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Silviu GUGA 

       

 

   O nouă temă literară 

  În rare cazuri scriitorii, din cauze oribile,  au fost 
provocați la  abordarea unei teme, dar iată că din anul 
acesta ei au la îndemână o nouă temă: Coronavirus sau 
Covid 19. Deja unele revistele, edituri și instituții au 
început o adevărată campanile de promovare a acestei 
noi teme literare. Promovarea n-a fost imprevizibilă și a 
fost anunțată de glumele care au apărut pe site-urile 
rețelelor de socializare, deci un fel de „literatură 
populară” care, ca la începuturi, a fost prenergătoarea și 
„imboldul” literaturii noastre culte. Nu e vorba numai de o 
temă în literatura română, ci în toate literaturile lumii. De 
curând am citit știrea că peste 40 de scriitori portughezi 
scriu un roman foileton, fiecare publicând zilnic, prin 
rotație, un capitol în perioada izolării în casă. Au apărut 
încă de pe acum și la noi jurnale din perioada stării de 
urgență, interesant este cel al lui Mircea Gelu Buta, 
publicat fragmentar în „România literară”.                    
            Epidemiile din veacurile trecute au mai provocat 
la creație mulți scriitori; s-au scris și mari capodopere 
beletristice, să pomenim doar două dintre ele, 
„Decameronul” lui Giovanni Boccaccio și „Ciuma” lui 
Albert Camus. Să mai spunem că în primul roman 
românesc autobiografic, scris în 1845, „Istoria vieții 
mele”, autorul, Teodor Vârnav, amintește pentru prima 
dată în literatura noastră dspree o epidemie, povestind 
despre ciuma din vremea domnitorului Caragea.  
 Scriitorii noștri, în ultimele luni, și-au exprimat 
multe păreri privitoare la această pandemie. Izolarea nu 
mai pare acum atât de propice procesului de creație, dar  
ideea că acest Covid 19 va shimba fața lumii și implicit a 
literaturii ne bântuie.  
 Încă n-au apărut opere capitale, deși tema poate 
genera o multitudine de subiecte și motive literare. 
Subiecte ce au ca punct generic „statul în casă” sau frica 
de nefastele consecinte ale pandemiei pot declanșa 
motive literare diverse, ca cele ale cunoașterii de sine - 
izolat fiind ai timp să te gândești la tine să de 
„descoperi”- ale  înțelepciunii ce te îndeamnă să fugi din 
lumea ostilă sau să frizezi dorința de înstrăinare, dar și 
ale însingurării, ale depresiei și chiar motive lubrice.  
 Această nouă temă poate genera o nouă 
literatură și ne așteptăm să apară mai întâi teoreticienii 
și criticii care să arate „direcția nouă”, să stabilească 
cerințele și dogma acestei „noi” literature, să inițieze un 
alt nou canon critic, să propună un nou punct de racord 

al acestei literaturi cu cititorii.  Vom avea oare o literatură 
covidcultistă sau se va numi coronaviruscultistă? Vom 
avea un realism covidist?  
       Am avut o literatură proletcultistă. Cine se aștepta 
să apară o asemenea „literatură” (ghilimelele sunt 
obligatorii)  după ce am avut o mare literatură în 
perioada interbelică? Cine se aștepta ca după Bocovia, 
Blaga, Arghezi sau Ion Barbu să apară A.Toma, Dan 
Deșliu, Mihu Dragomir sau Mihai Beniuc? Sau autorul 
romanului „Baltagul” să scrie „Mitrea Cocor”, roman care 
a pus „bezele” noii „literaturi”? Literatura proletcultistă a 
avut o armată de scriitori, astăzi pe drept uitați. Nu s-au 
putut sustrage de la obligația de a adopta tematica nouă 
a acestei literature nici scriitori redutabili, sunt multe 
cazuri cunoscute, le amintesc pe cele ale lui Nicolae 
Labiș, A. E. Baconschi, Petre Dumitriu, Marin Preda.  
        Cum lumea se schimbă odată cu acest covid și va 
fi altfel, cum adesea auzim, rămâne literatura aceeași? 
Cu o asemenea nouă temă se va schimba și literatura? 
Rămâne ea nepervertită? Se va da o luptă nu numai 
împotriva acestei boli necruțătoare, ci și pentru 
impunerea literaturii noi? Totul e posibil. Mutatis 
mutandis, pare actual un vers al lui A. Toma, „E o luptă 
de soi nou în lume”.  Versul următor însă nu se 
potrivește momentului actual: „Și avem stegar să ne 
îndrume”. Ei, nu are (încă) cine să ne călăuzească.  
Unde sunt îndrumătorii, ca cei de altătată, Oscar 
Lemnar, Sorin Toma, Ion Vitner, Mihai Novicov, Silvian 
Iosifescu, Mihai Beniuc, Paul Georgescu, Osid S. 
Crohmălniceanu, Vicu Mândra, Traian Șemlaru ?  
 Noua temă va putea singurică să dinamizeze 
structură mentală a scriitorilor?    Interogațiile prezentului 
sunt divese și hautice.  Să mai așteptăm un deceniu, 
chiar un alt „obsedant deceniu”.  
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Partea întâi 

 
  
 

Decembrie, 1968 Postul îmi venea moştenire 
de la Şerban Foarţă; el se plictisise, nu mai voia nu mai 
avea nici un chef de teatru. Împlinise trei luni acolo, era 
să facă o veşnicie? Dacă vreau eu să viu.  

Pentru el era simplu, pentru mine nu. Eram 
profesor la Zăgujeni, adică acasă. Mai eram director de 
cămin, şef de pompieri, vicepreşedinte de consiliu 
popular. Munci multe, onoare berechet. Mă despărţeam 
voios de trecut, dar înainte erau încercările: 
Domnule, mă întâmpinase directorul teatrului,  facem 
concurs. Te prezinţi şi mata la concurs, deşi nu te 
sfătuiesc: sunt candidaţi mulţi, temeinic pregătiţi, au 
văzut spectacole aici şi la Bucureşti, ştiu carte. Vină 
mata la concurs şi…. De unde zici că eşti?  

Da, dar nimeni nu ştia când se ţine 
concurs. Până la urmă,  întâmplător nimerindu-mă în 
Timişoara, aflu că se tine concurs: se ţinea, concursul 
începuse de aproape o oră, unde-am fost? În cabinetul 
directorial era un singur tovarăş care nu începuse să 
scrie dar, mă rog.  Mi se făcea o favoare 
excepţională, mă primeau la concurs; mă admiteau; 
dacă ştiu ceva despre teatru român contemporan. Asta 
e tema. Avem trei ore de scris.   

Colegul meu mai cugeta, eu îi dădeam înainte 
cu contemporanii, până când, după vreo două ore, Pica, 
supraveghetoarea, creierul intreprinderilor intelectuale a 
instituţiei: dragilor,  încheiaţi, am şi eu familie, am 
casă, e duminecă. Fiţi înţelegători. Colegul de concurs 
era, eu abia ajunsesem la capitolul despre Paul 
Everac, preferat al meu în acele vremuri frumoase 
(montasem câteva piese într-un act, le citisem pe 
celelalte cu creionul în mână) şi îmi venea să urlu: 
tocmai când mă simţeam ferice? Tocmai când simţeam 
şi eu ce înseamnă să iubeşti dramaturgia contempo-
rană? Am reţinut-o pe doamna Popa încă o oră, după 
care am plecat la Zăgujeni.  

Acolo urma ca noua împărţire administrativă să-
şi împlinească misiunea istorică: comuna mea devenea 

sat, trecea în apartenenţa Căvăranului. Adică a satului 
în care se născuse Constantin Daicoviciu. Şi care se 
numea acum, cinstind istoricul, Constantin Daicoviciu. 
Nu mai era nimic de făcut.  

Nu mai era nimic de făcut, dar nici directorul 
teatrului nu se simţea excesiv de încântat: Domnule, mi-
a zis, comisia a preferat lucrarea matale, eu am preferat-
o pe a celuilalt. Mata eşti cărturar, eu am nevoie aici de 
un tânăr agil descurcăreţ, care să se ocupe de croni-
cari, care să… 

Era înaintea spectacolului  Madame Sans 
Gêne, eu aşteptam în cabina zeilor, mă uitam la director 
ca la însăşi Majestatea Sa Imperială Napoleon 
Bonaparte. În jurul lui foiau 
garderobiere, admiratoare, machieuze, ziariste de la 
presa locală. Directorul se supunea ultimilor retuşuri, o 
superbă îi aranja meşa de păr de pe frunte, alta îl 
chestiona cu drăgălăşenie: nu vă strâng 
cizmele, tovarăşe director? 

Nu-l strângeau, erau bune. Napoleon Bonaparte 
nu va fi avut parte de colaboratori  mai grijulii şi de 
colaboratrice mai tandre. 

— Dragă, acum trebuie să mă concentrez, mă 
concentrez, mă concedie Directorul, treci mâine înainte 
de repetiţii să stăm de vorbă.  Pe la zece.  

La ora zece, pe culoarul ce străjuieşte cabinele 
aleşilor, tovarăşul director era gata de conversaţie. A 
elogiat viaţa la ţară, mi-a arătat mizeriile vieţii în teatru 
şi, scurt: 

— Nu poţi ieşi din învăţământ. E lege.  
Şefa cadrelor era la dreapta lui, cu legile: nu 

puteam obţine buletin de Timişoara, nu puteam ieşi din 
învăţământ. E clar. Teatru n-are cum     să-mi asigure 
locuinţă.  

— Nu-i o problemă, am spus eu, ferice că pot 
face conversaţie cu zeii. Nici o problemă. Mă cunoaşte 
tovarăşul secretar. 

Adevărul că tovarăşul Nae, secretarul P.C.R. cu 
problemele de propagandă  a regiunii Timiş, funcţionar 
important, habar n-avea de mine. Sorin Titel mă 
informase cu o zi înainte: a primit garsonieră datorită 
tovarăşului Nae. Dacă l-a ajutat pe Sorin ar putea să mă 
ajute şi pe mine. Şi puteam să-i arăt dlui Director că nu 
sunt un rătăcit prin mirabila Instituţie. 

Lucrurile se schimbaseră simţitor, şefa cadrelor 
deveni de piatră, directorul mormăi: dacă  rezolvă 
tovarăşul Nae, e bine. Să vii la cadre cu actele.  

Angajarea începea cu 15 octombrie: 
întârziaseră toate, dar se  făcuseră. Eram în  Olimp, mă 
uitam la fericiţi cu atâta adoraţie încât începuseră să 
roiască în jurul meu felurite personaje  din gazete fără 
să-mi vină a crede: oare aceştia să fie? Secretariatul 
literar era compus din două persoane, adică Doina Popa 
— Pica, admirabila căreia îi stricasem o duminică — şi 
cu mine, nou-venitul, protejatul tovarăşului Nae, al lui şi 
al altora. Prima misie a astfel întemeiatului secretariat 
literar era să facă ordine în magnetotecă, fondul de aur 
al teatrului, comoara de care nu se atinsese nimeni de 
22 de ani: piese înregistrate începând cu 1946 şi 
aruncate alandala în dulapuri pline de praf.  Pica 
lăcrima, eu eram vesel: la dreapta mea apăreau înşişi 
zeii şi zeiţele, defilau Emil Reus şi Ovidiu Moldovan, 

                                       JURNAL 
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Florina Cercel şi Irene Flamann. Citisem despre ei, îi 
ştiam pe de rost. 

Momentul cel mare a fost însă sosirea lui Aurel 
Manea. A apărut însoţit de o trenă de ştiri, apariţia lui a 
făcut senzaţie: era cel mai de seamă fiu al 
generaţiei, mai grozav chiar decât Andrei Şerban, coleg 
şi prieten al său. El era cel mai pur dintre toţi, despre 
Rosmerholm-ul pe care l-a făcut la Sibiu vuia lumea 
teatrală. În Flacăra un mare regizor i-a dedicat o pagină, 
cronicarii teatrali îl considerau (nu chiar toţi) un viitor 
geniu. Manea voia să monteze la Timişoara Sakuntala 
şi toţi au fost imediat de acord: să facă Sakuntala.  El 
era minunea, de la Bucureşti veneau să-l vadă unii –
alţii, vechii regizori ai teatrului îl priveau cu o anumită 
suspiciune. El era radios, aşa va face, asta va face. Va fi 
minunat aşa, prietenul lui Andrei Şerban va fi fericit că 
lui i-a venit ideea asta.  

Avea  prieteni care îl căutau, îl slujeau, îl 
ascultau cu supunere. Pe urmă teatrul a început să se 
supere: întâi Emilia Jivanov,  scenografa. Nu  executa 
decorurile. Refuza. Aurel voia pe scenă o pădure de 
falusuri, cine o să accepte aşa ceva? Care public? Ea 
nu voia, şi, de fapt, nu mai voia să facă Sakuntala.  

Ideile lui Aurel Manea se modificau de la o zi la 
alta; citea, îi veneau idei, după câteva săptămâni nimic 
nu mai era nimic clar: doar, pentru Aurel, distribuţia: în 
locul lui Ovidiu Moldovan trebuia să treacă o tânără 
blondă. O tânără blondă care se transferase de la 
Reşiţa, care nu avea studii, care trecea prin istorii 
sentimentale exlozive... 

Ovidiu era preferatul tuturor, dorinţele sale erau 
legi: dacă nu voia, nu juca. Ar putea Eusebiu Ştefănescu 
să-l înlocuiască? Nu, aşa că proiectul Sakuntala a căzut. 
Definitiv şi irevocabil. 

Da, dar nu vreau să dramatizez Maitreyi? 
Mircea Eliade era „la ordinea zilei” în toate discuţiile – 
era scriitorul la modă. În Timişoara antrenor de îngeri 
era Ovidiu Cotruş, nepotul lui Aron Cotruş, una dintre 
legendele închisorilor în anii 50. Ovidiu Cotruş îl 
cunoscuse pe Mircea Eliade şi Mircea Eliade îi 
povestise, îi spusese, iar cei de acolo, de la Paris îi 
povestiseră, îi destăinuiseră secretele lor. Dar şi cei din 
închisori îi destăinuiseră secretele lor fiindcă Ovidiu era 
nu numai genial, era şi om de încredere. Da sigur, 
spuneau Ovidiu Cotruş, Emil Reus, Eduard Pamfil, lucru 
cel mai important pentru teatru e o dramatizare a lui 
Maitreyi. Nu se punea problema aprobărilor – dinspre 
Eliade totul putea fi obţinut de Ovidiu Cotruş.   

  

  Acum recunoaşte că totul a fost un eşec – chiar 
totul, chiar Rosmersholm,  chiar spectacolele pe 
care le realizase până acum – atât de lăudatele lui 
spectacole. Totul era cădere, chiar viaţa lui. E grozav 
să poţi recunoaşte: totul a fost un eşec. Să nu mai ai 
nici un fel de speranţe în acest proiect, în acest 
scenariu, în interpreţii care ar fi fost acolo, pe scenă, 
în zilele care o să vină…ce părere ai – şi îmi surâde 
el cu mimica lui de om fericit, încântat de 
nemaipomenita întâmplare;  e fericit că s-a  întâmplat 
aşa, e bine că s-a întâmplat aşa. Un eşec  te 
iluminează, un adevărat eşec e strălucitor. Te 
instalează în Marele Gol.  

  

   Ce părere ai  de Maitreyi, mă întreabă iar şi începe 
să zâmbească fericit, legănând cuvântul şi 
desenându-l , în aer, cu mâna – Andrei ar fi fericit 
dacă aş face Maitreyi? Şi Mircea Eliade, n-ar fi 
fericit, ce spui? Maitreyi este cea mai frumoasă carte 
despre dezastru…Îţi arată punct cu punct, secvenţă 
cu secvenţă cum se adună, cum se împlineşte, cum 
se naşte în faţa ochilor tăi un adevărat dezastru. 
Dacă-mi scrii un scenariu după Maitreyi, aş vrea să-i 
faci pe actori să simtă că ei trăiesc înfrângerea – sunt 
făcuţi pentru asta.  
      E o zi ploioasă de iarnă – la Timişoara iernile sunt 
ploioase – ne refugiem în apartamentul lui – are o 
cameră într-un apartament cu două camere: teatrului 
i-a fost repartizat apartamentul, directorul a dăruit 
fiecărui actor nou-venit câte o cameră. Sunt actori, 
pot  locui împreună bărbaţi, femei, ce-i rău într-asta?   
În camera  cealaltă locuieşte Tori. Tori e o actriţă 
care a fermecat-o pe Marietta Sadova. În camera lui 
Manea  nu e decât un pat şi un cuier – patul l-a luat 
de la Horia Georgescu, cuierul e al teatrului. Îl va 
restitui. Îi spun că toate cărţile mari ale literaturii 
române sunt despre eşec, dezastru, catastrofă. 
Scriitorul român e un expert, viaţa l-a familiarizat cu 
asta. Nimeni nu posedă arta de a pierde ca 
prozatorul român. 
   El nu mănâncă decât un măr pe zi sau câţiva 
cartofi fierţi fiindcă face yoga şi nu e bine să fii 
dependent de mâncare. Îi ajunge un măr, îi ajung 
câţiva cartofi. 
     Eşecul Sakuntalei  devenise clar atunci când 
Aurel  a refăcut distribuţia şi l-a înlocuit pe Ovidiu – el 
trebuia să fie  prinţul, el era cu adevărat  prinţul – cu 
Neli. Neli e actriţă corp-ansamblu, venise de la Reşiţa 
cu Eusebiu Ştefănescu – nu era mai mult decât o  
iubită la care năzuia indecis şi regizorul Aureliu  
Manea. Ea era în viziunea lui – cea adevărată, nu 
cea de împrumut – ea era prinţul, prinţesa, personajul 
inaugural al basmului. Nu se ştia cât talent are, dar 
Aurel avea nevoie de dăruire – nimeni nu ştie să se 
dăruie ca Neli! Ea ar putea fi adevărata Sakuntala, ea 
ar putea fi adevărata, singura Maitreyi! 
  Dar ea era doar actriţă corp ansamblu, o jună care  
ar fi vrut să devină actriţă ca  sora ei, Dora Cherteş; 
Dora Cherteş era mare, era un adevărat  sexy star – 
se mutase la Piteşti, plecase, dar mitul ei încă mai 
înflorea în Timişoara deformând rostirea surorii, 
opţiunile ei teatrale şi amoroase. Dora plecase fiindcă 
Piteştii sunt mai aproape de Bucureşti, iar de la 
Bucureşti încep marile cariere. Dora ca Dora, dar 
Neli! Tot teatrul era jignit de opţiunile lui Manea: întâi 
au fost falusurile legănătoare, pe urmă blonda 
aceasta  prea jună, prea scundă, prea incultă, 
spunea Emil Reus – aşezată înaintea celor 
consacraţi, a vedetelor, a celor care au terminat 
IATCul, Istitutul de teatru! Dar totul a fost abandonat 
când, după încă o lună, Neli nu reuşea să rostească 
prima sa replică; să-i dea intonaţia pe care o dorea 
Aurel. 
    Acum voia altceva, ceva indienesc, dar nu chiar 
indienesc: Maitreyi. Romanul era prea complicat 
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fiindcă era legat de personaje vii, cum să le eviţi, cum 
să treci pe lângă marele filosof Dasgupta, pe lângă 
Rabindranath Tagore, pe lângă tânăra poetă 
Maitreyi? Sau poate lăsându-i pe ei să vorbească, 
rostindu-şi replicile sacadat, cântat, ca şi cum ar veni 
din adâncul pământului, segmente ale unor ritualuri 
pe care noi nu le mai pricepem aşa, cu mintea 
noastră de azi? Poate El şi Ea, sau măcar Ea, 
Maitreyi Devi, n-ar trebui să-şi rostească replicile în 
sanscrită? În hindi? A urmat o discuţuie lungă în care 
eu aş fi vruut în care cei doi să fie bătrâni şi să-şi 
amintească, să viseze, să-şi întălnească demonii. Doi 
bătrâni care retrăiesc un timp al dezastrelor. E prea 
mult, spune Aurel. 
- Scrie-mi texte pentru un happening, pornind de la 

Mircea Eliade… 
  Nu ştiu dacă va ieşi ceva, parcă aş vrea totuşi să-i 
dau în locul Sakuntalei, care a murit definitiv, ideea 
unui spectacol pornind de la Şantierul lui Eliade. 
Câtă tinereţe pierdută în Hitopadesa ar fi propoziţia 
care ar coagula totul. Romanul indirect care e 
Şantier legat de romanul "direct", fantast, virtual, 
aberant care este Isabel şi apele Diavolului.  

 

   Şantier 2, un itinerar în căutarea lui Mircea 
Eliade. 

 

  Locuiesc la mansarda unui bloc de unde oraşul se 
vede…după o oarecare întrerupere. Recitesc 
Maitreyi, dar mă tem să dramatizez cartea, chiar 
aşa, selectând întâmplări; să-i ofer argumente pentru  
un happening. Sau mai multe. Cartea e bine 
închegată, a fost scrisă repede, dar e numai a lui 
Eliade; nu-ţi poţi permite prea multe libertăţi – iar  
Rică vrea să fie liber. Actorii trebuie să-l urmeze fără 
crâcnire, scenograful de asemenea, dacă e cumva 
nevoie şi de scenograf.     Actorul e corp, costumul e 
anexă inutilă. Rică vrea să rămână doar la voce, la  
starea de preoţie. "Cu cerul înstelat în gând şi cu 
îngeraşul Magdalena deasupra noastră" . Mă roagă 
să nu scriu în jurnalul meu despre îngeraşul 
Magdalena fiindcă el, îngeraşul, ar fi trebuit să apară 
în momentele cele mai rele, dar uite: apare  şi acum, 
se răsfaţă, se înfăşoară mereu cu aripioarele ca şi 
cum…ca şi cum ar risca mereu să i se vadă…să i se 
vadă…păsăreaua. 

  La Mircea Eliade nimeni nu mai e înger, toţi sunt 
plini de pofte trupeşti. Sigur, totul se petrece în 
bibliotecă, dar învăţăceii, dar erudiţii nu sunt doar 
raţiune: lumea se strânge în jurul corpului, nimic nu 
trăieşte succesivele purificări, îi spun lui Aurel, aşa că 
putem să-l coborâm în piesă şi pe îngeraş; la un 
moment dat îngeraşul apare, dansează, dansează, 
cântă laaaaaaaa, dansează şi spune iar  iiiiiiii, 
ascultă: 

   "Iris vine în odaia mea şi îmi spune că m-a visat 
mort şi apoi înviat." Apoi: "Îi explic că a avut un vis 
extraordinar şi că asta îmi prevesteşte un viitor  
strălucit." 

