem în PUR AMOUR și aceste 
poeme se înscriu în tradiția mistică a Bisericii 
…omniprezentă lacrimilor din Biblie ,dar mai ales 
lacrimile lui Christ din Noul Testametnt îndeamnă poetul 
spre o asumată mare de lacrimi de extaz dar și de 
pocăință. Viața profană este legată strâns de marea 
istorie a plânsetelor mistice din istoria umanitații ,care 
cunoaște triste destine (un ex .Maria Magdalena, ori 
Pascal care vorbește de « lacrimile de bucurie ») 
                A avea HARUL lacrimilor ,conduce adesea la 
numeroase situații în care lacrimile au o valoare pozitivă 
.Conștiința vinelor ,speranțele legate de Cer ,teama de 
iad,propriul destin ,angoasele în fața morții , etc 
…provoacă apariția lor …Poetul nu le dă o formulare 
tragică ,dimpotrivă sunt un catharsis o forță 
purificatoare, semnul unei credințe profunde .(Ceea ce 
la Părinții greci purta numele de penthos ). La diverși 
poeți ele conduc la elevație spirituală și o detașare totală  
de lucrurile terestre .In Evul Mediu se va instaura 
rugăciunea prin care lacrimile erau cerute,invocate : « 
Pro petitțione lacrimarum ». La autor lacrimile devin 
expresia sufletului în cioburi ,devin un limbaj 
purificator,de grație divină ». In acest volum ,a plânge 
devine echivalent cu « a se ruga » ,volumul se numeste 
(deloc întâmplator ): » Lacrimi de pe altarul trupului» 
Editura Pim, Iași. 

 

 

 

 

Cineva mi-a răpit moartea (editura Pim/Iași, 2018) 

 
La Teodor Dume,dialogurile « viața/moarte »sunt 
indisociabile…La Editura Pim,o nouă carte cu un titlu 
metafizic « Cineva mi-a rapit moartea » …Carte 
mistică,intimistă ,drum în profunzime,al viilor si al 
morților dragi .Moartea abordată în sensul ei filozofic 
este drumul spre o spiritualitate elevată,vitală,o nevoie 
de sacru pentru a înfrunta serpetinele destinului 
,lunecoase și stranii …Abordând abrupto ,privind 
moartea în față este ca și cum și-ar dori să o 
domesticească…Morții îi deschid aripile gândirii,îi 
deschid ochii si aripile imaginației …Viața e Vis …Nu îi 
este frică de morți ci de Vii,răni ascunse,nemărturisite se 
lasă ghicite printre rânduri și spațiile unor poeme ascete 
: « așa sunt eu spumant…/plin de bule dureroase și 
miros a rădacini /până în locul în care nu există 
durere.../oricum sunt un nimeni singuratic/nu pot fi nici 
măcar pasărea fără cuib :care respiră între două aripi de 
carne/ar trebui să trec dincolo /să-mi asum căutarile 
»(Făra nume între spații) .Părinții,mama,bunicii ,sunt 
divinitați ,în acest volum un bocet surd îi însotește 
,pierderea lor îi biciuiește memoria ca o lovitură de sabie 
: « mama umplea cu albastru/câteva flori în ștergar/când 
i s-a rupt apa…/timpul s-a spart ca un ou/știu bine/cum 
zâmbea rostogolit /la colț de gură/pentru că eram al lui 
tata/înalt și subțire/ca o vergea… …./de-atunci îl duc pe 
tata în suflet/ocolind primăvara în care a murit »(Ieșirea 
din primăvară) 
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Radu - Ilarion MUNTEANU 

 

Simplitate adândă, naturalețe și 
exercițiu 

 
„De aici direct în paradis” (Editura „Brumar”, 

Timişoara, 2018) este al treilea şi cel mai recent volum 
de poezie al Alinei Marieta Ion. Autoarea face parte din 
generaţia intermediară, ajunsă biologic, mental şi social 
la platoul de vârf al deplinei maturităţi. N-am citit 
precedentele 2 volume (Cu faţa la stradă, Editura Grinta, 
Cluj, 2015; Mărgele de nisip, Editura Eurostampa, 
Timisoara, 2016), încât nu mă pot pronunţa asupra 
dinamicii evolutive a autoarei. Dar experienţa de cititor 
îmi spune că, debutând relativ târziu, în reviste şi în 
volume, recoltând premii literare, Dsa este din capul 
locului un poet constituit. Fragmentele critice tipărite pe 
coperta a IV-a a volumului pe care-l recenzăm coincid 
cu impresia de lectură. Reiterarea în text a concluziilor 
ar fi întrucâtva redundantă, iar cititorul cronicii are 
imaginea copertei la dispoziţie. Dar cu o precizare. Am 
luat în considerare esenţa fragmentelor critice, filtrând 
doza, minoră, rezonabilă şi inerentă de complezenţă din 
acestea. Complezenţă pe care, în toate cronicile de 
întâmpinare, mi-o interzic. Când le va veni rândul, voi 
semnala micile naivităţi, micile banalităţi. Dar numai 
după semnalarea calităţilor reale ale discursului poetic. 