  Dacă între aceste fraze se pot desfăşura, cu ajutorul 
îngeraşului, două ore de spectacol?  Dar al cui? Al lui 
Manea, al lui Eliade, al meu? Poate că doar al meu, 
care ştiu că e vorba de un tânăr excepţional care se 
află într-o pensiune din Calcutta – că Iris este fiica 
gazdei… 

Ce ar fi scris mai departe Jung, ce ar fi scris Mircea 
Eliade? 

 

Prevestirile. 

Pentru Mircea Eliade: 

  "Deschid caietul acesta, dimineaţa, casă spun: 
respir binele, respir dragostea. Cea mai pură 
experienţă a fericirii. Asta e. Inutil  să adaug 
impresii." 

Acest optimism formidabil, flagelat mai târziu ca într-
un  ritual …şi rămas intact. 

 

  Ei – această lume închisă a actorilor. Au sărbătorile 
lor, sindrofiile lor – eu aflu de ele cu o anumită 
întârziere. Luăm masa la  Casa Universitarilor,  aici 
este cartierul general al artiştilor, scriitorilor din oraş. 
O ciorbă, o mâncare de cartofi, şapte lei. Cu salariul 
lui de 900 de lei pe lună, cu al meu de 1300, cu 
ajutorul îngeraşului Magdalena se poate trăi. Aurel 
mănâncă eternii lui cartofi fierţi,  eu încerc să-i 
povestesc bătrânul Eliade… Mă priveşte uimit, 
acesta este stilul lui şmecher. Dacă mă priveşte atât 
de uimit, de fericit, de surprins, precis nu va ieşi mare 
lucru. Dacă personajul central e bătrân, nu-l va 
interesa pe el, dacă nu, nu mă va interesa pe mine.  

Şantier 2, un itinerar în căutarea lui Mircea Eliade 
e un proiect care rămâne. 

 

  În anul următor eu mă voi transfera la revista 
Orizont iar Aurel, va monta Aceşti îngeri trişti. În 
rolul principal nu era Îngeraşul Magdalena ci, 
fâlfâind aripile ei transparente de-asupra scenei, 
deasupra noastră a tuturor, Îngeraşul  Irene. Şi  
după un stagiu prin spitale, Aurel se va transfera 
la Turda, la marginea lumii şi a teatrului.(Notă din 
3 martie 1997) 
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Ovidiu GENARU 
 
 

 Puls zero 
 
Salvarea soseşte târziu tocmai 
la spartul târgului 
  
Fireşte alo cu tot respectul dom asistent  
tubul de oxigen e gol  
 
Cum o să-1 scoată pe fereastră poa să cadă  
în vidul absolut  
şi jos nu-l aşteaptă nimeni să-1 prindă 
  
În stetoscop e o linişte de moarte  
puls zero  
  
Doamne cât de târziu aprindeţi încă odată  
lumina veşnică  
 
Termenul s-a consumat  
l-am îngropat de ieri fie-i ţărâna uşoară. 
  
Dacă tot aţi venit luaţi-mă pe mine.  
Va fi nevoie într-o zi.  
   
                                       
 
 

  Înregistrări 
 
Un compresor stelar laminează sufletele  
voastre  
şi-un veac al somniferelor ne îngăduie să murim  
hibernând  
  
Noi care trăim la margini noi ca şi când toţi  
am fi vii  
dăm buzna la psihiatru. Noi vrem un diagnostic  
precis. 
    
Scufundaţi la o mie de leghe sub crusta impură  
a unui Azi plutitor  
pe muzica dulce-ucigaşă a sfârşitului 
Eu  
o globulă roşie pândită de leucemie împinsă 
încolo-încoace  

de un acordeon cu burduful spart    
 
Ţip 
că exist  
într-o lume oarbă şi surdă    
  
Acum după o nepământeană aşteptare din cerul  
                                                                        
înstelat  
ţi-a căzut în gânduri  
un vers biblic 
ca la începutul veacurilor  
  
Să-l dărui celorlalţi e gratis. 
 
                       

 Înconjurat 
 
Copil în maica lui rupe sigiliul.  
Copil muşcam cu poftă mere verzi şi nu muream  
şi nu muream de mii de ori  
de mii de ori.  
 
Lumină orbitoare peste tot din care-mi construiam 
mici jucării  
şi amintiri.  
 
Era un soare proaspăt  
nou născut   
de-o zi.  
 
Înconjurat indefinit de bătrâneţe. 
 
 

Moartea menajeră 
 
Ea locuieşte departe la periferia periferiei în  
mahalaua neagră a nordului înfrigurat  
şi vine sâmbăta să ne facă menajul  
  
Ea vine de când eram copil  
şi-mi legăna destinul   
  
Încă de atunci îi simţeam hainele reci ca şi cum  
ar fi fost păstrate într-o peşteră  
însă nu ne îngrijoram fiindcă ea era  
obişnuita casei. Bună la toate 
şi ne tutuiam.  
 
Harnică moartea menajeră ne pregăteşte în  
                                                                bucătărie  
vestita salată de cruzături  
cu săruri şi cu vitamine fără glutamaţi  
după cum recomandă reţeta  
Mama face podul tata face flotări ne pregătim  
                                                            pentru viaţă.  

                 MARI POEȚI ÎN VIAȚĂ                
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Aveţi grijă copii  
deja din ou încep cocoşii lupta.  
Tatăl nostru deja e un filozof antic.  
Vrea să apucăm Guvernul Global. 

 
 

  Ifose 
  
'Mnezeule deodată apare un cal confuz pe  
                                                              autostradă  
anacronic  
potcovăind asfaltul  
şi asta întoarce pe dos/ răstoarnă/ sparge/  
teoria abeceul  
                      postmodernismului cu  
ifosele lui globale cu tot cu profeţii lui gladiatori. 
 
 

 Ghiftuit 
 
Domnilor  
Sunt ghiftuit de simigerie. 
De iarmaroc şi gogoşerie.  
Sunt sastisit de cizmărie de simbrie şi de  
                                                                  scrumbie. 
  
Sunt sătul până-n gât de cacofonie.  
Mi-e greaţă. Mă sufoc.  
Domnilor vă implor. Vreau şi eu la Carul cu  
                                                                   berărie.    
La Moulin Rouge măcar odată zaiafet şi sindrofie  
pe franţuzeşte zis chantan. Ca-n Belle Epoque  
vreau să fumez cu pipe lungi tutunul Clan  
ca un burghez cu burtă mică. Un pehlivan.  
Aş mai vrea în francofonie  
şi de ce nu în selecta masonerie... 
 
Nu.  
 
Dumneata vei purta şapcă.  
 
 

Trandafiri  
  
Trandafiri pentru sânge trufie şi ură  
trandafiri pentru imperii  
trandafiri pentru nimeni 
  
Trandafirii de-o clipă ai goliciunii  
   
În loc de mântuire trandafiri  
Trandafiri înhumaţi pe un afet de tun  
îmbătrând doliul regilor  
Sau trandafiri corectaţi prin lege  
 

Trandafiri de plastic 
Trandafiri pentru clovni  
Trandafiri necreaţi de Dumnezeu din lipsă de  
                                                                    timp 
  
Trandafirii alcoolizaţi ai triumfului  
trandafiri înăbuşind cuvântul oribil  
                                                    trandafiri   
 
Trandafirii locotenenţi ai miresmelor  
pentru capul plecat trandafiri  
Trandafiri pentru desfrâu  
 
Rareori trandafiri în sine  
pur şi simplu trandafiri pentru trandafiri.  
 
 

 Dorinţa 

Am deschis uşa coliviei: hai du-te o implor 
du-te 
pentru asta trăieşti. 
  
Timidă pasărea mea captivă bâjbâie spaţiul  
se izbeşte de transparenţe  
Plânge şi-i este milă de libertate. 
 
De parcă aş vorbi despre inima mea. 
 
Hai fugi unde vezi cu ochii  
eu repejor voi sigila în urmă portiţa.  
Dar pasărea intră iarăşi în carcera ei  
şi lăcrimând îşi pune cătuşa. 
  
E fericită şi cântă jelind  
cântă ca noi  
dorinţa de a fi afară.  

(din volumul La opt, gaura cheii și alte patimi, Ed. 
Junimea, Ias i- 2019) 
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Radu 
CIOBANU 
 
 
 
      Dor de fraternizare 

      Iată o carte
1
 pe cât de ciudată pe atât de simpatică, 

plină de reflecții și idei spontane, surprinzătoare și greu 
de contrazis. Dar, ca cititor, nici nu simți nevoia să le 
contrazici, ci mai curând să le confrunți cu propria zestre 
de credințe și valori. Aflăm de pe aripioara copertei că 
autorul – Grégory Rateau – este cineast cu patalama de 
Sorbona, autor de filme documentare și – cum altfel? – 
călător animat de spiritul aventurii. Și al umorului. A 
cutreierat lumea, iar în 2014 s-a stabilit în România, 
ceea ce chiar că ține de senzațional. Ce îi va fi 
determinat această decizie? Un motiv ar fi soția, Sarah 
(!), cu tată arab și mamă româncă, originară dintr-un sat 
din Argeș, ale cărui peisaje, oameni, obiceiuri au sfârșit 
prin a-l cuceri definitiv pe francezul itinerant. Atâta doar 
că Sarah n-a reușit să-l fixeze, ci, dimpotrivă, îl însoțește 
în toate deambulările sale, solidaritatea acestui cuplu în 
aventură și iubire fiind, poate, cea mai frumoasă 
poveste, nepovestită, ci doar sugerată, din această 
carte. Sunt însă și alte motive ale opțiunii sale pentru 
România, pe care francezul le mărturisește en passant, 
iar cititorul le află la momentul potrivit, odată cu 
impresiile pe care Țara adoptivă i le induce. 

Titlul și subtitlul cărții – Hoinar prin România. 
Jurnalul unui călător francez  
– sunt înșelătoare: nu e vorba, cum am crede, despre 
relatarea în însemnări zilnice a unui vagabondaj ad 
libitum, ci de resuscitarea aleatorie, în secvențe scurte, 
a unor episoade disparate din diverse călătorii, 
nicidecum numai din România. De altfel, autorul însuși, 
onest, își mărturisește intențiile, totodată autodefinindu-
se: „Avertizez imediat un eventual cititor că nu m-am 
limitat la un jurnal de călătorie despre România în 
paginile care urmează, căci povestirile nu sunt 
consecutive și n-au legătură între ele. Rând pe rând 
documentarist, călător, exilat, expatriat, hoinar, șomer, 
cârtitor, conțopist, mă zbat cum pot ca să nu las timpul 
să șteargă câștigul primelor percepții [...] Am încercat să 
răspund la apelul care a devenit cel mai presant, să 
scriu” (p. 9). La urma urmelor, cartea aceasta este o 
colecție de întâmplări mărunte, generatoare de reflecții 
insolite, pe care un scriitor nu le poate lăsa de izbeliște. 
Cum, bunăoară se întâmplă în secvențele Tramvaiul 5 
(din București, desigur), pe care Grégory Rateau îl 
frecventează cu predilecție deoarece poate contempla, 
nu fără inerente riscuri, fizionomii plebee și reacții 

imprevizibile, sau în Fapte diverse, text încheiat cu o 
frază tipică scriitorului care nu-și pierde niciodată din 
vedere propria condiție: „Îmi repet, vrând parcă să mă 
conving, că scrisul înseamnă să te expui la pericole, 
înseamnă să-ți asumi riscul de a te ridiculiza. Dar, mai 
cu seamă, cum am citit într-o zi, "a scrie înseamnă să 
trăiești de două ori" – dar, aș adăuga eu, și a semna de 
două ori” (p. 78). 

Rateau este un tip mai special de scriitor: 
scriitorul-călător, adică cel care nu poate să scrie decât 
sub stimulul chemării depărtărilor și a ceea ce 
descoperă dincolo de orizont. De aceea el nu are un loc 
de refugiu cu o „masă de lucru”, ci poartă cu sine un 
carnet jumulit în care scrie oricum, oriunde, chiar și pe 
genunchi, la orice popas. Mersul și scrisul îi sunt tot 
timpul active. Vocația scrisului e inseparabilă de vocația 
călătoriei iar legătura dintre cele două meniri  o face nu 
doar carnețelul cu rost de seif al impresiilor și reflecțiilor 
formulate la cald, ci și cărțile. Căci ceea e într-adevăr 
uimitor este faptul că, oricât de lung, dificil și imprevizibil 
ar fi drumul, scriitorul-călător își ia întotdeauna cu el 
măcar o carte. Un călător extrem, Chris McCandless, 
mort de foame și epuizare în Alaska, după ce 112 zile 
nu mai întâlnise niciun om, a fost găsit în carcasa unui 
autobuz părăsit

2
. Avea încă în mâini, deschis și 

subliniat, romanul Doctor Jivago. Un alt înaintaș celebru 
al lui Rateau, compatriotul său Sylvain Tesson, a 
străbătut singur cele mai nebunești și epuizante drumuri, 
având asupra lui întotdeauna una, două, trei cărți „de 
căpătâi”, printre care obligatoriu una de poezie. Că era 
singur e astfel un fel de a zice. Cine are asupra lui o 
carte nu mai e singur. O carte este o ipostază a unei 
entități spirituale asemenea ție, cu ea poți dialoga 
cordial, dar poți și polemiza, te poate enerva dar și 
încânta, oricum, nu te lasă singur și la nevoie te poate 
chiar salva. Adevăr surprinzător revelat azi, în condițiile 
izolării, fie ea voluntară sau impusă, când absența 
deprinderii de a citi se dovedește catastrofală. Cartea de 
care Grégory Rateau nu se desparte este de Panait 
Istrati, scriitorul preferat, tot călător și el, atras de lumina 
sudului și de aspirația fraternizării cu cei ce nu-și 
negociază libertatea: „Când am citit Mes départs de 
Panait Istrati, exact asta am simțit. Mi s-a întins o mână 
prietenoasă, cuvintele îi curgeau ca o perfuzie, 
aducându-mi din nou culoare în obraji [...] Pot să spun 
astăzi că a zburat în ajutorul meu și că eu pot să sper că 
într-o zi să pot ajuta pe cineva” (p. 93).  

Dincolo de structura temperamentală, ceea ce 
motivează dorul de ducă al acestor scriitori-călători este 
curiozitatea, nerăbdarea de a înfrunta nu doar 
necunoscutul geografic, ci și pe cel uman, aspirația de 
a-și cunoaște „departele”, cum zicea domnul Noica, și 
de a și-l apropia, chiar afectiv, într-un elan de  a căuta 
„un suflet pereche”. Astfel Rateau vede în călătorie, fără  
a lăsa loc la dubii: „...mai cu seamă speranța de a căuta 
încă necunoscutul ca unică destinație predilectă, dar și 
de a fraterniza întotdeauna, dincolo de limbă, dincolo de 
culturi” (sbl. RC, p. 89). Omul necunoscut, întâlnit în cele 
mai diverse împrejurări, nu este niciodată suspicionat ca 
eventual ostil, ci apreciat aprioric în perspectivă fraternă, 
precum acel cioban din Carpați – Rateau neglijează 
precizările toponimice – care i-a întins o mână la propriu, 
extrăgându-l dintr-o râpă ce-i putea fi fatală. Sau ca acel 

                                  EVOCĂRI 
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fermier ursuz și solitar din Irlanda, la care se angajează 
ca simplu muncitor, împreună cu Sarah, doar din 
plăcerea de a experimenta o viață simplă și liberă în 
frățietate cu natura: „Știu din experiența mea, chiar 
foarte scurtă, cât de grea e îndeletnicirea de țăran, dar 
cred că munca asta are ceva rar, o anumită noblețe pe 
care am căutat-o atât de mult” (p. 135). La ferma 
ursuzului Eamon, descoperă cum co-laborarea în sens 
etimologic, adică lucrul laolaltă, poate face dintr-un 
însingurat refractar la orice nouă relație, un prieten. E 
drept, aici a fost un caz special, prietenia deschizându-
se ca o floare în clipa când Eamon și-a devoalat pe 
neașteptate pasiunea tainică a lecturii și posibilitatea de 
a vorbi despre cărți, confirmând ceea ce înseamnă în 
viziunea lui Rateau conceptul de prietenie, în care încă 
crede atunci când „Nu suntem legați prin niciun contract, 
nicio datorie, doar ne acceptăm așa cum suntem și ne 
ajutăm între noi ca să devenim ceea ce am vrea să fim” 
(p. 147). Dar există și categorii umane cu care nu poate 
intra în rezonanță. Când vrea să poposească într-o 
cafenea ca să răsfoiască un volum de Pessoa, 
nimerește din greșeală într-un club bucureștean „de fițe”, 
a cărui atmosferă de luxură ostentativă, etalată de o 
societate intelectual nulă, dar arogantă și snaobă, o 
descrie cu mare expresivitate umorală, însă n-o suportă, 
se sustrage „energiilor negative din jur”, își închide 
cartea și pleacă: „Mi se poate reproșa oricând că sunt 
un refulat social, dar întotdeauna am fugit de aceste 
locuri, de asemenea persoane, preferând de departe 
cartierele populare unde [...] simți cu adevărat bătând 
inima omului! [...] Pot măcar să mă asigur de un lucru: 
nu visez câtuși de puțin să fac parte din acea lume în 
care nu respiri dacă ceilalți nu-ți dau voie” (p. 28).        

E de la sine înțeles că un călător din vocație se 
află într-o inseparabilă comuniune cu natura, această 
aspirație fiind de altfel și primul impuls al deambulărilor 
sale, iar ea presupune un necondiționat respect pentru  
magnificența Creației. Grégory Rateau e un discret, nu 
obișnuiește să-și exhibeze patetic sentimentele, dar ele 
răzbat uneori neașteptat în fața unor miracole 
imperceptibile ca atare pentru omul comun. Iată, 
bunăoară, acest elogiu adus păsărilor în imediat contrast 
cu fața hidoasă a unei lumi în cădere: „Peste tot unde e 
viață, ele sunt prezente ca s-o celebreze. Le este de 
ajuns o simplă bătaie din aripi ca să se ridice deasupra 
tuturor grilajelor, să zboare deasupra omului, a barbariei 
și sadismului său. Când ridică astăzi ochii spre cer, 
oamenii nu văd doar acești purtători de speranță, ci și pe 
verii lor cu aripi metalice, care își scuipă mizeria în 
văzduh” (p. 67). Comuniunea cu Creația nu poate fi însă 
deplină fără o anume sensibilitate metafizică. Rateau 
are această disponibilitate în fază intuitivă: om liber, fără 
aderență la vreun cult, opac la misticism, dincolo de 
orice dogme și ritualuri, el respectă Credința și percepe 
transcendența. Nu se ocupă în mod special de aceste 
aspecte în hoinărelile sale, dar existența lor e evidentă 
în diverse împrejurări  sub forma unor fraze discrete, 
formulate ca din întâmplare și cu convingerea că „nu se 
poate explica totul” (p. 233). Participă la Slujba de 
Înviere, în satul natal al soției și se simte la început 
străin, „dar simțeam că lumânarea mă face asemenea 
lor; ceara curgea și căpăta formă pe degetele mele, 
grefându-le pe lumânări cât dura acea comuniune. 

Văzuți de sus [...] formam probabil o singură mare 
flacără” (p. 81). Sunt viziuni și percepții aflate de acum 
în  ambianța inefabilă a transcendenței. Ca și în 
secvența Chilia părintelui Arsenie Boca, unde descrie cu 
o forță epică surprinzătoare, pentru că o are, dar rar și-o 
folosește, proba de anduranță a urcușului prin ceață, 
burniță și grohotiș, până la chilia, de fapt o peșteră,  a 
cărei austeritate e de o duritate care îi siderează pe toți 
credincioșii. Care, apoi, la ieșire, „...pot să privească 
munții și să-și ferească ochii de frumusețile lor 
înșelătoare sau să-și zică, așa cum fac eu, că participă 
la misterul sacrului” (sbl. RC, p.179).  

Grégory Rateau nu este ceea ce se cheamă „un 
stilist”. Expresivitatea sa este mai curând involuntară - 
uzez de termenul dlui Eugen Negrici, - iar efectele sale 
captivante își au sursa în spontaneitate și sinceritate. Nu 
este însă cu nimic mai puțin un scriitor. Cu respect 
pentru trecut și valorile umaniste, aflat totuși în zonele 
fierbinți ale actualității, el are capacitatea de a fi, 
„...autorul care povestește dar se și povestește” (p. 9). 
Două ipostaze egal generatoare de interes, întrucât 
oricare cititor se poate regăsi într-una dintre ele. 
_____________________________________________ 

 
1
Grégory Rateau, Hoinar prin România. Jurnalul unui călător 
francez. Traducere de Nicolae Constantinescu, Iași. Polirom, 
2019. 
2
 Vd. Jon Krakauer, În sălbăticie. Traducere din engleză și 

note Iulia Blaga. București. Humanitas fiction [Raftul 

Denisei], 2012. 
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Mihai  POSADA 
 
 
 
 

Un prinț al melancoliei: Ioan Radu 
Văcărescu 
 
 

De ani buni încerc fără a îndrăzni, să scriu 
despre o carte a lui Jean Văcărescu, deopotrivă omul de 
acțiune și prietenul de demult, cu zâmbet bun, neștirbit 
de trecerea vremii. Ocazia s-a ivit când, la sfârșit de 
noiembrie, mi-a oferit volumul Pescar de cuvinte – 
poeme –, ieșit nu de mult (în 2019) la Junimea; circa 
150 de pagini într-o frumoasă prezentare grafică și 
împodobit, pe neobosita pagină 4, cu un Cuvânt însoțitor 
semnat de Al. Cistelecan. Surpriza foarte frumoasă a 
fost aceea că textele sunt inedite, lucru ce dovedește o 
dată în plus vlaga și blaga (bogăția) poetului de 60 de 
ani (sibian născut la 18 decembrie 1958). Criteriile de 
evaluare a valabilității talentului poetic, după T. S. Eliot – 
cantitatea producției literare, tematica variată, precum și 
înnoirea permanentă a tehnicii de alcătuire a textelor – 
sunt cu prisosință etalate și în această carte de poesie. 
Cronica de față nu îl face pe Ioan Radu Văcărescu nici 
mai mic nici mai mare poet sau editor decât este, distins 
deja cu Meritul Cultural în grad de Cavaler (din 2004), cu 
Premiul Hyperion-Botoșani (2004) și alte prestigioase 
premii în țară sau străinătate, dar bucuria că această 
carte a sa există a făcut ca bunul meu simț critic să nu 
se poată  «orișicâtuși» abține. 

* * * 
Formația lui I.R. Văcărescu, de profesor de 

geografie și engleză, cu o teză de doctorat intitulată 
Geografia imaginară a Câmpiei Dunării în proza lui 
Ștefan Bănulescu, transpusă în două volume dedicate 
unui Spațiu inefabil (vol. I: Bărăganul și Bălțile 
Dunării în cultura română, vol. II: Ștefan Bănulescu – 
o geografie imaginară a câmpiei dunărene, ambele 
apărute la Sibiu: Editura InfoArt Media, în anul 2009), ni-
l aduc aminte pe tânărul om de munte, îndrăgostit de 
frumusețea patriei sale și de aceea a tinerei Simona, 
soția cu care are doi băieți maturi, ambii înzestrați, 
educați și dovediți pentru condei. Scriitor polivalent, 
președinte cu două mandate al Filialei Sibiu a Uniunii 
Scriitorilor din România, care se prezintă astfel: poet, 
prozator, publicist, traducător, geograf. Nu oricine ridică 
praful pe drumuri nebetonate este un îndrăgit al naturii, 
așa cum nu orice turist fără respect pentru ea poate fi 
numit geograf. La I.R. Văcărescu, pe numele său Radu 
Ioan, cu pseudonimul literar Văcărescu luat de la 
numele de fată al soției căreia îi dedică: „Pentru Mo”, 
întregul volum, natura este o prelungire a propriei naturi, 

poesia sa reflectând în spirit «suflul pur al vieții în 
idealitatea ei», cum (ar) spune Gh. Grigurcu citându-l pe 
Benedetto Croce. 

Or, pentru unul care știe că detaliile biografice 
au importanța lor în (bio)bibliografia unui poet, profilul 
moral nu-i tocmai lucru de șagă, iar Ioan Radu 
Văcărescu stă drept: poetul, redactorul de la 
EUPHORION, președintele, omul. Cel mai propriu 
atribut al poesiei lui I.R.V. este omenitatea. Poate că nu 
întâmplător, duioșia – acel „criteriu perimat” la un 
Brătescu-Voinești, cum ne previne în somptuoasa 
Istorie a cinci secole de literatură românească (ediția 
2008, pagina 888) profesorul N. Manolescu, despre 
criticul Ș. Cioculescu – este mai prezentă la Radu 
Văcărescu decât la mult prea mulți alții din poeții zilelor 
de azi, pe la noi. Or, susținând cu obstinație autonomia 
esteticului operei față de statura morală a indiferent 
cărui autor, am ajunge prin absurd să admirăm «opera 
picturală» a unui scelerat cum bietul maistru zugrav 
ajuns la 1934 Führerul Germaniei naziste și «omul 
anului» 1938 pentru revista americană TIME. Cum 
spunea euphorionistul lovinescian Negoițescu, citându-l 
pe Schiller: «Tragicul nu există decât acolo unde există 
moralul». Cum bătrânii se duc cu cele știute cu tot, iar 
tinerii învață ce le predă istoria scrisă de învingători, 
oamenii nu învață mai nimic din Istorie, cum s-a mai 
spus: «Istoria ne învață că din istorie nu învățăm nimic» 
(A. de Sain-Exupéry), ba chiar: «Ceea ce experienţa şi 
istoria ne învaţă e aceasta – faptul că naţiunile şi 
guvernele n-au învăţat niciodată nimic din istorie şi nici 
n-au acţionat conform unor lecţii pe care le-ar fi putut 
extrage din aceasta» (Hegel). Așadar, nimic nou sub 
soare: și azi, ca și în proletcultism, duioșia e catalogată 
cu un soi morbid de nerușinată rușine, nerușinată jenă 
dacă vreți, între perimate. Ca și cum te-ai putea 
descotorosi de suflet mulțumindu-te cu contul bancar 
personal. Tot Hegel ne ajută și atunci când, vorbind 
despre artă și poesie, spune că frumusețea, de care ține 
și duioșia sufletului omenesc, este esențială în rostirea 
poetică; limbajul numit «discurs» la nevoie, fiind acela 
care dă autenticitate poetică textului privit ca intenție, ca 
nevoie omenească de a comunica frumosul, fie și 
melancolic: «Nu reprezentarea ca atare, ci imaginaţia 
artistică este aceea care face ca un conţinut oarecare să 
fie poetic, anume când imaginaţia îl prinde pe acesta în 
aşa fel, încât, în loc să se înfăţişeze în figură 
arhitectonică, sculptural plastică ori picturală sau să 
răsune ca ton muzical, el se lasă comunicat în vorbire, 
în cuvinte şi în potrivirea lor laolaltă, potrivire frumoasă 
ca expresie vorbită» (subl. ns., m.  posada). Nici 
conservator pentru că are suflet, nici postmodern pentru 
că e duios, poetul-pescar de cuvinte este ceea ce este: 
un poet contemporan. Dragostea lui țărănească în cel 
mai înalt sens al cuvântului, dragostea de grădini, 
păduri, ape și pajiști și munți îl apropie – nu greșesc 
deloc când spun asta – de «pesimismul olimpian» al 
unuia din marii moderni ai literaturii germane, Gottfried 
Benn (1886-1956), doctor și el, în medicină, cu nobila sa 
dragoste pentru landa natală, din expresia căreia cităm 
doar acest fragment ilustrativ: «mut să stai,/ să-ţi priveşti 
propriile ogoare,/ întreaga moşie de senior,/ îndeosebi 
zăbovind/ asupra macului,/ celui de neuitat,/ pentru că el 
a purtat vara –/ dar unde s-o fi dus?// Uşor şi împlinindu-
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se fiecare, aşa trec neamurile, o zi cu zăpadă şi o zi cu 
flori de măr –, trec, iar noi îmbătrânim încetişor» (G. 
Benn către F.W. Oelze, 6 decembrie 1936). Aceeași 
melancolie în umbra trecerii timpului personal și 
ireversibil, aceeași noblețe a contopirii cu pământul 
apropriat în iubire și exploatat sufletește, ca să zicem 
așa, în plan poetic. În complexul studiu antropologic 
intitulat Anatomia melancoliei, Robert Burton 
menționează de altminteri, încă de la 1621, călătoriile și 
mișcarea în aer liber, adică percepția directă a naturii 
înconjurătoare cu ce are ea mai frumos de la 
Dumnezeu, ca remediu al respectivei stări depresive, 
fără a prescrie totdeodată și exprimarea poetică, 
remediul fericit al melancoliei, așa cum ni-l relevă și 
revelează lirica lui Ioan Radu Văcărescu. Duioșia lui 
apare deodată sărindu-ne în față – cum «leoaica 
tânără» a lui Nichita Stănescu –, etalată cu un soi de 
tristețe mândră și fără de margini: „da, a trecut timpul 
fără măcar să ne dăm seama/ parcă ieri am urcat la 
fântânele/ și în coliba de sub runcuri/ am băut vin de 
smochine și am făcut dragoste/ ca pentru o întreagă 
viață/ și acuma tu plângi ca un copil deznădăjduit (cules 
cu italice în text: interogarea bărbatului de către femeia 
sa, p. 11). 

Cartea este alcătuită din trei cicluri, intitulate: 
Pescar de cuvinte (5 interogări); Albastru de noiembrie; 
Ritm șchiop. Firește că „albastrul” lui Văcărescu 
transpune românește o stare cunoscută nu doar din 
traducerile pe care poetul transpunător le-a făcut din 
lirica anglo-saxonă – pe englezește zicând: Blue Feeling 
– definitorie stare trăită și ilustrată literar de întreaga 
operă a poetului sibian din care cităm, pe alese, doar 
titlurile: Melancolii retorice, poezie, Sibiu: Editura 
Euphorion, 1994; Ritualul melancoliei, poezie, Pitești: 
Ed. Paralela 45, Seria Destin, Postfață de Dumitru 
Chioaru, 2002 (Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Sibiu); 
Dreptul la melancolie și alte poeme alese (antologie 
de autor, Botoșani: Editura Axa, Colecția La Steaua, 
Postfață de Andrei Terian, 2009. Dar melancolia plutește 
și pe deasupra apelor poieticii & poeticii din toate 
celelalte volume de versuri ale poetului. Acest prinț al 
melancoliei știe să impresioneze mintea și inima 
cititorului, adică să facă text poetic după o formulă ce nu 
dă greș: în cele cinci epistole intitulate interogări, Ioan 
Radu Văcărescu reușește să fie sfâșietor de tandru în 
relația cu textul care își mustește poeticitatea în 
prezența închipuită a destinatarei dintotdeauna, Mo, 
Simona-doamna și soția poetului – lumină mitologică 
într-o umbră ancestrală, de basm românesc: „s-au 
adunat prea multe deznădejdi/ e prea multă suferință în 
sufletul meu/ și sufletul meu și trupul meu nu mai pot 
duce/ atâta deznădejde/ tu știi bine că de atâtea ori/ am 
ieșit din astfel de stări/ mai ales cu ajutorul tău/ dar 
acum nu mai depinde de tine/ nu mai depinde nici de 
sufletul meu/ am îmbătrânit și nu mai am puterea de 
altădată/ și nici tu nu mai ai carisma de altădată/ cea 
care făcea să se lumineze țărâna sub pașii tăi/ sunt clipe 
în care sunt mort/ când nici măcar pe tine/ nu mai pot să 
te zăresc în întuneric” (p. 10). 

* * * 
De bunăseamă, poetul și-a consumat împreună 

cu Mo, ca doi zei nemuritori, dragostea tinereților, 
incandescența ei modelând ca din aur topit de dragostea 

părintească personalitățile celor doi copii, vreme de ani 
și ani. Senectutea pe nesimțite i-a îndepărtat unul de 
altul pe îndrăgostiții eterni, așa cum imaginea tânărului 
de odinioară, de chipul bătrânului de acum. Sufletul lui 
sensibil se află de mult în dezechilibru, împăcat de 
destin și descumpănit de alean, deopotrivă. Poate că 
eternitatea sufletească ține de o secvență omenească 
resimțită ca stare temporală trecătoare, de unde 
nostalgia de mai târziu, eterna melancolie, dar nu avem 
dovezi decât literatura între celelalte arte ale lumii. 
Poesia, o compensație. Cele 5 interogări ce alcătuiesc 
conținutul ciclului care dă titlul cărții sunt poeme 
dramatice, dialoguri existențiale concepute ca atare de 
autorul lor, să nu uităm, vajnic traducător de poezie 
anglo-saxon-nord americană. Nu, aici nu e minciună, 
lipsește tocmai «minciuna inerentă scriiturii» (M. Martin) 
ca necesitate poate de alt ordin, ci ea se tălmăcește în 
cazul nostru prin incapacitatea textuală de a exprima 
inexprimabilul, inefabilul melancoliei de care vorbim, 
nostalgia în esența ei originară, perpetuă: „de ce erai 
deznădăjduit ?// eram așa pentru că eram fericit la un 
moment dat/ și apoi totul s-a schimbat/ totul a devenit de 
nesuportat și nu mai voiam să trăiesc” (id., p. 10). 
Sufletul poetic, gol ca într-o frescă de Michelangelo, 
șade în maiestuoasă melancolie în fața noastră, a 
cititorilor și e numai frumusețea, sfâșietoare, pentru mulți 
greu suportabilă, dar cât de mângâietoare, a adevărului. 

Dacă Robert Burton găsea între resorturile 
melancoliei posibile dezechilibre afective, expresia 
profesorului Mircea Martin poate că ne învață de ce 
pentru un sentiment profund este nevoie de multe 
cuvinte, de poeme dramatice ca la Shakespeare, ori 
alteori epice cum Iliada și Odiseea. Nostalgia a rămas, 
a crescut, cere drept de cetate. Din ea, din surplus de 
iubire, poetul revarsă o cascadă de suflet: volumul 
Pescar de cuvinte – în special ciclul interogărilor, 
dramatic. Acumularea aceasta de suflet-iubire produce o 
«plusvaloare» de dragoste ne(mai)împărtășită mutual ce 
sublimează într-un dor insațiabil de comunicare 
întreruptă cândva, iremediabil parcă, între soți, 
amplificată de zborul din cuibul părintesc a fiilor aflați la 
vârste nubile, în căutarea firească a propriilor armonii 
conjugale, plusvaloare resimțită cu partea dureroasă a 
melancoliei fundamentale în zestrea poetului.: „am plâns 
cum n-a plâns nimeni vreodată/ am plâns cu lacrimile de 
sevă ale mărului/ plantat acum treizeci de ani/ am plâns 
acolo cu capul doborât/ pe încrucișarea brațelor mele 
obosite/ cu tălpile goale pe pământul uscat/ al verii 
acesteia a marii noastre tristeți/ a marii noastre 
abstinențe/ a auzului tău absolut pierdut/ în văzduhul 
negru al sufletului meu chinuit/ a mirosului tău suprem 
suspendat/ în aerosolii acri ai norilor deșirați/ a glasului 
tău din ce în ce mai stins/ din ce în ce mai îndepărtat/ ca 
și când ca acuma ne-am vorbi din două lumi disparate” 
(id., pp. 11-12). Câtă dramă, atâta poesie. 

Și atunci, ce poate fi mai firesc – desigur, într-o 
înaltă configurare poetică – decât ca mângâierea tânjită, 
gestul așteptat al urechii morfolite de cel mai duios, mai 
înțelegător și mai statornic prieten al omului, câinele 
casei, să vină și să fie perceput de omul-poet drept 
alinarea supremă, tandrețea de dincolo de gen sau 
specie, de dincolo de lumea paradoxală a cuvintelor 
(care, da, domnule profesor Martin, ne ajută să 
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ascundem atât de bine adevărul!), ca venind direct de la 
Dumnezeu. Nu întâmplător scenografia tandru-
dramaticului poem plasează întâlnirea aceasta seara 
sub un măr cu bec aprins, ca sub un pom domestic al 
cunoașterii, al re-cunoașterii sinelui singur în drama 
desprinderii asumate in illo tempore. În pustiul arid al 
surplusului de dragoste-alean (cu sensul dorinței 
neîmplinite, a dorului de dublul înstrăinat), dragoste 
jinduită de omul bătrân ca o icoană a tinereții cu păgânul 
ei foc mistuit, iubirea dăruită frust, simplu, direct și total 
de apropierea câinelui iubit produce un soul storming 
asemănător căderii manei în deșert, ceea ce 
echivalează molfăiala urechii de limba câinelui cu o 
teofanie: milostenia Domnului într-un suflet apăsat de 
melancolia singurătății crescute ca umbra, odată cu 
timpul boltit peste făpturile celor doi, patru apoi, și acum 
peste un om obosit, cu capul culcat peste brațele 
închipuind o cruce pe masa grădinii, ca două trunchiuri 
tinere, doborâte, de brad (simbol cunoscut al nunții și 
morții, momentele «de trecere» ontologică) – „așa naiv 
și fără de învățătură/ cum știi” – după cum își descrie 
meditația-rugăciune poetul: „m-am rugat minute în șir/ 
m-am rugat doamne ajută-mă// așa cum m-a învățat 
tata/ […]/ ajută-mă să nu decad în nimicnicia lumii 
acesteia/ să am brațele tari/ să le pot încrucișa pe masă 
ca doi brazi tineri/ să-mi iubesc femeia așa cum am 
iubit-o/ când am văzut-o prima dată/ să-mi iubesc copiii 
așa cum i-am iubit atunci când/ doamne te-ai îndurat de 
noi/ și ne-ai așezat în brațe întreaga nevinovăție/ a lumii 
celeilalte” (id., p. 13). Drama e a luptei eroice în 
desperarea ei, cu timpul; poeticitatea este a simplității 
rostirii adevărului intimităților, deprinsă din tinerețea 
poetului, împreună cu Iustin Panța, Daniel Suciu, 
Dumitru Chioaru, George V. Precup și ceilalți, de la 
Mircea Ivănescu cel poposit la Sibiu. Simplitatea 
aceasta cu totul specială a melancoliei poetice... Și apoi 
minunea răspunsului la rugăciune cu epicentrul 
seismului sufletesc amintit: „a venit// cine-a venit ?// cum 
cine a venit ?/ dumnezeu// ... ?/ cum stăteam așa cu 
capul doborât pe masă/ am simți o limbă moale cum mă 
feștelește/ pe dosul palmei și apoi pe lobul urechii […]/ și 
l-am auzit jur pe ce vrei tu/ spunându-mi să stau liniștit 
că el e acolo lângă mine/ că de asta a venit acolo sub 
măr/ să mă împace/ și să aprind o țigară deși el tușește 
la cel mai mic/ firicel de fum/ […]/ și să știi că dumnezeu 
e un suflet de câine/ obișnuit și modest/ ca oricare altul/ 
pentru că știe să plângă cu umilință/ așa cum plângem 
toți atunci când am înțeles” (id., pp. 14-15). 

Iar arta lui I. R. Văcărescu izbutește o nouă 
piruetă poietică, textuală, de surprinzătoare expresie: 
prin răsturnarea optică a perspectivei cosmice, într-un 
splendid madrigal adresat iubitei care e „femeia sa” 
poetul inversează rolurile clasice din poemul eminescian 
și – foarte post-postmodern, cosmodern dacă vreți – se 
plasează pe sine în locul mundanei Cătălina, conferind 
iubitei, printr-o lovitură de teatru comparabilă acelei coup 
de foudre inițiale, «locul menit» Luceafărului cel fără de 
moarte. Astfel, călăuzitoarea întregii vieți a poetului, 
echivalent feminin al lui Hyperion, stea polară-iubită 
soție veghează întreagă această interogație a celei 
aflate sus, cu cel aflat jos, în grădina casei, transpunere 
iarăși originală și cu o abia perceptibilă finețe a ironiei, a 
scenei balconului subsumând scena întâlnirii cu 

dumnezeu-câinele Clyde, după ce discuția cu 
Dumnezeu nu e decât o țigară, metaforă pentru o 
mistică autointerogare profundă, lângă cel mai apropiat 
prieten, animalul de companie al familiei: „și ?// și am 
aprins o țigară așa cum m-a sfătuit/ și am tras cu sete 
câteva fumuri/ și el a tușit oarecum stânjenit/ și am simțit 
în ceafă o privire care mă ardea/ strălucind de-acolo de 
sus de pe terasă/ și acum îmi dau seama că era privirea 
ta” (id., p. 16).  

Știința acelui uomo universale care a fost Robert 
Burton se mântuie prin arta unui poet al iubirii și 
melancoliei ca Ioan Radu Văcărescu, prin frumusețea ei 
meșteșugită după tainice, personale, muncite și rodnice 
formule artistice. Poetul nostru se arată ca vrednic estet 
al melancoliei. Sunt versuri cu o mistică limpede, 
invizibilă numai orbilor. Nichifor Crainic, Lucian Blaga, 
Emil Botta și ceilalți și, de ce nu? - Eminescu, l-ar fi iubit 
pe poet. Cu siguranță o fac, așa cum și noi îl admirăm. 
În cartea de versuri Pescar de cuvinte, poetul sibian 
face din localul cunoscut Casa Frieda și personajele ce 
îi animă existența cotidiană în urbe, un soi de 
Yoknapatawpha autohton, sui generis. Fie analiza 
acestui unic poem al ei un imbold la lectura cărții întregi, 
după modelul oferit de însuși cuvântul însoțitor al 
maestrului, cartea lui Jean Văcărescu fiindu-ne celor 
doritori de adevăr și frumos, chiar dacă melancolic, la 
îndemână ca o pășune a raiului pentru rumegat 
sentimente omenești genuine, gânduri curate și limpezi, 
curajul unor idei luminoase, tămadă sufletească prin 
rugă de lacrimi-cuvinte – într-un cuvânt: Poesie! 
Ghenarie-Făurar 2020, Sibiu-pe-Cibin. 
 
 

 
 
 
 

 



13 

 

 
 
 
 
 
 Mircea MOȚ 
 
                                            

 

        Dan Damaschin sau despre 
temeiurile poemului 

                               „Temeiurile fiecărui poem își 
caută validarea în temeiul inițial” ( Dan Damaschin) 

 
Recitită din unghiul unor poeme ce pot fi 

considerate autentice ars poetica , poezia lui Dan 
Damaschin rămâne creația unui poet modern, care 
face din cuvânt, scriere, Carte și, mai ales, Poem, 
autentice repere ale unui univers mitic ce definește la 
modul convingător personalitatea poetului. Poezia 
devine expresia conștiinței tragice a unui spirit lucid, 
care, nelipsit de memoria începuturilor, este silit să 
ființeze în lume fără a mai fi contemporan divinității. 
Existența lui se consumă sub semnul unei nopți 
emblematice pentru timpul „sărac” de  divin, un timp ce 
se întinde de la cădere până la momentul venirii fiului 
omului. Singurătatea este amplificată de conștiința că 
nu mai este posibilă comunicarea  esențială cu ceilalți, 
care ființează inautentic: „Ce-aș putea să le scriu celor 
care nu au auzit de/Dumnezeu? Ce semn ar putea 
dezlega împietrirea unor inimi neîmpăcate?                                                                                                                      
( Ziua fiului omului).  

                          Pentru Dan Damachin scrisul nu poate fi decât 
transcrierea unor adevăruri esențiale, la care nu se 
ajunge prin lectura Cărții, simbolic închisă, ci prin 
autenticul har: „Ceea ce visez/nu să scriu , ci să 
rescriu/e o carte de-a pururi închisă,/cu filele netăiate, 
pe care o citește(fără) /să o răsfoiască/îngerul”(Ars 
poetica). Altfel, scrisul rămâne un semn de 
vulnerabilitate, ținând de „aproximarea exprimării”, în 
măsura în care semnul grafic trădează cuvântul rostit 
la începuturi. Socrate și Iisus sunt invocați de Dan 
Damaschin tocmai pentru „tăria” lor de a nu re-
produce, prin semn, logosul întemeietor: „Nu mi s-a dat 
tăria de a nu scrie niciun rând;/E o putere hărăzită 
înțelepților și profeților/lui Socrate și Iisus./Am fost 
lăsat să bâjbâi, în aproximarea exprimării)-/o 
slăbiciune, o neputință e scrisul( nu un har, nu o 
forță)”( Fragmente dintr-un poem neterminat). 

                          Gestul poetului este reconsiderat de către un 
autor deloc dispus să accepte poezia ca simplu  joc și 
spectacol gratuit al limbajului. Poemul își are validarea 
în gestul / temeiul inițial, fiindcă prin poem, în ipostaza 
sa de Artă, se redobândește timpul inițial:                       

„Temeiul fiecărui/ poem își caută validarea în temeiul 
inițial. / În măsura în care mai pot accede la Abis/  la 
pragul primordiilor  mi se oferă /șansa unei întemeieri.” 
In timpul nopții și al uitării divinității, scrisul însuși este 
perceput ca întemeiere a unui univers în care Zeul mai 
poate să locuiască și, în egală măsură, ca o șansă 
data omului pentru ispășire: „Temeiurile poemului: 
temelii pentru sălașul zeului ce stă să vină /Insondabil 
temei al ispășirii.”  