Acesta din urmă se derulează, se dezvoltă ca o 
juxtapunere a dialogului cu monologul. Dialogul poetic e 
prezent în nu puţine demersuri poetice, iar din analiza 
spectrală a acestuia rezultă un diagnostic structural – și 
sintetic – al autorului. Ceea ce individualizează volumul 
discutat e evanescenţa partenerului de dialog. Acesta e 
atât de impersonal, încât procedeul devine maniera 
stilistică. Interlocutorul virtual (stricto sensu!) al vocii 
auctoriale nu e nici divinitatea, nici un iubit conturat, nici 
măcar un alter ego. Persoana a doua poetică are chiar o 
nuanţă retorică. Dar nu simbolică. E doar un fel de-a 
vorbi. Dar vine întrebarea: la ce bun, dacă volumul e 
îmbibat cu monologuri? Răspunsul e la îndemână. 
Poemele monologale sunt mai profunde, sunt 
adevăratele momente de reflecţie personală. Gândire 
pură, sinceră, zbatere calmă, cu o vibraţie subiacentă 
mai degrabă bănuită decât simţită.  

O cronică lipsită de citări textuale e fadă. Voi 
reduce exemplificările la doar 3. Ecco: 

Drumuri către tine  
Cerul s-a umplut  
la asfințit  
de doruri purtate  
în inimă  
adânc.  
 
Pe caldarâm   
căldura s-a pierdut  
demult  
şi mă cutremur.  

 
Bunătatea, doar ea  
mi-a mai rămas   
străină pe umeri   
ca un tovarăş istovit. (pg. 55)  
 
Vânzătorii, cumpărătorii şi negustorii 
Libertatea, adevărul şi iubirea  
sunt pentru cei umili averea lor. 
În rest totul se poate tranzacţiona.  
Asta afli prea târziu. (pg. 57) 
 
Cât despre a treia citare, mai încolo. Reamintim o 

realitate firească. Sunt de ajuns 2-3 lecturi ale unui 
volum de poezie, organizate în cronici sau spontan-
orale, ca exemplele selectate să fie diverse. Că am 
apreciat îndeajuns de multe poeme pentru a scrie 
bonam fidem o cronică de întâmpinare, textil de faţă e 
dovada. Dar cel mai mult mi-a plăcut originala 
construcţie de la pagina 37: 
De toamnă, o zi 

doar frunze şi vânt- 
în frigurile toamnei 
oraşul dormind 
 
Cu noaptea în cap 
se zbârleşte toamna- 
patru copaci goi  
 
Orele toamnei- 
picurator de prezent 
în dansul ploii 
 
Pe la amiază- 
se lasă mult prea uşor 
o toamnă în noi 
 
Numai rugină 
plutind pe luncă sub nori- 
curând asfinţit 
 
Pe lângă geamuri 
bate iar miezul noptii- 

dormind o toamnă  
 
De ce? Unde este originalitatea construcției? 

Fiecare din cele șapte terţine sunt în format haiku clasic. 
Poeta a reuşit o performnţă prosodică notabilă, și nu 
numai formatul tehnic al terţinelor e haiku. Atmosfera 
fiecăruia, inclusiv funcţia specifică a versului final, sunt 
autentice, iar atmosfera ansamblului e identică. Şi nu 
numai atât. Doza de melancolie, specifică acestui volum, 
e exprimată concetrat aici, nu de doar un rezumat 
artistic al volumului, o emblemă rafinată a acestuia, 
plasată modest, quasianonim, undeva spre mijlocul 
discursului poetic. Este o capcană pentru cititor al cărui 
reflex va fi de a reciti da capo după lectura acestei 
bijuterii și a citi restul cu mai multă atenţie. 

Ce-ar mai fi de spus? (vorba scriitorului ieşean 
Dan Petrescu). Esenţialul despre volum s-a spus. 
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          Unde se ascunde poetul 
 

            Cu autorul volumului „La centru prin nord-

vest”, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj – Napoca, 2015 

am avut prilejul să mă întâlnesc la Colocviul 

revistelor literare din Arad, în 2015, când Daniel 

Săucă a avut bunăvoinţa să mi-l ofere. Scrisesem 

în revista „Arca” despre „Clopotele raiului”, volum 

plin de surprize, şi îi ştiam câteva date biografice: 

absolvent al Facultăţii de Filozofie din Cluj, jurnalist 

pasionat, redactor – şef al revistei „Caiete Silvane”,  

animator important de cultură în calitatea de 

Director al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului 

Sălaj.  