     Atent la realitatea instrăinată de condiția sa, 
după cădere, Dan Damaschin este pe deplin conștient 
de faptul că însuși limbajul este „sărac”, amintind vag  
Logosul creator. În întregime, poezia devine la Dan 
Damaschin rostire și oficiere gravă, totul pornind din 
convingerea că, deși degradat, cuvântul poate să-și 
recapete puritatea limbii protopărinților, singura limbă 
în care ( mai ) este posibil dialogul cu divinul. Într-un 
interviu acordat lui  Friedrich Michael ( Dan Damaschin 
între viziunea unității și adâncirea în sine, Iași, Editura 
Timpul, 2014 ), pe care îl menționez cu convingerea că 
se integrează perfect coerenței gândirii poetice a 
autorului, Dan Damaschin insistă nu numai asupra 
acestei idei ( „O altă năzuință a verbului meu este de- 
a ( și ) reaminti / de a redobândi idiomul protopărinților 
nostri, cel pierdut deodată cu edenul” ), ci și, mai ales, 
asupra legăturii dintre existență și rostire: „poezia mea 
s-a confundat și continuă să se confunde cu aspirația 
de a pune în acord existența și rostirea, Ființa și 
Logosul, de a reactualiza dialogul gândire - poezie”( p. 
52 ). Credință religioasă indicutabil, poezia lui Dan 
Damaschin se legitimează sub semnul artei, al creației 
și al conștiinței artistice, fiindcă lauda divinului coincide 
la el cu regăsirea esenței poeziei înseși: „rostul 
poetului, menirea lui dintotdeauna: de a preamări pe 
Creator și creația sa. A redescoperi Lauda, 
preamărirea orfică sau veterotestamentară, înseamnă 
a întoarce poezia la condiția ei originară, de rostire a 
Numinosului”( op. cit. p. 51  

                 Dacă poezia se definește la Dan Damaschin sub 
semnul artei și al limbajului, și aspectul trebuie 
subliniat pentru a nu-i percepe creația fragmentat, 
redusă la o componentă a ei, esența poeziei este „să 
restituie chipul lui Dumnezeu”, poetul concentrându - și 
atenția, intr-o serie de poeme admirabile, asupra artei 
inseși. Pentru poetul dornic să descifreze în realitatea 
degradată semnele altui timp, dar și imaginea 
divinității, pictura este garanția unei realități deja 
purificate de artistul care desubstanțializează realul, 
permițându-i poetului contactul cu invizibilul. În 
Rugăciunile poeților, se insistă tocmai asupra ideii că 
pictura „mărturisește strădania de a împământeni 
insemnele cerescului, sacrului. A picta starea de 
extază, momentul de iluminare, clipa revelației. A- l 
aduce pe privitor în intimitatea harului, a stării de 
Grație. (...) Lucrările lor fac semn în permanență spre 
un Dincolo. Arată ceva aparținând Numinosului.”   

                Exprimând conștiința poeziei și a artei sub semnul 
căreia se legitimează în ultimă instanță și dimensiunea 
religioasă, scrisul lui Dan Damaschin este indiscutabil 
marcat de caracterul de ars poetica al multor poeme 
conținute în Ziua fiului omului, dar nu numai, totul 
părând să întărească acea convingere a romanticului 
că „ceea ce rămâne întemeiază poeții”, dar și credința 
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că doar prin poem se poate parcurge drumul invers, 
depășind modernitatea, spre zarea  vârstei aurorale. 

                     Creația autentică este rezervată doar poeților care 
își pot transcende condiția ingrat diurnă și ființarea în 
orizontul unui timp „sărac” de divin: „O oglindă a 
preaplinului, dar și a deșertului lăuntric,/cu adevărat 
cinstită și venerată, ca flamura nepieritoare/ai fost doar 
de cei din stirpea lui Hoolderlin și Mallarme,/de aceia 
care au înțeles să se predea nopții/nebuniei sacre/ori 
să se lase absorbiți de puritatea neantului tău”(Odă 
imaculatei file).  

                          Autorul se detașează de poeții considerați 
„odraslele veacului de uraniu”, care preferă „limbii 
profetice” tocmai „bolboroseala” unor „guri imunde” și 
care, prin jocul gratuit al limbajului, „blasfemiază 
slăvile”. Poezia și rostirea sunt pentru Dan Damaschin 
gesturi esențiale și grave, poetul fiind conștient că 
trebuie să nu se lase ispitit „de a vorbi (...) fără rost”, 
atrăgând în felul acesta „osânda Domnului.”(Socoteală 
târzie) Sugestivă pentru imaginarul lui Dan Damaschin 
mi se pare Odă imaculatei file,unde poetul este 
surprins într-un context ce accentuează dimensiunea 
majoră a creatiei sale:  „Cu adevărat dumnezeiesc 
inspirați nu se pot numi /doar aceia ce, aidoma lui Iisus 
ori Socrate, / au avut tăria de a se ține departe de albul 
tău strălucitor”.  

                        Pentru Dan Damaschin poemul autentic este 
neexprimat, câtă vreme, în esența ei, poezia vizează 
absolutul, adresându-se lui Dumnezeu, într-o tonalitate 
străină de aceea a unei „întâmplătoare sosii”, ce trece 
uneori drept poezie: „Prea a fost confundată adesea 
poezia cu/întâmplătoare sosii:/nicio invocație nu-și mai 
poate lua zborul din/această răscruce a 
eonilor”(Poemul răspântiei). Ea, poezia, este acceptată 
ca experiență profund revelatoare, cu ecouti în 
adâncurile ființei, o experiență imposibil de exprimat în 
absenșa harului: „Mă tem să mai invoc spectrul 
poeziei./Mi-e frică să mai înnoptez sub același 
acoperiș cu Poemul./ Sunt scufundătorul ce se 
înapoiazî pe țărmul propriului sine/Pustiit, devastat de 
ceea ce a întrezărit”(Starea de plâns 2)  

                       Nicăieri nu se insinuează ideea căutării cuvântului 
ce trebuie să „exprime” ideea, după cum nicăieri nu se 
întâlnește truda orfevierului oferind relative bijuterii 
artistice. Pentru Dan Damaschin Poemul există, iar  
poezia însăși contează ca transcriere a cuvântului 
divin: poetul trebuie să repete în fond gestul lui 
„Ioan,exilatul din Patmos”,care și-a consumat existența 
așteptând momentul de grație când „a prins să 
însemne înfricoșătoarea, / cerească dictare.” Poetul nu 
mai locuiește, precum la Blaga, într-un „cântec de 
pasăre”. Casa poetului se plasează intr-un semnificativ 
„la mijloc”, între două perspective asupra morții ca 
regăsire a divinului, între „cimitirul evreiesc / și cimitirul 
creștin”,spațiu de trecere, limită                                     
„ce Separă Vechiul de Noul Testament, / Ierusalimul 
pământesc de Ierusalimul Ceresc /   moartea spre 
moarte, /de moartea spre viață/ Precum podul de lemn 
așternut/peste pârâul Chedron,/adăstând, răbdător, 
pașii Celui /care îl va traversa/                                    
după cea din urmă Cină.”   ( Casa poetului ). 

                      Acest programatic refuz al scrisului(precum la un 
Lucian Blaga refuzul cuvântului) se motivează în 

mitologia poetică a lui Dan Damaschin dintr-o anumită 
perspectivă asupra semnului, a alfabetului,și a limbii în 
sine. Fiindcă dramatica tensiune a autorului 
Intermundiilor ține (și) de „sfâșierea” între limba 
contemporanilor și idiomul inocenței: „Alfabetul meu 
începe și se sfârșește cu/Tine, vederii mele 
ești/curcubeul, când te desfaci, asemenea unui/ 
evantai. Ca să te pot afrăi, reînvîț un idiom al inocenței, 
uitat de întâia/pereche pământeană, la izgonirea din 
rai”( Cântec naiv 1). 

           Într-un alt poem (Cântec naiv 1), poetul a ales să 
devină suportul terestru al scrisului divin: „Inima ta de 
cremene/ să o preschimbe într-o tăbliță de ceară, /                                    
moale, pe care îngerul să-și poată așterne slova-i 
tremurată.”  

                      Intr-o autentică rugăciune este transcrisă aceeași 
neîncredere în vorba degradată din timpul de după 
cădere  „Ia-mi, doamne, vorba din gură când duhnește/   
a tei ori a salcâm în floare/ Îndură-te de verbul meu 
păcătos înainte ca iasca / să-i sune sub coaste”.                                                                
( Cântec naiv 2).  Poetul pare să sugereze că prin 
prezența sa in lume lasă însuși Poemul să se 
manifeste, reinstaurând în felul acesta un timp ce 
trebuie să se întoarcă ( Într-o scrisoare către Paul 
Demeny, din 15 mai 1871, Arthur Rimbaud nota: „Si le 
cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute”).  

        Emblematic pentru scrisul lui Dan Damaschin 
rămâne motivul poemului –potir care deschide 
perspective generoase asupra unității și profunzimii 
creației poetice, în măsura în care propune relația 
poetului cu poemul sub semnul destinului „Poezia ce pe 
mine mă așteaptă  / Nu se îndură nimeni să o scrie, / La 
fel cum nu se va găsi altcineva,/ În locul meu să moară.”  
 Nicăieri în poeziile cu caracter de ars poetica ale lui 
Dan Damaschin nu se insistă asupra „facerii poemului”, 
fiindcă, după cum am spus, Poemul însuși există și el  îl 
„alege” inexorabil pe poet ( „Poemul ce m - a ales unic 
ispășitor / nu e chip să-l înduplec / să se răzgândească”. 
Perspectiva de profunzime este ușor de sesizat in 
concentrarea acestui text. Prin deschiderea sa, năzuind 
spre cealaltă deschidere, celestă, potirul devine sugestia 
unității întregului. Pe de altă parte, poezia  trimite la un 
gest exemplar, pe care omul îl repetă cu sentimentul că 
- și redimensionează propria ființă: „Poemul – potir, ce 
nu e cu putință / să treacă de la mine.” Ideea poemului – 
potir pune în lumină însă accentele euharistice ale 
poeziei lui Dan Damaschin: prin Poemul ce conține, ca 
nobil potir, „trupul și sângele meu”, omului i se dă în 
ultimă instanță șansa de a redobândi 
contemporaneitatea divinului.  
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Costel SUDITU 

 

Grijă 

 
fiecare  
tragem  
după noi 
o țintă 
 
și ducem  
un arc  
pe umăr 
 
nu irosiți 
săgețile 
pe vînt 
 
și mascați 
cu flori 
ținta 

 
 

Algoritm 
 
Murdărim obsedaţi, murdărim 
Ani de viaţă cuprinşi de ridicol, 
Dăltuim amăgiţi, dăltuim 
Clipe sumbre cu sânge-arboricol; 
 
Nu ne-ajunge prostia, nălţăm - 
Peste tot pe unde ne poartă, 
Reguli noi şi-aşa învăţăm 
Că însăşi prostia-i o toartă; 
 
Folosim algoritm, folosim 
Să-ndulcim în inimi păcate; 
Părăsim, înjosim, părăsim 
Tainele Divinului toate. 
 
Îngropăm demontând, îngropăm 
Obiceiuri, datini, tradiţi. 
Căutăm demolând, căutăm 
Să trecem peste tranziţii, 
 
Iar casa şi masa şi cerul, 
Le punem grămadă pe toate, 
Ne facem tăioşi cum e fierul 
Dorindu-ne posteritate. 
 
 

 
 
 

Credință 
 
 
am făcut inventarul datului în gropi 
suferința îndeamnă la credință 
și pe cel mai dulce ateu 
 
după ce am îndopat o droaie de zile 
și ani cu ele primează aceeași impresie/nu-s  
credincios destul/mai trebuie gropi/ 
pietre/pomi căzuți pe drum 
 
anii rămași poate vor deschide 
atâtea uși cîte ferestre am tot închis 
în fuga mea de fericire 
 
nu știu alt loc mai bun ca pe pământ 
unde: să cerșești cu buzunare pline/ 
să râzi cînd alții plâng/să furi când ți se oferă 
 
tornadă suferința/jalba nu mi-am scris-o 
înaintea cui să mă vait/ce drept am 
cu sîngele să înroșesc zăpezi 
albite cu mila/cu dragostea/cu 
sila de urît și rău? 
 
cu fiecare îmbărbătare suferința 
îmi limpezește calea și nici măcar 
bucuria de a mă vedea din azi 
în mîine/din gură în gură cîrpit 
nu face să mă simt destul credincios 
 
prea mănînc și beau/prea  
mint și greșesc/prea ignor și tac/ 
prea uit și prea nu vreau să iubesc 
 
 

Impuls 
 
să trecem dintr-o gură în alta nu e greu 
să rămânem în câte-o vară ani la rând e facil 
până la urmă să nu ne știe nimeni 
poate fi ridicol de complex 
 
de ce nu am galopa în sens invers 
în desenul animat al timpului 
simplu să devină as pe ordinea de zi 
pentru toate măgăriile premeditate sau nu 
 
să ne cerem scuze-i banal să mulțumim 
e brutal să molfăim ceva recunoștință 
este pur și simplu penibil 
 
am să trec asta pe cartea mea de vizită 
cu aur de 110 karate 
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Ioan BARB 

 

Transfigurare 

 
În fiecare toamnă tata cumpăra 
 de la moții ce își coborau din munți 
căruțele cu coviltir o baniță de piatră de var 
în schimbul unei măsuri de porumb  
privea visător oiștea lor supusă de povară 
ca gândul lui apăsat de șaua zilei de mâine 
îl știa bântuind fără noimă 
din deznădejde în deznădejde solitar 
 un cal nărăvaș ce frământa iarna sub copite 
dosea în noroi ultima zăpadă 
sub clica umedă 
să spele stâncile cele mari puse ca temelie de la Început 
tata arunca pietrele în apă și varul sfârâia 
așa se încinge sufletul omului 
când trage să moară medita tata 
se topeste strat după strat  
până când nu mai rămâne decât o părere 
 
Dar Tu îmi amintești că sufletul nu se risipește 
albește  aerul eliberat din plămâni 
și se întoarce în traista Ta din care a fost luat 
curățit ca varul stins 
 numai bun de spoit pomii  
de primenit pereții în Săptămâna Luminată 
când întunericul se desface ca o pânză de in  
și toate lucrurile din casă par noi 
sub ochiul Tău ascuns prin care te uiți în mine 
deslușești taine pe care nu le pot pricepe 
și chiar dacă le-aș ține ascunse de pleoapele morții 
nu pot să îmi apăr viața de Tine 
sub privirea Ta smoala se topește ca piatra de var 
și aduce în ființă ulița pe care  
mă conduc pașii fără să pot să îi opresc 
cine e copilul rătăcit strigă din colb pietrele  
Doamne spune-mi ce sunt acestea 
care mă urăsc și sfârâie în urma mea 
suflete pe care mândria le calcă în picioare 
nu auzi umbra timpului cum suspină sub tălpi 
dar Tu m-ai convins că din pietre îți vei rdica slujitori 
ca martori în Ziua Mâniei 
când stâncile vor striga împotriva noastră  
când vor ieși din albul vieții și vor lumina 
calea celor pierduți 
îți amintești vremea când așteptam să devin o piatră de 
ofir 

să strălucesc în ziua aceea măreață pe care doar Tu o 
cunoști 
când se vor striga numele  
și eu am vrut să văd gloria aburind pe fruntea Ta 
 
dar ai prefăcut destinul meu  
în piatră de var nestins adusă sub coviltir 
din Golgota 
și ai stins-o în sângele Tău 
s-a topit strat după strat până când spiritul meu 
a devenit o pastă albă  
aerul tremura strălucind 
în prezenta Ta aveam fața lui Moise 
coborând de pe munte 
 mi-ai acoperit cu blândețe ochii cu o năframă 
să nu mă înspăimânt când mă treci dincolo 
pe dealul veșnici 
 
 

Cetățile de scăpare 
 
Ori scăpăm ori crăpăm 
în vremurile astea tulburi 
medita tata în timp ce freca cu usturoi 
o felie de pâine prăjită pe soba de tuci 
o  ungea tacticos și privea gânditor cum se topește 
untura 
tot așa se transformă și viața noastră în apă 
 se prelinge  prin crăpăturile oaselor 
până când nu mai rămâne decât sufletul 
sărman și singur 
  
obrazul lui arăta ca o hartă cenușie 
cu râuri si drumuri pe care le trecuse Isus 
în vremea când umbla pe pământ 
dar ce e sufletul tată 
un împrumut de două grame din Infinit 
 pe care El ni-l dă când venim în lume 
de aceea mintea omului nu are început și nici sfârșit 
nu poate fi închisă într-un cufăr 
și păstrată pentru trecerea vămii 
 o ia razna și îți topește în cuget  smoală 
și fiecare zi miroase a putregai 
 îți oblojești viața cu rugăciuni 
ca pe o rană ce nu se vindecă niciodată 
și înțelegi cum răzbunătorul sângelui te adulmecă pe 
furiș 
îți cere prețul pierdut din mâna ta 
când pumnalul lucește înaintea somnului  
îți înjunghie liniștea pe stânci 
- alergi disperat spre cetățile de scăpare 
poate vei ajunge după zidurile înalte până în zori 
și nu vei mai simți Îngerul așteptând la ușa ta 
 

Scara lui Iacov 

Astăzi  
e sărbătoare în cer 
s-au închis centrele de primire 
pentru sfinți 
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glumea tata când clopotul bisericii 
trăgea a mort 
se proptea posomorât 
de stâlpul porții își aprindea o țigară 
pufăia își tămâia gândurile tulburi 
ce faci acolo tată 
îmi dezmorțesc inima 
dar inima nu e de piatră tată 
nu e tăciune să sfârâie 
într-un descântec să se topească 
ca varul stins 
ce primenește  
un mormânt văruit în zori 

 
astăzi e zi de doliu suspina tata 
curăța bătătura din fața casei 
din când în când se oprea dregea mătura de mesteacăn 
scuipa 
în palmele lui mari  
o hartă cu munți și dealuri 
analiza linia vieții i se întindea ca un fluviu printre 
bătaturi 
ce vezi acolo tată 
cercetez vremea când se întorc berzele  
atunci se face primăvară în rai 
și Dumnezeu își scoate îngerii 
la soare să se minuneze cum noi  
oamenii ne bucurăm că trăim 
de ce nu mor îngerii tată 
pentru că Dumnezeu le-a legat veșnicia 
ca pe o piatră de moară între aripi 
spunea el visător 
de aceea ei nu se bucură 
nu râd și nu plâng 
înseamnă că noi suntem mai fericiți 
decât îngerii tată 

dar Tu îmi spui să nu mă întristez 
să părăsesc gândul cel rău 
în marea uitării dimineața și la asfințit 
când mă străbat păsările umbrei 
de la un capăt la celălalt 
ca niște semne pe care le-ai așezat 
în cartea vieții mele 
în grădina Eden 
să mă amăgească 

 
îmi amintești că fiecare părticică 
din mine are un viitor 
să deschid ochii minții să văd 
scara lui Iacov 
aruncată din cer 

 

 

 

 

Străluminări 

 
Sufletul poporului nu e membru de partid 
spunea tata urmărind petecul de cer 
coborat în ciobul de oglindă ce se sprijinea pe o cană de 
pământ 

așezat pe un scăunel tata își etala 
sculele de bărbierit în fața șurii 
în fiecare sâmbătă  
își ascuțea briciul 
îi proba tăișul pe un fir de păr sur 
pe care-l smulgea tacticos de la tâmplă 
tot așa de mică este orice stăpânire 
în ochii lui Dumnezeu 
spunea el urmărind o furnică ce escalada săpunul de ras 
apoi își spoia fața cu pămătuful 
mi se părea că nu mai e tata ci un sfânt coborât din 
scriptură 
dar sfinții nu țin o mărășască aprinsă 
în colțul gurii  
ei stau liniștiți în icoane  
ochii lor aburiți se uită în cer 
si buzele le-au rămas încleștate în rugăciune 
de ce au sfinții ochii închisi tată 
să nu vadă cum își plâng oamenii soarta 
dar și dreptatea are ochii închiși adăuga 
își stergea briciul de degetul arătător 
pasta de săpun amestecată cu fire de barbă cădea în 
lighean 
tot așa e si viața omului șoptea 
un amestec de dragoste și ură 

dar Tu mă înveți că dragostea 
nu e un aluat 
dospit din mâine și ieri 
de aceea cui i se iartă mult iubește pana la ultima 
suflare 
îmi amintești în fiecare dimineață 
să am grijă să mă uit atent 
 pe ce drumuri îmi rătăcesc pașii 
și să deschid bine ochii cu cine mă însoțesc 
pe cărarea cea strâmtă nu e loc  
decât pentru un singur drumeț 
să trec ca un străin și călător 
să nu iau cu mine nici apă nici pâine 
pentru că Tu ai pregătit din timp  
mielul pentru Cină 
îmi spui că ziua de mâine nu e a mea 
încă înainte de a deschide ochii în lume 
ai sigilat sub pecețile unei cărți 
toate clipele vieții mele 

 

(din volumul Cetățile de scăpare, în curs de apariție 

la Editura Scoala Ardeleană, Cluj-Napoca) 
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Silviu GUGA 

 

Nereținuta plăcere a 
(re)lecturii   

 
 

 Pe coperta a patra a 
volumului „O capodoperă în șapte 
lecturi” apărut anul acesta la Editura Ecou Transilvan din 
Cluj-Napoca, Gheorghe Grigurcu apreciază  calitățile 
autorului Mircea Moț, numindu-l „un excelent exeget ce 
nu s-ar cuveni a mai rămâne în umbră”. Laudele sunt 
întru totul justificate – Grigurcu este, de altfel, criticul 
care nu face compromisuri – pentru că eseul „O 
capodoperă în șapte lecturi” este una dintre cele mai 
interesante exegeze făcute nuvelei „La țigănci” de 
Mircea Eliade. Calitatea de prim-ordin, aș spune, a lui 
Mircea Moț, care-l scoate din „umbră”, este curajul de a 
aborda/interpreta  scriitori și opere arhicunoscute despre 
care s-au scris rafturi întregi de bibliotecă. Riscul de a 
plictisi cititorii e mare dacă te mărginești numai la 
compilarea spuselor altora, dar Mircea Moț, atent la cele 
mai mici detalii, are intuiția de a găsi ceva ce n-a fost 
spus, ceva ce a fost trecut cu vederea sau privit cu 
superficialitate de alți comentatori. 
 Eseistul și-a început cu oarecare modestie 
„cariera la relecturare” prin comentarii despre George 
Bacovia, Ion Creangă sau Titu Maiorescu, dar cu noua 
carte, care propune o nouă lectură a capodoperei lui 
Mircea Eliade, strălucește în intuiție, sau, ca să spun ca 
Gheorghe Grigurcu, a găsit „acel unghi adecvat  al 
demersului novator, oarecum analog inspirației în opera 
de ficțiune”. Relecturând nuvela „La țigănci”, Mircea Moț 
a „dat lovitura” pentru că nu se va mai putea scrie nimic 
substanțial despre această capodoperă a lui Eliade fără 
să se țină cont de exegeza lui. Să nu ne închipuim că 
eseistul face interpretări care să epateze prin 
„ciudățenia” ideilor și nici că face abstracție de tot ce au 
scris alții despre „La țigănci”, dimpotrivă el știe bine că 
această nuvelă este susceptibilă de multe interpretări, 
dar propune interpretarea lui cu perspicacitatea care-l 
face pe cititor să se convingă de „adevărul” părerilor lui 
și de a-l lăsa să-l alăture „adevărurilor” spuse de alții. 
 Așa cum ne sugerează titlul, cartea are șapte 
capitole pe care autorul le numește „lecturi”; de fapt, 
există o singură „lectură” în șapte etape ce realizează o 
„monografie a unei opere” după modelul/ideea lui Virgil 
Podoabă. Denumirea capitolelor e ca a unei opere de 
ficțiune, spre exemplu: „Păcatele profesorului 
Gavrilescu” și nu, să zicem „Conștiința ratării și 
consecințele ei” sau „O pălărie aproape nouă” și nu 
„Simbolistica unor detalii”. Mircea Moț are „tehnică” în 

atragerea cititorului și sporirea accesibilității, ferindu-se 
de erudiție inutilă.    
 „Lectura” propusă de el adoptă ideea „de a-l uita 
metodic pe celălalt Eliade, istoricul religiilor și 
cercetătorul miturilor”, având ca suport spusele lui Eliade 
însuși dintr-un „fragment autobiografic”, apărut într-o 
revistă a exilului românesc redactată de Virgil Ierunca și 
Constantin Amăriuței, „Caiete de dor”: „scriitorul din 
mine a refuzat orice colaborare cu eruditul și interpretul 
simbolurilor”. Autorul nuvelei „La țigănci” face aceste 
mărturisiri gândindu-se la o altă opera („Șarpele”) scrisă 
cu mai mult de două decenii înainte, când mai credea că 
activitatea teoretică a savantului nu influențează 
„conștient și voluntar activitatea literară” și că actul liber 
de creație literară poate, dimpotrivă, releva anumite 
înțelesuri teoretice”.   
 În nuvela „La țigănci” poate Mircea Eliade s-a 
lăsat influențat „conștient și voluntar” de ideile din studii 
sale, dar a vrut să releve „anumite înțelesuri teoretice”. 
Faptul ăsta nu se face/vede „explicit” pentru că dorește 
a crea „splendoarea ambiguă” în care se ascund, 
savant, „scenarii mitice”. Am fosloit expresiile lui Nicolae 
Manolescu, chiar dacă nu suntem, întru totul, de acord 
cu el. Cititorul e atras de ambiguitatea creată, dar, în 
egală măsură, și de „savant ascunse scenarii mitice”. 
Ambiguitatea generează multiple „lecturi” și cartea lui 
Mircea Moț ne îndeamnă să facem și noi una. Să 
spunem că Eliade a surprins, printr-o echivocă alegorie, 
moartea unui artist ratat, ajuns doar profesor de pian, de 
fapt, un personaj caragialian, Gavrilescu (o caricatură a 
lui Gavril). Totul e atât de ambiguu povestit încât nu ne 
dăm seama că aceset Gavrilescu, întrând în grădina 
răcoroasă de „la țigănci” după o călătorie într-o zi toridă, 
face un atac de cord. Plătește intrarea în noua stare cu 
„banii de trecere” și, cum se spune, ca tot omul, în 
secundele dinaintea intrării în noaptea morții, are cele 
mai ciudate vise și își reamintește cele mai importante 
momente ale viețiiși pe cele de mult uitate. Apoi spațiul 
și timpul se dilată, iar sufletul omului se întoarce (ca 
strigoii) la locurile pe care le știa, dar distanța dintre lumi 
e enormă și clipele ajung ani; el nu mai e recunoscut de 
nimeni, nu mai are identitate, nu mai există, de fapt, în 
lumea pe care trebuie s-o părăsească definitiv. Întors la 
țigănci  își plătește încă o dată trecerea și, conform 
mitologiei populare, omul se întâlnește după moarte cu 
ființa pe care a iubit-o, o găsește pe Hildegard care îl 
aștepta. Împreună cu ea face ultima călătorie, duși de un 
fost dricar care-și reia atribuțiunile, spre marginea 
orașului, spre pădure. Putem crede că merg spre 
eternitate sau spre cimitir.       
 Cartea lui Mircea Moț poate și să ne oprească 
din speculații și interpretări hazardate pentru că e 
gândită cu meticulozitatea unui cercetător ce studiază 
paragraf cu paragraf o operă și argumentele lui nu vin 
din afara textului. Oricum această carte dezvăluie 
„neprețuita plăcere a (re)lecturii” și va deveni, cu 
siguranță, un model pentru cei care se încumetă spre 
asemenea demersuri. 
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Eugen 
DORCESCU   

  

Poezia singurătății și 
a singularității   

  

Am primit, în dar, de curând, o rarisimă carte de poezie, 
o carte misterioasă, autoritară, o carte sigură pe sine, în 
originalitatea ei (ca să nu zic unicitatea ei) cvasi-
absolută: Ana Pop Sîrbu, Când amurgul devine albastru, 
Editura Vatra veche, Târgu-Mureș, 2020 (cu un Cuvânt 
înainte de Maria Hulber, Ilustrații de Sabina Ivașcu și un 
excelent Eseu-postfață, semnat de Florin-Corneliu 
Popovici).   

  

La o primă, poate și la o a doua abordare, lectura 
poemelor se arată, deopotrivă, pasionantă și frustrantă, 
dat fiind că textul nu este comod, ci reticent, rezervat, 
are o personalitate accentuată, deține un cod al său, pe 
care cititorul onest este dator să-l identifice. Altfel, 
interpretarea va rătăci, încercând să impună poemelor 
direcții de lectură ce nu li se potrivesc, izvorâte din 
deprinderi, comodități, convenții.   

Poeta însăși ne avertizează, în finalul cărții:   

  
Căutaţi poezia   
Și n-o veţi găsi   
Ca pe un aforism.   
Un calm al planetei   
Galopează prin girul aștrilor.   
  
Este obligatoriu, deci, să se ajungă la o cale validă de 
acces spre densitățile, spre misterul enunțului. Este 
necesar să i se recunoască textului supremația, să i se 
respecte specificitatea, ceea ce, în cazul de față, poate fi 
mai complicat decât în altele, dată fiind originalitatea 
(mai cu seamă de fond) a discursului liric.   

  

*   

  

Iată, așadar, lectura pe care îndrăznesc a o propune eu, 
încurajat fiind de reacția prietenoasă a textului însuși, de 
îndată ce, înarmat cu această perspectivă analitică, am 
parcurs, pentru a treia oară, volumul.   

Marea, unica temă a demersului poetic este 
Singurătatea (mai exact, mai adecvat la împrejurări, 
poate: Singularitatea). Cu o precizare decisivă, în 
absența căreia, orice hermeneutică va eșua:   

Nu Singurătatea dobândită, ci Singurătatea înnăscută;   

nu Singurătatea rezultată din anecdotica vieții, ci 
Singurătatea constitutivă;   

nu Singurătatea convențională, ci Singurătatea vitală;   

nu Singurătatea înțeleasă ca relație omenească ratată, 
ci Singurătatea ca mod de a fi în lume și în propria viață. 
  

Într-un cuvânt: Singurătatea ontologică, nu, neapărat, 
cea socială:   

  

Merg pe stradă.   
La fereastra deschisă,   
Cântă Alberta.   
Pe drum, claxoane.   
Pe faţa zidului, o umbră.   
În spatele meu,   
O altă umbră e alungită pe caldarâm.   
  
Sau această constatare supra-emoțională a inexistenței 
existentului:   
  

Eram singuri pe versant.   
Primii plecaseră.   
Se încurajau unii pe alţii.   
Erau nehotărâți.   
Incapabili să fie văzuţi.   
Tremurau.   
Unii erau mărturia altora.   
  
Ca urmare, nefiind vorba de singurătăți romanțioase, de 
părăsiri, de doruri și nostalgii etc. etc., lamentările, 
tânguirile, sentimentalismele, în genere, sunt excluse. 
Poezia abandonului, a separării, a singurătății în 
înțelesul curent, nu are prea mult de a face cu estetica 
Anei Pop Sîrbu. Lirismul său auster (și totuși încărcat de 
o mare emoție existențială), lirismul său grav 
(precumpănitor reflexiv) se întemeiază pe două mișcări 
intelectual-afectiv-imaginative:   

  

Mai întâi, pe realizarea conștiinței de sine a singurătății, 
precum în acest poem dedicat Mamei:   

  
Zbor peste ţărmuri.   
Distanţele tresar.   
Ochii polari părăsesc clipa.   
Bolta se pierde în ea,   
Devine atingere,   
Pansament pentru forma   
Robustă a golului.   
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Sticlos, matern mi-e văzul.   
Vibraţia albastrului   
Mi-a acoperit venele.   
Am lăsat jos   
Umbrele, timpul   
Şi bezna.   
Copilul,   
Tot singur   
Şi neucis …   
  
Observăm cum se limpezește simțământul diferenței de 
natură și destin, simțământul distincției morale 
(lăuntrice), simțământul copleșitor, ca o revelație, al 
Singularității. Tot atâtea suporturi ale fatalei, dar 
generoasei, Solitudini.   

  

Apoi, de îndată ce și-a conștientizat statutul ontologic, 
eul își orientează energia, elanul liric spre trăirea/ 
comunicarea Singurătății. Acest al doilea moment 
generează poezia. Departe de a marca un minus de 
ființă și de ființare, Singurătatea ontologică oferă, 
dimpotrivă, enorme prilejuri de interrelaționare ideatică și 
afectivă, fiindcă, din clipa în care eul poetic și-a 
conștientizat și acceptat Singurătatea (și, concomitant, 
Singularitatea), marile singurătăți cosmice, marile stihii îi 
ies în întâmpinare. Nu eul poetic se adresează stihiilor 
(elementelor), ci invers, ele îl recunosc, întrucât e singur 
ca și ele, și îl abordează fratern (marea, noaptea, 
amurgul, curcubeul, pământul, aerul, focul etc.).   

Citez câteva fragmente din această fascinantă 
colocvialitate cosmică:   

  
Port o rochie de brocart.   
În noaptea aceasta,   
Trandafirul alb   
Devine purpuriu.   
Câteva narcise în vază   
Și briza mării   
Ce bate spre fereastră...   
  
Ori:   
Amurgul, din alb, devine atât de albastru,   
Încât pe la miezul nopții   
Îl vezi violet.   
E priveliștea ce înaintează   
Spre centrul închipuirii,   
Fără contur,   
Ca ficţiunea.   
Un cerc ce te strânge   
Precum omida ce urcă pe trunchi.   
Și, deodată povestea se scrie.   
Alba hârtie devine rigoare.   
Frumusețea secretă se rostogolește.   
E o scriere despre împrejurări   
  
În fine:   
  
Pământul respiră prin tine,   
Apoi se lovește de aer.   

Prin întuneric se văd   
Melancoliile.   
  
Aceste „melancolii” sunt un alt nume pentru beatitudinea 
rece, intelectuală, dar cât de adânc trăită, ce însoțește 
confesiunea lirică și îi încununează reușitele 
(numeroase și memorabile):   
  

Într-un târziu, deschid fereastra.   
Țărmul e o literă pe o foaie.   
Lumina cade pe ea   
Ca pe un morman de tăcere.   
În jurul tău, fluxul   
Și refluxul mării...   
  
Lectura propusă de noi este, desigur, una dintre multele 
posibile. Dar avem convingerea că este îndreptățită. 
Structurile generative ale acestor poeme se plasează, 
cu certitudine, în paradisul sobru și foarte personal al 
Singurătății. O melopee frapant de singulară, articulată 
de o voce poetică singulară, și ea, o poezie profundă, 
plină de forță și de noblețe, spulberând, cu devastatorul 
ei suflu, prozaismul, trivialitatea și dulcegăriile ce 
parazitează o bună parte din teritoriul liric al vremii 
noastre.   
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Lucian 
GRUIA 
 
 
 

Constantin Arcu – O altfel de 
carte de călătorie 

În cartea lui Constantin Arcu – Prin lumea largă 
Însemnare a călătoriei mele în America de Sud (Ed. 
Limes, 2018) am ales un moto aparent şocant, dar care 
o rezumă: „Viaţa e ca un penis – simplă, relaxată, 
balansându-se liber. Numai femeile sunt de vină – ele o 
fac dură.” (Cugetarea secolului produsă de un geniu 
anonim). 

Într-o excursie petrecută în luna martie 2017, 
Constantin Arcu a vizitat: Peru, Bolivia, Chile, Argentina 
şi Brazilia. Oraşele, monumentele create de om şi de 
natură sunt prezentate atât cât să ne trezească 
interesul: Lima – Cuzco – Machiu Picciu – Puno – El 
Alto – La Paz – Valea lunii (peisaj lunar) – Santiago de 
Chile – Valparaiso – Buenos Aires (stadionul Boca) – 
Parcul Naţional Iguazu (celebrele cascade) – Rio de 
Janeiro (Maracana, muntele Corcovado cu Iisus – 
sculptorul francez Paul Landowski, la cap a lucrat şi 
românul Gheorghe Leonida) etc. Toate acestea ni se 
perindă prin faţa ochilor. 

La Lima autorul caută persoane asemănătoare 
personajelor din romanele lui Mario Vargas Llosa dar nu 
le găseşte, în schimb observă cu acuitate sărăcia 
majorităţii locuitorilor din Peru şi Bolivia. Autorul îşi 
aminteşe şi de ceilalţi scriitorii celebri ai Americii de Sud. 

Cartea lui Constantin Arcu nu e un ghid turistic. 
Este un roman în care realitatea şi ficţiunea se 
împletesc. Ironia şi autoironia fac deliciul cititorilor.  

Adevărata miză a cărţii o constituie observarea 
atentă a excursioniştilor care devin adevărate personaje 
romaneşti: Avocatul (Florian), Suzana, Ema (doctoriţă), 
Ilona, camil (politicianul) şi Costi (autorul). Aşadar sunt 
trei graţii şi trei pretendenţi. Cele trei graţii se destăinuie, 
îşi povestesc viaţa autorului. 

Naratorul se simte atras întâi de Suzana, dar 
intuieşte/presupune că aceasta ar fi o damă de  lux 
cuplată cu avocatul Florian,  motiv pentru care este 
respins. Iată cum ne prezintă în acest sens relaţiile sale 

cu Năzdrăvanul. Pe cine reprezintă acesta ne dăm 
seama imediat, gândindu-ne la motto-ul menţionat: „E 
greu. De la un timp, relaţia mea cu Năzdrăvanul e puţin 
încordată, pentru că mereu are pretenţii. Dacă lucrurile 
nu ies cum vrea el, numai eu sunt de vină. Şi buclucul e 
gata. Sigur, dumnealui are stil. Nu protestează, nu ţipă, 
nu dă cu pumnul în masă ca un bădăran. Nimic de felul 
acesta. (Cică el e făcut pentru dragoste, nu pentru 
supărări şi certuri). Domnul îşi manifestă nemulţumirea 
prin tăcere. Un protest mut, dar care nu-mi place deloc. 
Pentru a nu adânci discordanţa dintre noi, de fiecare 
dată, încerc să-l ajut să înţeleagă situaţia. Cu vorbă 
bună, ca între prieteni. Ei, amice, zic. Lasă mofturile şi 
comportă-te civilizat. Fac şi eu ce pot. Nu-i vina mea că 
damele au uneori alte planuri decât ale noastre. Dar e 
păcat să ne facem sânge rău. Nu s-a sfârşit lumea 
femeilor, stai pe pace. Găsim noi ceva.” 

Şi autorul îşi încearcă şansele cu Ema dar tot 
degeaba.  

Discuţiile acestea de tot hazul cu Năzdrăvaul 
revin ca un leitmotiv după fiecare eşec, în tot parcursul 
cărţii nesemnalându-se nici o victorie. 

În sfârşit, excursia se sfârşeşte şi personajele îşi 
iau la revedere pe aeroportul Otopeni.  

Dar autorul şi Năzdrăvanul nu disperă întrucât îi 
aşteaptă o nouă călătorie la Abu Dhabi în compania a 
două dame frumoase. Cartea este spumoasă, se citeşte 
cu plăcere şi zâmbetul pe buze, este o adevărată carte 
de vacanţă.         

Cartea a obínut  premiul Cartea anului a Filialei de 
proză Bucureşti a Uniunii Scriitorilor din România pentru 
anul 2018.   
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Nicolae Ioan Dragu – Lacrimi de 
jucării mecanice  

                           Motto: 

             „Mă ştie lumea, nealiniat.”  

(Nicolae Ioan Dragu - Mă pup cu orice pică) 

 

Nicolae Ioan Dragu este un poet nonconformist. Ca toţi 
scriitorii este orgolios: „Nu pot să mă egaleze/ Nici toţi 
zeii din Olimp.” (Cu frică îţi spun) Paradoxal, începe prin 
a  afirma că e făptura lui Dumnezeu: „Nu mă uita, 
Doamne, nu uita/ Că fac şi eu parte/ Din magica 
structură „DA”/ Călcând cu moartea pe moarte/ Pentru 
ca să mă pot la ceruri înălţa.” (Aurul putreziciunii), apoi 
întoarce foaia: „Blestem al Mântuirii! Cum vei şti/ Că 
naşterea Luminii e o crimă/ Iar Viaţa înseşi CRIMA DE A 
FI? (Crima de a fi) Ba chiar îşi râde de capul bisericii 
catolice, la modul postmodernist demolator: „Am trecut 
pe la suveranul Pontif/ Cu trei coroane de şerpi pe cap./ 
Ca un ţap pus în proţap./ Trăgea la aghioase. Ce caut 
eu/ Un biet misiv în custodia lui/ Şase sute şaizeci şi 
şase?” (Pelerin la vatican) 

Dragostea este şi ea luată în răspăr: „Te iubesc precum 
satârurile gâturile,/ Te iubesc cu lux de amănunte./ Cu 
flux-reflux,/ Cu ploi de suliţe în frunte/ Din munţi de 
amănunte./ Măcar acum de Rusalii/ Printre câteva 
iluminaţii/ Neintrând în alte şi alte detalii.” (Niciodată 
matematică) 

Şi zeflemeaua continuă: „Cine dracu mai eşti?/ Amfora? 
Mama dragostei?/ Mamona zeilor?/ Avatarul jucăriilor? 
Leii?/ Sângele nesfârşitei poveşti?/ Tartarul stihiilor -/ 
Fiică a Nelimitei/ În straie domneşti,/ Zeiţă şi mamă 
copiilor?” (Femeia, prea coloră) 

Îmi pare că poetul uzitează dicteul automat, devenind un 
neo-avangardist: „Respir cu o anumită siguranţă/ 
Condamnarea mea la moarte./ Legarea mea de ancore 
răstignit./ Baraj prăbuşit sub avatarurile/ disperării,/ Îmi 
aduc ofrandă/ Scăparea de cârmă/ Târfa lansare 
alintându-mă,/ martirizându-mă codat/ în miezul 
Adevărului/ în Dragoste/ vinovat de necuminte.” (Poem 
special) 

Nicolae Ioan Dragu meditează, în felul său şocant, şi 
asupra nemuririi:  „Ovaţii de bou, din meşteşugire./ Cine 
dracu în cap ţi-a mai băgat/ Că sufletul posedă 
nemurire?/ Pe o planetă plină de rahat?/ Mă tracasezi? 
Braconează-mă!/ Ţine-o de „fiţe” şi „chichi”./ Un tâmpit 
m-a sclavizat/ Cu energia REIKI.” (Joaca, pe dracu) 

Nu ocoleşte nici problematica socială. Poezia îmi pare 
actuală, ţinând cond de pandemia care ne ameninţă : 
„Îndrăgostiţii, traşi în araci,/ Pădurile lăsate fără copaci/ 
(...)/ caravane de aurolaci,/ oameni lujeri, oameni draci,/ 
fiecare pentru fiecare.// Vezi tu? În apa Creaţiei/ Respir 
printr-o trestie,/ Politica-cretacică bestie -/ ne bagă pe 
gât/ crucea (un Răstignit pe ea,/ cât de cât)// Ne stingem 

pe CRUCE/ Când orbi, când beţi,/ de-atâta dragoste/ ne 
urcăm pe pereţi -.// - trădarea, minciuna, vâltoarea,/ 
Zguduie temeliile atâtor vieţi./ Dar ştii ceva? Concluzia e 
clară./ Mai mult de jumătate/ din populaţia Pământului/ 
Anticristul a programat-o/ să moară. Ce năduf nenorocit/ 
e afară!” (Cazemata ereziei) 

Nicolae Ioan Dragu este un poet cinic. Dacă avea umor 
era mai digerabil. Îl compar cu un şofer de tăvălug care 
culcă toate idealurile la pământ. Tocmai acesta îi este 
specificul ceea ce îl face interesant. 

 

Partea I Arsenalul necuprinderii 

„Moartea a devenit contagioasa ta,/ Sictirul de zaruri şi 
cărţi de impasuri.” (Pe toate cuţitele lumii). 

„Femeie torci în mine o tornadă/ Pe care nu prea ştii să 
ţi-o asumi./ De mor trăind, poate minuni grămadă,/ m-
ascund în ochii tăi. In două lumi.” (Orinde plec) 

Partea a II-a Paloşe de ruguri 

„Dragostea e pentru mine/ fără-împărăţia ta?/ Îmi stă-n 
trup şi nu uita/ să mă ţii lângă treime,/ sus, în ceruri, 
undeva.../ Renunţând la recidive,/ Zdrobind zei, printre 
nebuni,/ Caută-mă prin arhive!/ Ultima-s dintre minuni!” 
(Urcând cu Sisif) 

 „Mă pup cu tot ce pică sfânt din rai/ Şi-atunci să vezi pe-
al meu dezastru-trai/ Că pân-la urmă totu-i ca înainte -/ 
Fără de lege, viaţă şi morminte.” (Mă pup cu orice pică)  

„Eu, NECULAI, osânditul la dragoste/ Dincolo de şas 
esute şaizeci şi şase/ Grădinar al văilor sângelui.” (Staţia 
impasibilă) 

„De unde vii?/ De ce ai mai venit?/ Încotro vom evada 
din imposibila,/ ultima staţie?” (Pentru ce?) 