            Atunci când îl aveam în faţă, cu figura lui 

impunătoare, de parcă ar fi făcut lupte greco-

romane, cu o privire ce nu părea prietenoasă, mă 

întrebam unde se ascunde poetul cel plin de 

nelinişti, în luptă cu angoasele existenţiale şi mereu 

dominat de preocupări perfecţioniste, cum îl 

descoperisem în poeme. 

            Cartea are în compunere două secţiuni: 

„Andantino” şi „In modo di marcia funebre”, 

denominaţii ce indică ritmurile în care se derulează 

iniţiativele din poziţia, am zice, de provincial. 

Volumul, în întregul său, sugerează condiţia 

provincialului faţă de centru, dilema în care se află - 

să prefere centrul cu atracţiile lui mirobolante, dar 

riscante, sau provincia cu o poziţie modestă, dar 

sigură: „La centru, prin nord-vest probabil e o 

exagerare utilă despre supravieţuirea la „periferia 

veşniciei”(p.17); parafrazând pe Cioran – soarta 

provincialului să fie exilul iar centrul să fie neantul. 

Suntem surprinşi de diversitatea temelor abordate 

şi modalităţile prin care autorul alege să se 

exprime, notaţia simplă a ştirilor ca într-o revistă a 

presei, meditaţii pe diverse motive, comentarii de 

călătorii şi descrieri de peisaje, viaţa literară, viaţa 

politică etc. 

Fiecare pagină ne trezeşte curiozitatea şi abia 

aşteptăm să vedem cu ce ne mai surprinde Daniel 

Săucă, dacă nu cumva şi-a epuizat arsenalul. 

Lectura nu e deloc uşoară, trecerile abrupte de la 

un motiv la altul, modalităţile tehnice de redare 

mereu schimbate pot produce dificultăţi din care 

autorul ne scoate prin felul cum a grupat textele în 

secţiune „Adantino”, le-am notat cu cifre arabe de 

la 1 la 20, ca să permită orientarea prin amalgamul 

creat cu bună ştiinţă drept provocare. 

              În primul grupaj „Singurătatea. …”, găsim 

de toate , istorie, religie, politică, morală etc., 

constatare valabilă şi pentru celelalte   Cităm spre 

exemplificare dintr-un mic eseu: „Un dumnezeu 

familial şi familiar vs. un Dumnezeu singuratic, 

însingurat, închis în tainele, văzute şi mai ales 

nevăzute, ale Universului”(p.7) sau meditaţia ca 

semnal de alarmă: „Oamenii au devenit vânători de 

vinovaţi. Şi sunt în stare să ucidă pentru asta”(p.11) 

O concluzie amară, dar nu lipsită de ironie, întâlnim 

în cel cu numărul 2: „Pe vremuri, scriam în crâşme 

şi în trenuri. Astăzi tot mai puţin sau aproape de loc 

în crâşme şi tot mai puţin în trenuri. De bună 

seamă, călătoresc tot mai rar cu trenul, iar lipsa 

berii face ravagii în modelarea prezentului 

scriitoricesc”(p.14); se găsesc comentarii la articole 

din presă (Andrei Pleşu – un articol din Adevărul, 

18 martie, 2014), comentarii despre filme 

(Hitchcoch – North by Northwest) , nu scapă nici 

literatura în care autorul găseşte „exagerări utile şi 

prea mult inutile”. 

            Un adevărat şoc se produce în grupajul 4, 

unde cititul ocupă un loc reprezentativ , când 

autorul afirmă că exagerează de dragul 

demonstraţiei: „Cititul serios, aplicat, legic, ritualic 

nu mai e de actualitate”(p.22), dar pentru  a ne 

linişti ne asigură că va rămâne „obligatoriu, mai 

ales pentru a putea cumpăra un anume produs”; 

nici sportul nu e omis, iată o ştire din EVZ,25 iulie 

2013 „…stadionul din Târgu-Jiu e gata pentru 

primul meci european din istorie”şi tot aceiaşi 

publicaţie ne distrează cu: „Declaraţia verii: Ţânţarii 

care ne-au invadat sunt vegetarieni”(p.23). 