„La înălţimea ta m-am vrut Iisuse/ Şi mi s-a dat comoara 
unui jug/ Cu-atâtea lumi în cricuri suprapuse/ În 
infernalul timpului belşug.// M-am demascat în faţa ta-n 
genunchi/ Deşi Tu, de copil m-ai dus de mână,/ Până-n 
rărunchi, cu totul un mănunchi/ De veşnicii reîntors în tot 
ţărână.” (Port crucea) 

„Am templul bănuielilor în braţe/ Mă satur ca un demon 
de iubit/ Printre atâtea stele cu paiaţe/ Devorator, trădat 
şi răstignit.” (Cu Eva retitrată) 

 „Eşti cea mai redutabilă dintre femei -/ Mările se cam 
înclină la diguri./ Gata să mă spargi cu torţe la porţi,/ 
Ferbinteao, amaro, înfumurato,/ Dinţată, faci dragoste/ 
Ca să mă ţii între morţi/ Rege şi scav de „jihad”/ În jungla 
iubirii -/ jungla cu dinţii de jad,/ Din tine, aur. Uitato!” 
(Jungla cu dinţi de jad) 

„Că tu eşti o dinamită/ Peste care să te culci.” (Ceasuri 
întorcându-se singure) 

 „Tu, care lupţi cu demoni îngerii/ Pe mări pierdute 
prinse-n cravele/ Mă pui s-aduc pe îngeri demonii/ Să 
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ragă în soba dragostei surcele.// (....)/ Că mă răsfaţă 
peste taina Crucii -/ CREAŢIA? Un cesel cimitir!” 
(Rupere de oase)  

„Mâncăm pe săturate pâinea corupţiei/ Bucatele 
nedreptăţii crezând/ Doar, doar Apocalipsa/ Ne va 
obloji.” (Cu greu ucişi) 

Partea a III-a Poţiunea riscului 

„Cald, logosuit, detrimentizat,/ Filozoful zăcea cu astrele 
în pat./ La lună mânerul se smălţuia/ Cu o năduşeală 
comună. Cucuvea/ Dedesupt de înrăială, împietrire,/ Un 
drac d eînger ne-a zidit în uimire.” (De dragul tău) 

„Mai ar din când în când un cimitir/ Ori vreaun Ierusalim 
al întâmplării/ Proptit în Cirus dulce, cu sictir/ 
Maidanizând minunea reîntrupării.” (Poţiunea riscului) 

 „Ne izbim de Absolut acreditaţi/ De toate armele de 
exterminare,/ De relicvele din mânerele săbiilor -/ Mări 
de sânge în goana după/ puterea civilizatoare -/ rana 
credinţei -/ exterminatoarea de popoare.” (Mângâindu-ne 
cu viermi)   

 „Electronica şi banul/ ridicate la rang de Dumnezeu./ 
Biserica papală arhiîmpodobită,/ cu statut de târfă 
universală.” (Pedanteria făcută varză) 

„Democraţie hodoroagă!/ Criza mondială e rădăcina/ 
Unui război monial? Ce zici?” (Rozătoarea democraţie) 

„E greu să fiu lovit măcar/ cu câteva nebuloase/ în 
nopţile de Dragoste./ Las pe mâinile tale/ Creaţia. 
Ferfeniţeaz-o,/ Ştiu! Nimic altceva/ Nu ţi-a mai rămas de 
făcut.” (Asanări) 

 

  

Silvan G. Escu – Târziu, îndată… 

 

În poezia care dă titlul volumului Minut infinit, Silvan G. 
Escu afirmă că merge cu tălpile în sus. Într-adevăr, aşa 
umblă poeţii şi lasă urme pe cer. Urmele celeste sunt 
poemele lor care vizează eternitatea. La fel, poeziile din 
volumul Târziu, îndată...  (Ed. Libris Editorial, 2019) 

urmăresc acelaşi lucru. 

Titlul volumului, pe care îl comentăm succint în 
continuare, este paradoxal ca şi câteva din poeziile 
acestei cărţi. Iată câteva exemple reprezentative pentru 
condiţia poetului dintotdeauna: „Sunt nord şi sud 
concomitent, Sunt cele două puncte deodată,/ Sunt 
nordul, sudul, laolaltă,/ Când prea distrat, când pea 
atent.// Sunt apă lină, sunt foc mistuitor,/ Sunt şi-n 
prezent, dar sunt şi-n viitor,/ Bătrân morocănos, dar şi 
fecior,/ Şi sub, dar şi deasupra vremilor.” (Bipolar) 

Sau: „Cum aş putea să fiu concomitent/ Şi relaxat şi 
vigilent,/ (...)// Cum aş putea să fiu concomitent/ Plecat 
şi-n Orient şi-n Occident,/ (...)/ Dualitate se numeşte./ Se 
poate deci, să fiu nesuferit, dar şi decent.” (Dualitate) 

Iată şi un exemplu plin de adevăr şi de umor: „Abstract 
te iubesc, de nu mai pot,/ (...)// Concret, lucrurile stau în 
felul următor:/ 80% din mine sărută 80% din tine,/ Adică 
apa sărută apă, dacă mă-nţelegi,/ Şi nicidecum doar 
simple buze umezite” (Concret abstract). 

 Poetul are o personalitate puternică ce se manifestă în 
versurile scrise într-o lirică modernă, în care fantezia 
dictatorială dă tonul (Hugo Friederich): „Eu, orgoliosul 
care scrie versul,/ Cred că-s puternic, ca universul,/ De 
mă bazez pe sprijinul karmei,/ Pot ţine soarele în căuşul 
palmei.” (Un(i)vers) Sau:  „În nemăsuratul meu orgoliu/ 
Mi-am pus în gând, stând în fotoliu,/ Să opresc timpul,/ 
Recitându-i în şoaptă un vers.” (Necuvenit orgoliu) 

Între poeziile de dragoste menţionăm: Fluture pe gene, 
Inimi sincron, Rugă – Danei, Cale liberă – Danei, şi 
Fluture pe gene, antologică. 

Autorul, în volumul introspectiv menţionat, se aruncă în 
sine „fără paraşută” cum ar spune poetul Adi Cristi. 
Poemele reprezintă căutări ale sinelui, sondări ale eului 
contorsionat. Poezia, pentru Silvan G. Escu, reprezintă o 
defulare care îi înseninează sufletul.   

Trecerea timpului este o temă predilectă. Poetul crede în 
puterea gândului: „Şi totuşi, singurul rebel, cel de 
neoprit,/ Care nu ţine seama de timp, este gândul” 
(Unicitate).   

Luciditatea şi autoironia fac casă bună cu această 
cercetare a eului care se desfăşoară sub emblema 
sintagmei eminesciene: „pe mine, mie redă-mă!” 

Silvan G. Escu scrie o poezie esenţializată, o poezie de 
idei în care arabescurile sunt eliminate.  

Poetul îşi imaginează o scară la cer dar se întreabă ce 
va face dacă, urcând va găsi uşa încuiată (Trepte spre 
cer). 

Autorul scrie şi o poezie patriotică puternică, actuală, de 
o durere acută: „Şi nu mă mir, ca oase-or să te vândă,/ 
ca nişte oase vii ce strigă ajutor,/ Vor rupe hălci din tine 
ţară blândă,/ O, ţara mea, pân-oi rămâne doar un dor.” 
(Scheletul viu)  

 

Silvan G. Escu este un nonconformist. Considerându-se: 
„saltimbanc”, „gunoier al cuvintelor” sau „proprietarul 
lunii”, el proclamă libertatea de expresie prin versuri.   
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Ioan Radu 
VĂCĂRESCU 

 

 

JOHN KEATS 

 

Odă la o privighetoare 
 

I 

 

Inima mi-e vătămată și-o amorțeală-mi toropește  

 Simțurile toate, ca și când cucută-am înghițit,  

Sau c-am secat până la fund cernitul opiu  

 Și în străfund de Lethe m-am trezit:   

Dar nu mă mână pizma de fericita-ți soartă,  

 Ci faptul că mă bucur de-a ta seninătate, -  

  Lumină printre arbori, driadă-naripată  

   Într-o urzeală de înaltă artă  

 Prin fagii verzi și umbre scăpătate,  

  A verii cântăreață cu glasul fără pată.  

          

          

II 

 

Oh, o-nghițitură doar de vin! ce limpezit  

 Și învechit a fost în beciuri la răcoare, 

Cu-al  Florei
1
 gust și-al câmpului cel înverzit,  

 Cântec și dans din Provența arsă-n soare.  

Oh, o cupă doar, din sudul cu inima vitează,   

 Ca din a Hippocrenei
2
 apă fermecată,  

  Umplută până sus cu mărgele de agat  

   Ce buzele cu purpură pătează;  

 Să pot bea, să las în urmă lumea toată,  

  Să mă pierd cu tine-n codru-ntunecat.  

                                                           
1
 Flora, la romani, zeița florilor și a rodirii cerealelor și 

plantelor din grădini, în cinstea căreia era sărbătoarea numită 

Floralia, devenită apoi sărbătoarea creștină a Floriilor  

2
 Hippocrene, fântână pe Muntele Helicon, sacru pentru 

Muze, săpată de copitele lui Pegasus (literal, Fântâna sau 

Izvorul calului); apa aceseia reprezenta izvorul inspirației 

poetice.  

 

III 

 

Tainic să mă afund departe, să pot îngropa  

 Ceea ce tu, acolo-n frunziș, n-ai cunoscut 

vreodată,   

Dezgustul, fierbințeala, ziua ce se-nvolbura 

 Aici, unde unul altuia icnetele-și cată;   

Unde neputința aduce-n creștet fire cenușii,   

 Unde tinerețea pălește, e umbră-apoi și moare;   

  Unde cugetarea-i doar pentru mâhnire   

   Iar disperare-i doar în ochii 

plumburii,  

 Unde lumina Frumuseții-ncet dispare,  

  Iar dragostea cea nouă o caută-n 

neștire.  

 

IV 

 

În altă parte! Departe! Cu tine să zbor,  

 Nu-ntre-animale cu Bacchus în carul triumfal,   

Ci pe-ale Poeziei nevăzute aripi,  

 Deși mintea-i nedumerită și-ntârzie-n banal:   

Cu tine sunt acum! noaptea ce blândă e,  

 Și ce fericită Regina Lună pe-al său tron,  

  Înconjurată de zâne pe bolta fermecată;  

   Însă aici lumină nu e,  

 Doar cea din cer venită ca un zvon 

  Prin mușchi șerpuitor în verdeața-

ntunecată.   

 

V  

 

Nu văd florile pe care încet pășesc,  

 Nici lamura ce-atârnă-nmiresmată,  

Dar toată dulceața anotimpului ghicesc,  

 Prin întunecimea-mbălsămată.   

Iarba, scorușul în desimea neumblată;  

 Măceșul și păducelul cu creanga înflorată;  

  Viorele ce iute sub frunze s-au stins;  

    Și-al lunii mai copil viteaz, roza 

moscată, 

 Ce stă să-nflorească-nrourată,  

  Bântuită de gâze-n amurgul aprins. 

 

VI 

 

Umbra o ascult; multă vreme-am fost  

 Aproape-ndrăgostit de moartea cea liniștitoare,  

Invocând blându-i nume în rime fără rost,  

 Ca să-mi stingă în eter lina-mi răsuflare;  

Acum ca niciodată e-o voluptate marele răgaz,  

 Să mor la miez de noapte și fără de durere,  

  În timp ce îți reverși sufletu-ți sfânt  

   Într-un împărătesc extaz!  

                                      TRADUCERI 

https://www.poetryfoundation.org/poets/john-keats
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  Tu încă vei cânta, voi fi fără de vrere -  

  Înaltu-ți recviem va deveni pământ.  

 

VII 

 

N-ai fost născută pentru moarte, odor înaripat!  

 Flămânde generații nu ți-au făcut mormântul 

plat;  

Glasul ce-l ascult în noaptea asta trecătoare a sunat  

 În vremuri vechi și-n ureche de clovn și de-

mpărat;  

Poate același cântec potecă și-a făcut   

 Spre inima amară a lui Ruth, pe când plângând   

  De dor de casă rezista în lanul de ovăz;  

   Același glas ce-a desfăcut 

 Fermecate și magice lucarne într-un gând 

  De temerare mări și țări pierdute-n văz.  

 

VIII  

 

Uitării dat! Cuvântul de acum e ca un clopot  

 Ce mă distrage înapoi spre-nsinguratul dor!  

Adio! Închipuirea însăși n-amăgește-atât de bine  

 Precum ea, renumită-a fi elf înșelător.  

Adio! adio! Urcând pe coastă peste pajiștea vecină  

 Imnul melancolic e tot mai stins, apoi inert,    

  Trecând pârâul ce curge liniștit  

   Și-ascuns apoi în rariștea de pe 

colină:  

 A fost închipuire, sau un vis deșert?  

  Cântul s-a dus: - Treaz sunt sau 

adormit?  
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Felix NICOLAU 

 

Intelectualizarea 

poemului 

 

 

Aurelian Chivu şi-a scris volumul de versuri 

Invulnerabilul (Editura Coresi, Bucureşti, 2000) 

într-o excelentă dispoziţie presocratică. Deliciul său 

este joaca ingenioasă cu concepte şi noţiuni, 

croşetarea abstracţiunilor: „preexistând în tot ce nu-

i sau este/-transcendem în fantome şi himere”. Tot 

apăsând pe aceeaşi clapă cu rezonanţe profunde, 

impresia obţinută la prima audiţie este de incantaţie 

liturgică: „Ăsta - sunt Eu,/Asta sunt Eu,/de faţă şi-n 

Lipsă,/ vulnerabil invulnerabil,/pieritor, nepieritor, 

pretutindeni du-mă/ ca Eternitatea! Manifestatul/ 

Nemanifestatul,/Existentul-Inexistentul”. Mai puţin 

melodic decât Cezar Ivănescu şi mai redus 

geometric decât Nichita Stănescu, Aurelian Chivu 

punctează la capitolul exotismului ezoteric, 

oscilând între mistica budistă şi mitologia greacă: 

„Sunt fierul providenţial, invulnerabilul,/fatalul şi 

predestinatul fier din vârful lăncii/sau al săgeţii 

cândva muiat de Heracles/de-a dreptul în sângele 

hidrei de la Lerna./Scurtă îmi va fi viaţa, mai scurtă 

ca o spadă/sau o săgeată de Hefaistos lucrate,/dar 

invincibilă, nelumească, eretică”. 

Gongul acestei poezii, deşi făurit din metal 

lejer, poate stârni anumiţi fiori, cu condiţia să nu fie 

izbit prea des. O poezie puternic intelectualizată, 

discursivă şi silogistică, ce se adresează în mod 

evident persoanelor cu gusturi clasiciste şi mai 

puţin celor mulţi şi contemporani; cu alte cuvinte: 

„de-acum, Himera, n-o să ne mai/aştepte, 

Bellerophon!”. De altfel, autorul nici nu-şi face mari 

iluzii în acest sens, umorul său – cam vulnerabil în 

evanescenţa lui– fiind concentrat în avertismentul: 

„Contemporani, nu-mi tulburaţi eternitatea!” 

 

Avem de-a face, aşadar, cu un scriptor 

classicus, iar nu proletarius, un poet conştient de 

implicaţiile şi complicaţiile acestui gen de ars 

poetica. Dovada lucidităţii? – „cel ce nu se are pe 

sine,/cel ce nu este-n cel ce este,/lipsă-n 

delipsă/eternitate, eternitate!”. Deşi parcă nu i-ar 

sta rău acestui bastion poetic cu boneta roşie a lui 

Hugo, noi nu putem decât să ne înclinăm în faţa 

purităţii şi a dispoziţiei metafizice, dorindu-i 

artistului să soarbă cât mai des din acel şuvoi de 

inspiraţie ce izvorăşte din „asii, africi şi indii cu 

elefanţi şi-naripate cămile/spanii şi-arabii cu 

invincibili cai/şi persii, nesfârşite persii”. 
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Andreea 

ZAVICSA 
 

Rebreanu și Rebreanu. 

Dubla receptare critică a 

unui autor interbelic  

 

  

Până la Ion Negoițescu și Nicolae Manolescu, 

părea destul de limpede că Liviu Rebreanu este un 

prozator interbelic meritoriu, amintit în primul rând ca 

inaugurator al romanului nostru modern. „Știm astfel un 

lucru curios: Rebreanu este autorul a trei capodopere, 

recunoscute ca atare de aproape întreaga opinie critică: 

Ion, Pădurea spânzuraților și Răscoala”
3
, afirma Ovid. S. 

Crohmălniceanu, dorind să sublinieze preferința 

paradoxală a prozatorului pentru romanul Adam și Eva. 

Pe bună dreptate, exegeza interbelică a avut multe 

cuvinte de laudă pentru Rebreanu. E. Lovinescu, 

promotorul modernismului în literatura noastră, aprecia 

la el mai ales „viziunea lui realistă, meticulozitatea și 

gravitatea compoziției lui în laborioase construcții 

masive”
4
, idee care se regăsește și în Arta prozatorilor 

români a lui Tudor Vianu: „Realismul este pentru el (n.r. 

Liviu Rebreanu) formula literaturii <<tari>>, 

răscolitoare.”
5
 Nu în ultimul rând, G. Călinescu vedea 

Ion ca pe „epopeea, mai degrabă decât romanul, care 

consacră pe Rebreanu ca poet al omului teluric.”
6
 Cu 

alte cuvinte, punctele forte ale prozei lui Rebreanu erau 

considerate modernitatea, realismul-obiectiv, cu accente 

naturaliste și fina analiză psihologică din romanul 

                                                           
3
 Ovid. S. Chrohmălniceanu, Cinci prozatori în cinci feluri de 

lectură, ed. Cartea Românească, Bacău, 1984, p. 63. 

4
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Pădurea spânzuraților și din nuvelele care îl precedă. 

După cum se va vedea însă, critica postbelică va nuanța 

toate aspectele de mai sus, aducând și puncte de 

vedere cu totul originale în privința operei rebreniene. 

Două dintre cele mai interesante receptări critice 

ale lui Liviu Rebreanu de după al Doilea Război Mondial 

le aparțin, din motive diferite, lui Ion Negoițescu și lui 

Nicolae Manolescu. Punerea în oglindă a celor două 

concepții opuse cu privire la același autor îi trezește 

cititorului un oarecare sentiment de derută, pentru că, la 

prima vedere, Liviu Rebreanu interpretat de Negoițescu 

pare un cu totul alt autor decât Liviu Rebreanu în 

interpretarea lui Manolescu și a criticii interbelice. 

Impresia aceasta este motivată în planul diferențelor 

fundamentale de abordare a „subiectului” Rebreanu de 

către fiecare dintre criticii literari. Părerile divergente ale 

acestora țin, în bună măsură, de gustul lor estetic, 

precum și de profilul și intenția fiecăreia dintre cele două 

istorii ale literaturii române.   

În Istoria literaturii române. Volumul I (1800-

1945), Negoițescu îl plasa pe Liviu Rebreanu în capitolul 

„Proza interbelică”, subcategoria „De la naturalism la 

integrarea simbolismului și expresionismului” și nu în 

subcategoria „De la naturalism la analiza psihologică”, 

cum ar fi fost de așteptat, conform receptărilor critice cu 

care ne-au obișnuit exegeții interbelici. În fapt, 

Negoițescu nu este convins de nuvelele și de romanul 

cu tentă psihologică ale lui Rebreanu, fiind de părere că 

putem vorbi despre o astfel de analiză abia începând cu 

Hortensia Papadat-Bengescu sau Camil Petrescu. Din 

punctul de vedere al locului pe care îl ocupă, în Istoria 

critică a literaturii române Liviu Rebreanu este încadrat 

de Nicolae Manolescu la „Marii scriitori” ai secolului XX, 

AAalături de alți prozatori sau poeți, și este discutat în 

integralitatea operei sale. De fapt, o diferență dintre cele 

mai evidente între interpretări este dată de modul de 

raportare al fiecărui critic la opera lui Rebreanu. 

Negoițescu se ocupă aproape în exclusivitate de 

romane și nuvele, neglijând cu desăvârșire jurnalul intim, 

publicistica și dramaturgia autorului, despre care, chiar 

dacă nu le recunoaște vreo însemnătate, Manolescu 

aduce vorba în economia capitolului Rebreanu. De 

asemenea, trebuie notată și vizibila discrepanță în ceea 

ce privește numărul de pagini alocat de fiecare exeget 

comentariului despre opera prozatorului ardelean. 

Negoițescu îi rezervă trei pagini, iar Manolescu 11, dar, 

bineînțeles, trebuie avută în vedere dimensiunea de 

ansamblu a fiecărei istorii literare. În 360 de pagini, Ion 

Negoițescu tratează un secol și jumătate de literatură 

română, în timp ce Istoria critică... a lui Nicolae 

Manolescu, în integralitatea ei, însumează peste 1500 

de pagini. 