            Referindu-se la câmpie, în grupajul 7( Hăul 

beat al câmpiei……): „Nimic serios în afară de 

supravieţuire şi recolte”(p.), nici despre lecturile 

publice nu manifestă încântare: „Poeţilor le place 

să(se) citească în public, chiar dacă sunt singuri în 
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aceea sală”; o călătorie pe Dunăre cu bacul îi oferă 

prilejul de a încropi un scurt poem în proză care 

poate fi luat drept pastel: „Ne îndreptăm spre 

Tulcea. Culorile unei primăveri târzii. Munţii 

Dobrogei. Struguri şi dovleci. Viaţă şi 

Moarte.”(p.33) 

            Aflăm incidentul nefericit prin care a trecut 

poetul: „Mi-a fost străpunsă inima şi mie, din fericire 

nu fatal, de Rusaliile anului 2013.”, iar 

declanşatorul ar fi fost „un pahar de vin roşu foarte 

rece”(p.34) 

            În grupajul nr.8 se fac confesiuni 

îngrijorătoare: „Întâlnirile esenţiale au plecat din 

mintea mea. Am ajuns un animal al muncii 

repetitive, robotizate, obsedante, într-un oraş 

nenorocit”(p.37) şi îngrijorat enunţă îndemnul: „să 

mai lăsăm întrecerile cu alţii! Ia să vedem ce iese 

din întrecerea cu noi înşine!”(p.38). Nici gând să-l 

tenteze abandonul. 

            În cel cu nr.10 sunt puse întrebări care 

provoacă derută: „Ai noştri dictatori? Oare câţi am 

avut?.. Carol al II-lea, Antonescu, Dej, Ceauşescu. 

Şi cam atât? Toţi au fost penibili?, pe marginea 

unui articol din Magazinul istoric 2012, nr. 547, luna 

octombrie.(p.49) 

           „Accidentul auto din Muntenegru. Zi de doliu 

naţional în România. De ce? Pe şoselele patriei 

mor zilnic zeci de români şi nimeni nu-i jeleşte cu 

fundiţă tricoloră”(p50), citatul este din grupajul 

nr.11(Inimi în…) şi tot aici aflăm unele date despre 

tirajele exorbitante ale unor apariţii editoriale de 

altă dată. 

           Trebuie să ne pună pe gânduri afirmaţia a 

unui jurnalist de înaltă clasă, pentru care 

deontologia  nu-i vorbă în vânt: „Poate e unul dintre 

cele mai proaste momente ale presei de după 

decembrie 1989. (…) Mai ales pe fondul 

accentuării tendinţelor, apucăturilor autoritarist-

globaliste”, întâlnită în grupajul nr.15.(p.72)  

            Lăsăm plăcerea cititorul de a descoperi 

singur subterfugiile şi combinaţiile la care recurge 

autorul, tendinţa novatoare, pentru a trezi interesul 

şi din  prima secţiune mai cităm dintr-o meditaţie în 

legătură cu credinţa: „Iubirea nu poate exista sub                               

ameninţarea lagărelor de concentrare/exterminare”, 

grupajul nr.2o ultimul(p.99) şi pentru ironia fină 

redăm şi următoarea reflecţie: „Pentru a muri şi 

capra vecinului, scriitorii sunt totuşi capabili să se şi 

citească între ei”(p.105) 

           Cea de a doua secţiune conţine poeme 

îmbrăcate de cele mai multe ori în haine de satiră, 

care au în centru fapte banale ale vieţii, dar pot 

produce disconfort: „Pe peronul Gării din Dej/ câinii 

urinează/ pe opera miniştrilor”(p.109); narative, cu 

epic înclinat spre anecdotă şi nu lipsite de ironii: „ 

De bună seamă / au făcut digurile/ să apere râul 

vieţii şi al morţii/ de oameni”(p.117) 

             Unele din ele reiau motive din grupajele din 

prima secţiune, pentru frumuseţea lui, obţinut cu 

mijloace extrem de simple, redau integral pe cel 

intitulat Hăul câmpiei: „Hăul  beat al câmpiei/ 

Supravieţuire şi recolte/ Mană şi mânie/ Dealuri 

bezmetice/ Hârtoape dulci/ Văi noduroase/ munţi 

chei/ Doamne!/ Câmpiile nesfârşite/ Morţile 

nesfârşite/ Învierile nesfârşite//(p.125) 

            Un produs compoziţional ce ţine de 

originalitatea creatoare a autorului între jurnal şi 

poem, pare să fie acest apariţie editorială despre 

care Victor Cubleşan afirmă: „Construcţie polimorfă 

şi acentrică, volumul captivează prin dialogul pe 

care-l impune prin descoperirea vocii auctoriale şi 

convinge prin onestitatea unei retorici sui-generis. 

Subscriem. 
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