Referitor la conținutul propriu-zis al 

comentariului fiecăruia și la atitudinea pe care o adoptă 

față de operele lui Liviu Rebreanu, Negoițescu și 
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Manolescu tratează, parcă, scriitori diferiți. În primă fază, 

Negoițescu apreciază „efortul permanent al lui Liviu 

Rebreanu de a-și reînnoi, ca romancier, temele: de la 

romanul realist la romanul metafizic, de la romanul 

psihologic la romanul polițist, de la romanul istoric la 

romanul de dragoste”
7
, dar se va contrazice o pagină 

mai târziu când va afirma că Rebreanu „nu poate scăpa 

din limitele psihologiei obsesionale”
8
, regăsite atât în 

Pădurea spânzuraților, cât și în Ciuleandra  sau 

Catastrofa. Negoițescu raportează romanele lui 

Rebreanu la cele occidentale ca ale lui Th. Mann, 

Robert Musil sau Herman Hesse, fapt ce îl împinge pe 

Manolescu să constate că modernitatea operelor lui 

Rebreanu este „negată” și tratată cu „sarcasm” de 

Negoițescu. Nesiguranța în pronunțarea unui verdict 

este ceea ce caracterizează întreg comentariul critic al 

lui Negoițescu despre Rebreanu. Criticul scoate în 

evidență „trilogia socială Ion (1920), Răscoala (1932) și 

Gorila (1938)”
9
 ca mari romane, dar declară că 

„Rebreanu ne obligă să-l trecem nu sub furci caudine, ci 

prin Purgatoriul care așteaptă pe toți scriitorii ce s-au 

bucurat în viață de mare succes, căci pe de o parte el 

este unul dintre cei mai renumiți scriitori ai noștri, iar pe 

de altă parte ultimul său roman important, Gorila, e atât 

de rău scris (s.a.), încât ridică prin chiar acest fapt 

formal întrebări asupra valabilității și semnificației 

demersului său.”
10

 Cu alte cuvinte, nereușita romanului 

Gorila, pe care și Manolescu o nota, este ceea ce 

știrbește mult din palmaresul lui Rebreanu. Pe de altă 

parte, Nicoale Manolescu nu se îndoiește nicio clipă de 

talentul prozatorului, dar preferă să își înceapă analiza 

trecând în revistă receptările critice anterioare și să pună 

sub semnul întrebării noțiunea de „modernitate” atribuită 

romanelor lui Rebreanu. În încercarea de a defini ce 

este modern în Ion, de pildă, Manolescu ajunge la 

concluzia că „primul nostru roman modern este în fond 

unul tradițional”
11

 și că, de fapt, adevăratul merit al lui 

Rebreanu este de „a da naștere la noi nu unui singur tip 

de roman, ci la două, unul social (Ion, Răscoala), altul 

moral (Pădurea spânzuraților), ilustrative ambele pentru 

vârsta clasică a genului la noi, pe care eu am numit-o 

dorică.”
12

 Din acest punct, analiza lui Manolescu se 
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bifurcă, avându-se în vedere ambele repere din integrala 

prozei lui Rebreanu și impactul fiecăruia în literatura 

română modernă. În continuare, Manolescu urmărește 

în ce măsură putem vorbi despre un realism-obiectiv în 

proza lui Rebreanu, adică despre tipul romanului doric, 

așa cum îl definea criticul în Arca lui Noe. Acesta 

constată, folosindu-se de fragmente generoase din Ion, 

că „autorul poate fi considerat creatorul romanului nostru 

realist și obiectiv în deplinătatea lui.”
13

 și că 

obiectivitatea lui este sinonimă cu impersonalitatea și 

imparțialitatea. Manolescu face analiză pe textul propriu-

zis, își însoțește afirmațiile de exemple pertinente din 

roman și nu lasă niciun detaliu neexplicat. Negoițescu, 

în schimb, este fascinat aparent de un singur artificiu 

narativ al lui Rebreanu: reciclarea personajului Titu 

Herdelea din Ion în romane ca Răscoala sau Gorila și 

rolul pe care îl joacă în fiecare dintre ele. Negoițescu 

neglijează adevărata substanță a romanelor cu pricina, 

încercând să găsească semnificații ascunse ale familiei 

Herdelea și ale metamorfozei ei în varii personaje. Deși 

încurcă numele satului ficțional Pripas cu numele din 

realitate (Prislop), Negoițescu este convins că a 

descoperit adevărata esență a romanului Ion:„Oricare 

din personajele de rând ale familiei Herdelea are mai 

multă viață personală decât țăranii din Ion. Să nu ne 

înșele titlul simbolic al romanului, cu puterea sa de 

fascinație.”
14

 Negoițescu merge până într-acolo încât 

pune semnul egalității între Titu Herdelea și Liviu 

Rebreanu și, pe alocuri, substituie numele autorului cu 

cel al personajului creat. Aproape întregul capitol din 

Istoria  sa este ocupat de analiza inutilă făcută 

personajului Herdelea, omițându-se episoadele de reală 

ingenuozitate literară ale scriitorului ardelean.  

În ceea ce privește accentele naturaliste puse în 

valoare de Rebreanu, ambii critici literari le identifică. 

Manolescu duce interpretarea mai departe, găsind că 

adevărata temă a romanului Ion nu este „problema 

pământului”, ci „în centrul romanului se află patima lui 

Ion, ca formă a instinctului de posesiune”
15

. Acesta este 

doar unul dintre punctele originale ale lui Manolescu, în 

care este vizibil modul în care reușește să „reinventeze” 

literatura. Pentru a susține caracterul tare al 

naturalismului întrebuințat de Rebreanu, Manolescu 

propune spre analiză pasajul sinuciderii Anei, care-l face 

să afirme că, dintre toate romanele prozatorului, care 

„relatează eșecuri”, „Ion e desigur cel mai 

semnificativ”.
16

 Negoițescu vorbește despre 
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„naturalismul funciar, creator” al lui Rebreanu, cu 

precădere în ceea ce privește nuvelele sale Proștii, 

Culcușul, Golanii, Păduchii, asemănând „nuditatea și 

unghiul de vedere civic-umanitar” cu „fragmentele de 

epos liric din Flori de mucigai”
17

.  

Referitor la analiza psihologică întreprinsă de 

Rebreanu și contestată de Negoițescu în romanul 

Pădurea spânzuraților și în nuvele, Manolescu este de 

părere că tocmai datorită acestui aspect putem vorbi nu 

despre „un alt Rebreanu (...), ci despre un alt fel de 

roman”
18

. Din acest punct, Manolescu își continuă 

analiza începută accentuând „noutatea în raport cu I

 on, care constă într-o anumită interiorizare a 

viziunii.”
19

 De fapt, Manolescu raportează Pădurea 

spânzuraților, cât și celelalte romane sau nuvele ale lui 

Rebreanu la Ion, roman pe care îl consideră punct de 

reper în opera scriitorului și față de care descoperă 

nereușitele altor proze. Romane ca Jar, Amândoi, 

Gorila, Adam și Eva, Ciuleandra sunt mediocre în 

concepția lui Manolescu, deși Negoițescu vedea în 

Amândoi un roman pe nedrept marginalizat. Din seria 

romanelor neizbutite, Negoițescu numește la rândul său 

Gorila, dar despre al cărui personaj principal, Toma 

Pahonțu, vorbește ca despre un Ion „care a învățat carte 

și care s-a născut în Muntenia”
20

. Interpretarea ar fi 

interesantă dacă ar fi dusă până la capăt. Din punctul 

meu de vedere, întregul roman Gorila poate fi citit ca pe 

o rescriere  în plan urban a lui Ion, scriitorul urmărind în 

conturarea protagonistului, Toma Pahonțu, aceleași 

etape existențiale pe care fiul Glanetașului le-a parcurs 

pentru a-și atinge fiecare dintre cele două scopuri. Deși 

nedelimitat în două părți, precum Ion, romanul Gorila îl 

surprinde pe gazetarul Toma Pahonțu, pe de o parte, în 

procesul de ascensiune pe scara politicului interbelic și, 

pe de altă parte, în încercarea de cucerire a superbei 

Cristiana Belcineanu. Dacă se acceptă o astfel de 

interpretare, de ce oare Gorila  este privit, totuși, ca un 

eșec penibil al lui Rebreanu? 

Revenind la interpretările critice ale lui 

Negoițescu și ale lui Manolescu referitoare la subiectul 

Liviu Rebreanu, se pot trage niște concluzii care țin mai 

bine zis de metodologia avută în vedere de fiecare 

exeget. Este evidentă minuțiozitatea manolesciană, pe 

de o parte, atenția acordată fiecărei laturi din opera lui 

Rebreanu, indiferent de valoarea sa estetică, 

raționamentul bine pus la punct în legătură cu 

modernitatea prozei rebreniene și analiza însoțită de 
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explicații și exemple pertinente pe care pe pune la 

dispoziție Manolescu, precum și o reinterpretare validă a 

operei în sine. Pe de altă parte, se simte o oarecare 

superficialitate în comentariul lui Negoițescu, o atitudine 

rezervată cu privire la valoarea prozei lui Rebreanu, 

precum și insistența cu care încearcă să convingă de 

importanța personajului Titu Herdelea în economia a trei 

romane sau alegerea neașteptată a preferatului 

Amândoi. De asemenea, comentariul lui Negoițescu 

este foarte abstract, încărcat stilistic de prisos, 

îngreunând lectura și înțelegerea punctul său de vedere, 

fără a mai menționa faptul că nu citează nici măcar un 

fragment din opere pentru a-și susține afirmațiile, 

dovedind lipsa unei relecturi necesare istoricului literar.  
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Meseria de a fi Shakespeare 

             Sonetele reprezintă un capitol aparte în lirica 
lui Radu Ulmeanu. Recentul volum apărut la 
Editura Grinta, se intitulează simplu, „SONETE”. 
Nota melancolică şi gravă a acestor poezii este 
dată de tenacitatea glasului neîmpăcat cu obsesia 
uitării, pierderea identităţii şi reconfigurarea (de la 
dezvăluire la revelaţie) unui (ano)timp al iubirii, şi 
reducerea impactului cu un trecut ce se cuvine 
astfel recuperat. Prin această fragilă lentilă, în plină 
transă, urmele intrării în lume devin mai pronunţate, 
evadează din limitele tiranice ale unei imaginaţii 
arzătoare şi se sting în elegie, declaşând resortul 
vulnerabilităţii şi al nobleţei poetice. Voluptatea 
acestor sonete de iubire anulează recluziunea 
spiritului himeric şi-i conferă o cromatică deviată de 
la zimţii începuturilor (prin extensie în mit) până la 
cei ai elanurilor readucerii la prezent: „Pradă-mi vei 
fi iubito, azi sau mâine,/ te voi răpi pe-un cal 
înaripat/ şi îţi voi da, drept hrană şi palat,/ cocioaba 
mea şi-un drob amar de pâine./ Vei şti atunci ce 
mult am suferit/ tânjind mereu după statura castă,/ 
precum un cerşetor care adastă/ la un tezaur vast 
şi strălucit./ Cum ieri mi-ai fost şi-mi eşti şi-acuma 
pradă/ de când te ştiu, bolnavă de-acest dor/ ce te-
a izbit, mai dur decât o spadă./ Îndrăgostiţii au 
puterea lor/ şi-şi lasă gândul ascuţit să cadă/ ca 
sabia călăului, în zbor.” (XXIX)   
            Consecinţele şi circumstanţele acestor stări 
sufleteşti ce sunt exploatate în direcţia energiei 
senzoriale, devin ipostaza unei noi condiţii umane 
şi instaurează senzaţia de plan existenţial, vie şi 
perfect legitimă.  
            Strategia aceasta a privirii directe, ce îşi 
întâmpină luminile şi umbrele din mai multe locuri 
deodată, transcede orice mod al sincerităţii, 
absoarbe şi asimilează detaliul în esenţă, în 
sensibilitatea unei confesiuni: „Renasc în noi tăcute 
geometrii,/ odată cu iubirea. Şi sărutul/ ne este 
casa, masa, aşternutul/ şi spiritul acestei poezii./ 
Suntem ca flăcările-arzând în vânturi./ Şi raze ies 
din noi, de parcă-am fi/ un glob solar născând 

noapte şi zi./ Vedem adânc şi izbucnim în cânturi./ 
Vin adieri fierbinţi din paradis./ Am traversat infern 
şi purgatoriu/ cu tot ce nu mai poate fi descris./ Pe 
al speranţei noastre promontoriu,/ ne răsturnăm, 
din carne, drept în vis/ cu-o strălucire mată, de 
ivoriu.” (XXCVIII). 
 Chiar şi  după lectura câtorva sonete, 
particularităţile viziunii proprii  asupra acestui  
adevărat ritual de purificare ce este creaţia ies la 
iveală. Reîntoarcerea la momentele marilor 
geneze, în vremea mitică a începuturilor, un act 
iniţiatic, o nostalgie a stării primordiale decelează 
spaimele existenţei: „Nu am  parte/ de tine, 
moarte./ Stele pe râu/ se nasc în  desfrâu./ Nopţile 
bete/ stau  să-şi desplete/ sălcii, răchiţi,/ pe 
nefericiţi./ Luna aprinde/ oglinzi suferinde/ plutind 
pe ape./ Sub grele pleoape,/ superbă lacrimă/ 
transcede patima” (LXI). Erosul, de o materialitate 
palpabilă se insinuează abia mai târziu. De aici se 
naşte un  interesant joc de retrăire temporală şi 
atemporală a unei cosmogonii situată la intersecţia 
timpului mitic cu  câmpul uman. Miracolul 
existenţei, poezia ei se poate savura pe deplin în 
această carte de sonete,  un altfel mod de a fi şi a 
spune noua vârstă a trăirii.     
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Alexandru 

Cazacu 
 

 
 
 
 
Brațele strâng cu putere 
 
 
O fericire sosită brusc ca un glonț care 
nu se știe pe cine o să nimerească 
în vara aceasta lungă devenită muzeu al alteia 
când o inimă bate cât pentru un întreg oraș 
unde istoria a obosit puțin 
și trandafirii înfloresc a doua oară 
Compasiunea lasă urme adânci  
peste suprafața lucrurilor 
şi iluziile ce s-au sacrificat 
pentru o cauză mai bună 
sub pojghița de somn a cartierelor 
marcate de victorii efemere alternând  
cu incredibil de lungi înfrângeri 
când o mie și una de întrebări 
le începi apoi le abandonezi 
făcând inventarul  
unor iubiri și specii  
pe cale de dispariție 
ascultând o femeie frumoasă 
cum vorbește despre fericire 
în timp ce brațele strâng cu putere 
balustradele podurilor 
de pe care s-au aruncat poeții 
 
 
 

Jumătate de anotimp 
 
 
Și teama că lucrurile vor ține cont unul de altul 
prin camera de oaspeți 
unde cearșafurile au conturul trupurilor  
asemeni unor fantome pentru care 
contăm din ce în mai puțin 
când ploaia se înalță din lacuri secându-le 
și regretele târziii la ferestra palatului baroc 
cu luminile stinse 
oferă suport unei noi teori sociale 
spusă cu jumătate de anotimp 
când se devalorizează convenții 
și singurătăți inscripționate 

în codul nostru genetic 
despre care se poate vorbi 
doar cu pistolul la tâmplă 
când ai vrea să lași totul baltă 
dar nu poți să iei primul tren la întâmplare 
să fugi departe 
pentru ca ești deja departe 
 

A
l 

Octombrie 

 
Octombrie 
sau cum ne urcam pe grămezile 
de frunze și gutui 
din curtea unui atelier mecanic 
ca niste exploratorii rătăciți 
pe un iceberg la ore crepusculare 
să auzim vechea melodie "Ne me quite pas "  
reluată 
în difuzoarele radioului 
din acel oraș de câmpie 
 
Octombrie 
sau cum în apele tulburi ale oglinzii dreptunghiulare 
se răsfrângeau nuanțe de adevăr 
sub parfumul cimbrul sălbatic 
unde vrejurile uscate ale grădinii 
păreau șireturile unui condur 
de cenușăreasă 
iar pâlcul castanilor zărit pe fereastra 
traversată de păsări 
ne şopteau că suntem nemuritori 
 
 
 
 

Umorul sarcastic 
 
 
 
Cuvintele rostite la întâmplare 
si tăceri cazute în propriu lor păienjeniș 
atunci când aduni tot ce rămâne cu tine  
si doar umorul sarcastic 
amână întrebari fundamentale 
când în piața primăriei 
monumentul eroului se înalță pe vârfuri indiscret 
ca un un frate si o istorie vitregă 
să privească în curtea interioară 
a promisiunilor 
unde nici un Aprilie nu seamănă cu altul 
iar pâinea amară 
a zilei de după fericire 
este un mod de a privi tulburarea trenurilor in gări 
ori de a contrazice referatele despre demografie 
când tărtăcuțele ramase in podul casei 
se rostogolesc precum captele 
martirilor medievali          
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Camelia 

BUZATU 
 

 

 

Iarna sună atât de 

feminin 

 

Deși iarna sună atât de feminin, 

cum se face că e atât de înghețată? 

În templul unde se pregătesc să cadă fulgii ca 

parașutiștii din avion e frig, 

mi-ar plăcea să mă descalț, 

pe piatra lui rece să mă așez 

așa cum mă așezam pe sufletul tău în zilele caniculare. 

Nu ți-am uitat încă forma dalelor roșii dintre coaste, 

dansul lor înainte de împietrire. 

Mă gândesc că așa arată o inimă dormind, 

cu umerii resemnați ca o cruce veche. 

Uneori mi se pare c-ar fi un trunchi de femeie 

îmbrăcat în purpură, 

acolo unde încep coapsele se sfârșește misterul, 

acolo unde începe tăcerea, 

încremenirea de pasăre moartă în colivie  

ai crede că e somn, 

te-ai putea uita liniștit la ceasul ei, 

la limbile lui ca două picioare de manechin, 

așa cum ai privi timp de douăsprezece luni o frunză 

ori vreme de zece ani buzele iubitului, 

păcălită de gândul că prin prin vene îți curge eternitate. 

 

 

 

 

 

Grinda cerului 
 

Nu mai știu nimic despre ea, 

îmi amintesc că alungam albinele din părul ei de melană 

mânjit de bomboane. 

Îi dădeam în lături gratiile părului spunându-i tot ce-mi 

trecea prin cap, de pildă 

că în fiecare copil doarme o închisoare în care 

fonta grilajelor răsună 

de neputința de a o destrăma. 

De-atunci de când i-am dezlipit părul de țeastă n-am mai 

văzut-o, mi-am dorit s-o arunc pe grinda cerului, 

n-a vrut să rămână acolo așa c-am lăsat-o 

să facă ce vrea, 

să se ducă în jos, 

acela era drumul ei. 

Ca-ntr-o Matrioșka a gusturilor amare de pe limbă, 

din ce în ce mai mici cădeau din ea plăsmuiri către mine. 

Degeaba îmi ascund arătătorul între linia destinului și 

inelul lui Solomon, 

din zi în zi pe mine tot mai mult, 

pe mine eu mă acuz, 

presimțind ce va urma, 

îmi palpez țeasta-n oglindă, 

vreau să mă asigur că n-am dobândit păr de păpușă. 

Tocmai atunci neliniștea se răsucește ca un cuțit, 

se-aud atomii de-argint îmbătrânind, pocnind, 

ca pixelii unei plasme se rostogolesc cu fața întoarsă 

spre mine. 

 

 

 

Deșert 

 
Același deșert binecunoscut 

mi se strecoară în vise cu abilitatea unui spărgător 

experimentat. 

Nu e nicio șansă să scap, 

sub fiecare fir de nisip zace îngropată căte-o imagine a 

vieții. 

Înmoi degetele în câte-o bătaie umedă de inimă, 

încerc să-i micșorez marginile, 

ca și când aș încerca să adun un poem de pe o bucată 

de sugativă 

de-un cuvânt cald mi se poticnește țipătul 

așa că rodesc în tăcere, 

golită de mine și de sufletul meu ca un dovleac în 

noaptea de Halloween, 

învăț să conviețuiesc cu seceta-mi din priviri și cu setea 

mea de nimic. 
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Romita Mălina 
CONSTANTIN 
 
 

o posibilă întâmplare 
 
pentru tine voi coborî o vreme 
în lume 
voi îmbătrâni 
după forma și culoarea unui capot 
purtat când se aduce laptele în cartier 
voi înțelege taifasul picioarelor tale 
mă voi așeza tulbure 
în ochi 
și vei ști că orice moarte se întoarce 
în tors de Morgană obraznică 
într-o lumină roșiatică 
sorbind zgomotos 
malurile 
și-o posibilă întâmplare 
te va salva 
strigându-ți că ești furiosul stăpân 
dintr-o specie rară 
pe care lumea în încrâncenare 
îl închide 
numindu-l poet 
 
 

nici azi 
 
nu pot vorbi 
sunt zile în care uit că sunt o iluzie 
 
mama îmi tot îndrugă să fac psihoterapie 
Dumnezeul tău găsește acolo 
 Dumnezeul lui 
și Dumnezeul lui prin Dumnezeul tău 
te face fericit 
 
alteori mi-l amintesc pe tata  cum scoate din buzunar 
ceva șterpelit de pe masa bunicii 
 
bunica taie mămăliga cu ața 
bunicul hrănește Dumnezeul ei 
și-n curte un câine dă din coadă lătrând 
pesemne Dumnezeul lui 
stă la umbră sub un prun 
 
de când te țin în spate 
  miros a pămant 
Dumnezeul tău e un străin 
stă cu mâinile în buzunare 

al meu e într-o capelă albă 
 răstignit 
 
 

pe apa sâmbetei 
 
strâmbam bruma mea de nas  cât să par interesantă 
urcând pe dealul Mitropoliei cu tine 
după ce fâstâcit 
 mi-ai întins câteva margarete 
luate de la una din țigăncile 
 de la capătul tramvaiului treizeci și doi 
cineva fredona j,taime dintr-o gură ruginită 
mi-a fost teamă  că o să îmbătrânim împreună 
într-un amor târziu nemărturisit de nimeni 
 
am fi putut privi cândva 
 un colț de garsonieră 
și-am fi putut crește un copil al nostru 
 pe lângă ai tăi 
 și-ai mei 
 
încărunțind 
am fi putut bea apa sâmbetei cu paiul 
așa cum se mai întîmpla de zile mari 
 
urcăm 
cu noi urcă râsul celor din spate 
singurătatea colegei tale de serviciu 
frica mea de maturitate 
 și tot atâtea stele 
ce n-au fost ale noastre 
 nici ale lor 
și va veni un moment când 
îmi vei întinde pielea cu tot cu grumaz 
sub ploverul tău 
 
va ploua nefiresc 
așa cum a plouat azi 
înainte să vii 
 
 

totem 
 
n-am fost nicicând mai frumoasă ca acum 
când știu că nu-mi aparțin 
așa cum nici poezia nu-mi aparține 
 
e atâta liniște încât un înger 
rătăcește în mine 
și se miră că nu am fost niciodată copil 
 
am văzut cerul 
sub talpa zilei 
și-am râs 
nu trebuie să scriu 
 nici măcar să vorbesc 
 despre câinii abstracți așezați în cerc 
la poarta cimitirului 
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Ioana SANDU 
 

Zori pomeniți 

  
Și azi s-au desfăcut mâinile 
în zori botezați mai devreme 
cu brațe de apă, 
cu perechi de nume 
la întoarcerea apelor. 

  
În legănare de ziuă sunt 
abandon 
și aproape copil 
deasupra unei lumini. 

  
Îngerii se înmulțesc 
cu o mică parte a vieții 
în ritualul 
cu zori pomeniți. 

  
Repetat 
inima vestește 
raiul dintre cuvinte 

  
setea penumbrei îl cere 
într-o lume aproape posibilă. 
 
 

În ascultare 

  
Mai este timp 
pentru lucrarea 
din fața zorilor. 

  
Insula mică este acum 
ecoul îndepărtării 
de schema unei duminici 
ușor despărțită de nor 
în axiome decente 

  
axiomele primenind apa, aerul, 
cu mine pe trunchiul 
părăsit de păsări. 

  
În ascultare sunt, 
scrutez limpezimea cuvântului 
abia auzit, 
caut loc recompensei 
pentru saltul programat 
înaintea zilei 
care se pierde 

  
sinele 
a nimerit cuibul. 
 
 

Ce a stat mult înăuntru 

  
Se înduplecă să-mi deschidă ochii 
și firul de iarbă se cuprinde în același timp 
în starea de odihnă 
recuperată prin jocul 
sub crengi. 

  
Trece de canon 
cu monologul lăuntric 
spre cel luminat 
între argumentele 
cu sensuri tăcute. 

  
Aud pași, 
nu ignor mâna ce mă cuprinde, 
nici pe aproapele îngenuncheat 
odată cu mine. 

 Motive fără număr 

  
Mă întreb cum vei privi tu 
singura dovadă ce acoperă sufletul 
după ce încetează bătăile serii 
și păsările se retrag 
la popasul din vale 

  
cum vei primi semnele 
din lucrătura ofrandei 
oricând fundal 
pentru îndepărtarea de ieri, 
oricum înconjurul imaginar 
în apropierea de azi. 

  
Toate sunt motive fără număr 
pentru orice zidire 
la întoarcerea din 
pădurea dereticată 
de sfinți. 
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Mihaela 

MERAVEI 
 

 

 

portret în oglindă 
 

realitatea e că mai multe inimi 

se zbat în carnea acestui monolog 

din frica asta ar trebui cioplite păsări 

deasupra  ceasului incandescent 

cu cheia răsucită în picătura de sânge 

și robinetul de umbre 

sigilat cu-n inel de foc 

 

strivești visele de la prima oră cu barosul unui gând 

le pisezi cu toate deșertăciunile care ți-au mai rămas 

sar ziduri din rădăcinile aceluia care 

și-a pierdut vulnerabilitatea 

 

culori se întind pe cerul deschis 

un fel de ochi neadormit al minții 

în care mă desenezi 

renăscând din tine 

 

ca o felie de lapte fierbinte  

 

 

doar respirația orbului poate să mai 

însemne ceva 
 

în locuința dintre metafore ori aceea de pe portativ 

este imposibil să ne dăm cu presupusul 

de unde vine sunetul sau culoarea când avem ochii 

închiși 

și gura zăbrelită 

doar respirația orbului 

poate să mai însemne ceva în aerul păsării care 

se sinucide inutil în fiecare zi 

 

totuși rămân în această stare de inefabil 

ieșită din mine să ating tot ceea ce conștiința ta 

nu a îndrăznit să cioplească în mine 

deși a vrut 

 

știi…eu nu mă tem 

eu sunt doar o curgere 

uneori împotriva curentului tău 

dar mereu spre izvor 

 

 

big ben 
 

totul este legat de poezie pe lumea asta 

știu că nu mă crezi 

dar dacă ai rupe frânghia de lumină 

unde te-ai trezi 

într-un uni(c)vers - 

vorba poetului - 

cosmopolit unde fel și fel politichii sunt la putere 

și lupta pentru ciolan evaporă sufletul 

într-o zonă minus zero în care dimineața e noapte 

și noaptea e viață 

lasă-ți întrebările la ușă 

nesiguranța pe ultimul eșafod 

pentru noi doi există un singur salt 

o aruncare în gol de la 10 000 m altitudine 

cât se ridică un zepelin plin cu îmbrățișări 

să părăsim împreună noaptea 

și frica de necunoscut 

azi suntem facerea lumii 

 

 

pasărea cu aripi roşii este doar 

motivul five o'clock 
 

cândva mâinile acestea cu care înconjurai Universul 

ca un roi de aripi desfrânate 

au evadat din ultimul bastion al Londrei 

doar să bea un ceai cu umbra mea 

şi să-i simtă aura ori parfumul de animă fix la ora cinci 

când ospiciului unde frunzele nu încetează să mintă 

de dragul cenuşii 

s-a transformat în oglinzi paranormale 

 

pumnul în care azi strângi amintirea zigoților 

din placenta soarelui 

rar poate să înnebunească în căuş 

răsuflă prin inima păsării roşii 

din care-şi trage geneza un Ibis reinterpretat 

de factorul atemporal al culorii în inima ta 

 

în camera albă 

albă precum tăcerea unei rugăciuni 

cineva aprinde focul şi geamurile transpiră 

sânge de pasăre neadormită 

prin care tu priveşti 

în timp ce-mi legi strâns sufletul  

ca pe-o cămașă  

cu mâinile la spate 
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Nina 
CORDUNEANU 
 
duminica  
nu-mi place să ies din casă/  

 
trec prin pereți  
dintr-o cameră în alta 
acopăr oglinzile cu plictiseala  
zilelor ce vor veni 
aș vrea să dorm 
nu are cine să-mi închidă pleoapele  
în dormitor dau peste 
patul lui procust  
mă așez pentru a-mi măsura  
lenea dintre vertebre  
nu pot să dorm 
din visul ascuns sub pat tu 
îți amintești că  
nu port lenjerie intimă  
prin plexul solar te conectezi 
la emoții la mameloanele  
de plastic ale păpușii barbi chic 
dai cu instinctele de pământ  
aduni cioburile crizei sentimentale și  
stabilești legătura  
cu un nou uni_vers 
 

noaptea îmi scrii/ 
 
cu penița înmuiată în sângele 
rămas de la operația 
 en un corazon abierto pe care 
ți-a făcut-o la sanatoriul 
santa angel de la guarda 
un oarecare alfonso vidal 
îmi vorbești despre nașterea 
primului om a cărui inimă încă 
rătăcește în placenta universului 
căutând o salida de emergentia 
despre senoras pe care le-ai 
pierdut în duelul din vis în care 
apar și eu cu umbrele pasiunii 
în ochi coborând din tabloul 
ce-l ții deasupra patului 
ca pe icoana mariei magdalena 
despre cum îmi întind către tine 
brațele ca o dona clara 
oarbă într-un castel părăsit 
cum îți curg 
prin răni urmele mele 
despre cum aștepți 
răspunsul meu - no puedo vivir sin ti- 
la al treilea răsunet al soneriei  
no te preocupes dacă scrisorile 

vor ajunge cândva la destinație 
îți voi răspunde 
(cu invidia caracteristică poeților) 
me gusta 
la forma en que escribes 
 

de ce/ 
 
trebuia să mă aduceți  
la oraș zicea constantin  
unchiul meu apăsând  
floarea de la butoniera 
cămășii de mire care 
n-a fost niciodată aici  
femeile au un fel orășenesc  
de a-și undui minciunile 
în cartier strecurîndu-se 
ca pisicile noaptea  
printre gratiile sufletului meu  
pe urmă s-a făcut mare 
acoperind cerul cu zâmbetul lui  
și pământul cu pletele hippie 
ale anilor șaizeci  
își evazase privirea prin 
binoclul cu infraroșii cu care urmărea  
din garsoniera de la etajul opt 
pisicile până deveneau 
puncte în calea lactee 
le cânta avea vocea 
frumoasă ca a unei viori  
ele treceau țanțose  
de pe o stea pe alta  
fluturîndu-și cozile precum 
cometele în cădere  
într-un timp cizela piesele  
beatleșilor la o mașinărie complicată  
era cel mai iscusit din oraș  
purta cravată flower power  
prințul i se spunea 
n-avea blazon dar purta 
în vârful degetelor  
finețea cuvintelor  
s-au mai adunat ani 
era secetă în pieptul lui 
se ruga să vină o ploaie  
dumnezeu  
i-a făcut-o cadou 
de ziua lui când a venit 
un circ ambulant de acolo 
de unde trăiesc numai umbre  
s-a îndrăgostit de o contorsionistă 
bunica mea croitoreasa  
i-a cusut 
cu lacrimile ei 
cămașa de mire pe care 
i-a așezat-o acolo în lada de zestre peste 
mâinile lui împreunate și peste 
grimasa ce a purtat-o toată viața  
în colțul stâng al gurii 
pe ochi nu a vrut să-i pună  
bănuți zicea  
în frumusețe  
a plătit toate vămile. 
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Oana GOIA 

 

 

            Libertatea 

O întâmplare ca o silabisire 

de copil. O fi și o stare, ca o ploaie ce te spală de pieile 

moarte. O fi și un înger scăpat ce dă o tură pe bicicletă 

pe lumea de jos. Și râde de se aude Sus un ecou 

îngăduitor. E o întâmplare ce n-apucă să se 

împătimească-n tălpi. E un drumeț neobosit pe străzile 

pline, pustii, cum or fi. Un suflet pe drum tomnatic ce-și 

trage pielea până la gât și pe mâini ca de frig și trăiește 

mai departe. Știe, oamenii sunt frunze și, uneori, vine și 

toamna pe pământ. 

Un suflet, ca pe un drum de țară, ce stă atât de 

mult în sinea lui. Un suflet cu o întâmplare apucată de 

hățuri. Mi se umflă nările de vânt și coama face umbre 

fâșnețe pe dale și străzi. Plouă. Plouă ca vara, picioarele 

mi-s tot mai reci de la pământ. Corsetul îmi pușcă pe 

mine și-mi desfac mâinile ca de zbor și mă las. Mă las 

moale ca-ntr-o întâmplare tânjită. Mă prefac în plutire pe 

vânt. Transpir, îmi pierd mirosul pielii în vânt, mă prefac 

praf ridicat din caldarâmul udat. Mi-e cald ca o lipire de 

picioare de pasăre cărora nu le e nicicând frig de la 

drum. Mă lipesc de zbor și plec pe străzi, silabisind un 

cuvânt ca pe o neuitare a firii.  

S-a scris îndelung despre ea și tot nu-o știu 

apuca. Ce grozăvie ar fi fost să locuim împreună, să-mi 

stea în gropiță-n obraz. De mi s-ar încresta în pielea 

vânt să ne purtăm pe străzi ca doi pui curioși în lumea 

lor. De mi s-ar face pene pe mine, să știu și eu că 

nestarea-mi e cuvântul ce-l silabisesc ca un copil ce 

vrea să lege cuvinte.     

 Ce întâmplare ar fi să am firea unei păsări ce 

poartă-n ea doar cer și un strop de țărână de toamnă-n 

gușă. Să mă umflu în pene de zbor, să-mi fie sete de 

rouă, să mă spăl în apă de ploaie. Să zgribulesc sub 

streașină, să n-am cuib pe lume, să nu mă strige nimeni 

pe un nume. Să fiu ca întâmplarea asta silabisită de 

buzele mele moi ca de zbor, să fiu o născocire de 

prenume. 

Să fiu..., – se aude o iapă venită din crâng! O 

încaleci, te duce ca pe vânt. Nechează cum ar face o 

pasăre ce se scutură după baie. O țin strâns de hățuri, 

să nu cad în vreun cuib. Mă simt cuc fără pui, mi i-am 

lăsat prin alte culcușuri. 

Mă simt, nu-s nici vânt, nici pasăre cu roua-n 

cioc, nu-s iapa sălbatică din crâg. 

Sunt un om amețit de viață, un spirit fără umbră 

pe drum, 

ce-și trage pielea până în gât, visându-se pasăre fugită 

din rai pe bicicletă 

și țipă, țipă din gropița-n obraz 

ca într-o întâmplare 

că L i b e r t a t e a e drumul... 

să nu mai fie frig pe pământ, pe drumul de țară, 

tomnatic, pân-n rai. 
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Victor IACOBESCU 

 

Război la graniță 
 
E granița iubirii între noi 
Și două inimi-țări îndepărtate 
Se luptă în tranșee separate 
Cu-îmbrățișări tăcute de război. 
 
Și dacă între arme muze tac,  
În toată-această rupere de rânduri, 
Când ne luptăm cu propriile gânduri, 
Să te întreb cu dorul ce mă fac? 
 
De-ar fi să fie pace peste timp 
Și-am face între noi un armistițiu, 
Te-aș recunoaște unicul meu viciu 
Ca primăvară-n orice anotimp. 
 
Să tragă artileria cea grea 
Cu clipe spre etern, dar și spre mine 
Să cad rănit pe drumul către tine 
De parcă tot trecutul mă cerea. 
 
De granița aceea n-am trecut 
Și n-am lăsat nimic în amintire 
Dar dacă vrei un munte de iubire,  
Hai să semnăm azi pacea în sărut! 
 
 

Umăr de albastru 
 
Pe umărul tău de albastru  
pictat discret 
cu două umbre din  noi  
aș stinge o stea căzătoare fără nume și fără noroc. 
Pe umărul tău de albastru  
abia sărutat de treceri prin timp  
mă așezam cu un gând ascuns în zâmbet, 
de parcă nu ai fi înțeles cum se îmbrățișează 
toamna sălbatic. 
Pe umărul tău de albastru  
de carne și dor bretele de zbor 
prind clipe eterne 
cu păcate aproape sfințite într-un tablou al izgonirii. 
Pe umărul tău de albastru  
de azi îți mai crește un vers aproape alb  
ca o iarnă dezbrăcată  
de soare. 
 
 

 
 
 

Ce cauți? 
 
Ce cauți tu în versul meu de noapte? 
Ce cauți tu în dorul meu din vis? 
Vrei să adormi în perna mea de șoapte 
Cum ți-ai dorit cândva să-ți fi promis? 
 
Ce cauți tu în viața mea târzie, 
În toamna vieții mele fără leac, 
În tot ce-a fost și poate-o să mai fie, 
În căutări de dincolo de veac? 
 
Ce cauți tu acum din depărtare? 
Chiar simți că răsăritul ne mai vrea, 
Când ultimul adio te mai doare 
Și încă te aștept, iubirea mea? 
 
 

Ușa ta 
 
Să bat la ușa ta întredeschisă? 
E-atâta timp de când nu ne-am văzut... 
N-ai avut cui să spui cât te-a durut 
Povestea cu o dragoste promisă. 
 
Să bat la ușa ta în amintire, 
Să-ți fie dor de noi ca în trecut? 
De ce să nu învie un sărut 
Îmbrățișarea noastră din iubire? 
 
Să bat la ușa ta încă o dată? 
Să te mai strig din nou "iubirea mea"? 
Să mă inviți apoi la o cafea 
Să nu mai plec nici eu vreodată? 
 
Să bat la ușa ta întredeschisă? 
Am obosit și mi-e atât de dor 
Să-ți scriu că te iubesc cerșind din nor 
O ultimă cădere interzisă. 
 
 

Azi 
 
Azi erai așa frumoasă, când treceai pe lângă șoapte, 
Parcă te chemam din versuri, dorul meu înstrăinat. 
Te-am privit apoi şerpește, mirosind a mere coapte, 
Ca pe Eva, înainte să mă ducă în păcat.  
 
Ochii tăi priveau departe, parcă așteptai o veste... 
O scrisoare din deșertul unui vis înlăcrimat 
Și cântai ascuns din pleoape un sfârșit dintr-o poveste  
Cu-o prințesă preafrumoasă din palatul fermecat.  
 
Eu puneam un nor pe umeri, ascultând cum sună clipa  
Când ne-apropiam tăcerea, s-o prefacem în sărut. 
Parcă îngerul din noapte își uitase-n cer aripa 
Și credea că-n valul vieții pe-amândoi ne-ar fi pierdut.  
 
Azi erai așa frumoasă când te-mbrățişam în taină, 
Tremurând înfiorată de un frig din alte zări, 
Însă dezbrăcându-ți timpul și făcând din mine haină, 
Te aștept cu nerăbdarea repetatelor chemări. 
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Savu POPA 

  

   Povestea lui Herman, 
alchimistul săpunului 

 
 
Din mâinile bunicii ieșea cel mai râvnit săpun de 

casă. Îl făcea din grăsimi de animale. Când dădea de 
știre că în ziua respectivă avea să facă vreo câteva 
bucăți, până seara știa deja câți urmau să vină, să 
cumpere. Îl vindea la kilogram. Îl dădea ieftin. Uneori, la 
schimb, pe câteva ouă, pe o bucată zdravănă de slană. 

Știu că în atâtea dăți participasem și eu la 
frământarea acelor grăsimi din care ieșea un săpun de 
primă clasă. La început, mirosul, forma de mațe strivite a 
acelei grăsimi topite de foc și frământate de mâinile ei 
albe ca varul, îmi provocau greața. Și mă ținea ceva! 
Uneori, când nu mai suportam, când mă apuca de tot 
amețeala, lăsam jos găleata cu apă pe care i-o dădeam 
din când în când ori turnam eu însumi peste acel 
amestec clocotind și plecam departe de acel loc, în 
fundul grădinii cel mai adesea, să nu văd, să nu aud 
nimic. Liniște și pace îmi doream, găinile erau toate, 
mâțele la fel, deh, nu omorâse pe nimeni, dar ca să mă 
liniștesc de tot, mă întorceam spășit, îmi revenea dorința 
de a simți acea pace ca un val rece cuprinzâdu-mi 
măruntaiele.  

Mă păcălea, spunându-mi că făcuse un bine. 
Prinsese câțiva pui de bălauri, îi ucisese pe furiș, le 
scosese mațele și le folosise apoi la făcutul săpunului, 
doar ce, era un preț pe care toți bălaurii îl plăteau pentru 
cât rău făcuseră de-a lungul vieții lor, măcar ieșea un 
săpun a-ntâia din măruntaiele lor și cu asta, plecam mai 
liniștit, degetele de ceață nu îmi mai ștergeau privirea, 
sângele se mai domolea, redevenea căldicel. Groaza de 
adineauri îmi adunase toată smântâna de pe suprafața 
clocotită a sângelui. Vedeam mai limpede în jur. 
Porneam somnoros, fără nicio vlagă, spre casă. În curte, 
bunica, de data aceasta, își băga ambele mâini în 
vailingul pus pe jar. Continua să frământe resturile, ca 
pe-un aluat, nesimțind niciun pic de scârbă. Ieșea un 
fum subțire, un fir de sânge ivit prin crăpătura aerului. 

Bunica își cufunda mâinile în acea pastă de 
grăsime  

ca-n apa unui râu fără maluri 
ca-ntr-un trecut fără oameni 
Mă duceam la gemulețul din hol, dădeam la o 

parte perdeaua slinoasă. Bunica îmi părea atât de mică, 
de sfrijită. Era cât un bob de neghină, mestecat între cer 
și pământ ca între gingiile uscate ale morții care îi stătea 
pe aproape. 
  

 
 
*** 
Rețeta era aceeași. Ieșea în curte, lua câțiva coceni, 

îi aducea pe toți la un loc plin cu nisip maroniu, tăia 
câteva lemne, aprindea un ziar de la aragaz, arunca 
ziarul peste coceni și lemne, aștepta să apară puțin foc, 
apoi se întorcea, intra în cumnă, venea cu vailingul plin 
cu bucăți păstoase, de resturi animale, punea vailingul 
pe un suport, un fel de grătar pus peste focul care 
creștea, lua un scăunel, mă ruga, când eram prin 
preajmă, să vin cu o găleată cu apă din care turnam 
puțin la vreo câteva minute distanță. În timp ce ea, cu 
mânecile suflecate, se apuca să frământe tot acel 
conținut ca pe un aluat. 
- Azi, câți clienți ai? 
- Poi, vreo șese pe puțân, sâgur se mai anunță ei 

între ei și mai vin încă pie atât! 
- Asta-i bine!  
- Sper doară să ajungă, azi am primit de la mășelar, 

puțâne grăsimi, doar ce vezi aici! Sper să nu mă fac 
de minune, să vie foarte mulți și io să n-am ce le da!  
Conținutul  fierbea, se-ntărea, nu rămânea 

încremenit nicio clipă. Alteori, se oprea, se gândea la 
ceva, timp în care începea să scoată bucăți întărite, 
aburinde, din care ieșea un miros cald, de vânătă mult 
prea prăjită.  Le punea pe niște prosoape și se apuca să 
le dea niște forme.  

Odată, după ce mă liniștisem, adică, venisem din 
grădină, unde stătusem cam mult, iar amețeala după ce 
își făcuse de cap, mă părăsise, o întrebasem de unde 
știa să facă săpunul, cum de nu îi este niciun pic de 
greață! Eu nici în pământ nu mă prea jucam cu mâinile, 
mai ales dacă pământul era ud, plin de râme lucioase, 
cu corpurile mustind a niște secreții unsuroase care 
năclăiau țărâna. Dar ea, după fiecare astfel de muncă, 
mergea de se spăla, iar palmele îi erau atât de fine, de 
uscate. Aveam senzația că se vor încinge ca două plite. 
Va ieși fum din ele. 
- Am moștenit prișeperea săpunului ăstuia făcut din 

grăsâmile dobitoacelor, de când eram ca tine! Muma 
mea fășea acest lucru la râu, unde merjeam cu toți 
cei opt frați și tot așé, odată, ghetoasa fiind prea 
ostenâtă, se băgă în râu și ne lăsă pe noi să 
frământăm! Noi, cam puși pe pozne, cam zălugi, ce 
ne gândirăm, hai să râdeam de biata ei muncă și în 
timp ce frământam, băieții vieniră cu palmele pline 
cu bulgări de pământ scoși de la malul râului, 
pământ pe cari îl aruncară în amestecul ce aburea, 
hierbinte de numa, și ne apucarăm să mestecăm, nu 
ne mai durea mâna de la căldură, ne obișnuirăm și 
am frământat, am tot frământat, ne-am bătut joc de 
munca ghetoasei mume, am strâcat tot săpunul, 
care n-a ieșită sau dacă a ieșită șeva, o fostă niște 
bucăți de săpun pământii, care nu miroseau a nimic, 
ba, parcă a șeva mort. Și Lina, de vârsta mé, o 
apucată, cu mințile rătășite, venea și ea la râu, cu 
muma ei și se apucau de frământat săpunul, ne 
făceau mai mult în ciudă, căci muma mé era mai 
prișepută decât a ei, doară noi două frământam cu 
spor în toată Ocna și îmi amintesc că odată îi 
spusesem că noi o s-ajungem să avem cel mai bun 
săpun din toată Ocna, care numai atingând chielea 

                                    PROZĂ 
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o va înzdrăveni pe loc și știam io un secriet, trebuia 
să te întâlnești cu zâna pădurii, pe burta goală, 
adecă să nu hi îmbucată șeva înainte. Dacă așeasta 
te plăcea, te trimetea în adâncul pădurii și acolo 
găsai cerbii vânați, le scoteai inema, când încă mai 
bătea, fujeai ca un căpiat cu ea la râu, o clăteai 
bine, te duceai unde hierbea săpunul, puneai inima 
în așel conținut, mestecai bine și asta era. Îți ieșea, 
ori ba! Bagă de samă, dară, de unde să poci io, o 
țâncă, a găsi acei cerbi proaspăt uciși, să îi junghii și 
să le dibui inima apoi! Ne mai zâcea zâna că cu acel 
săpun obțânut, dacă te spălai numa odată, chielea ți 
se aurea, rămânea pe tine proaspătă și fină la 
atinjere pentru totdeauna! Unele fete tinere de pe la 
noi, chiar încercaseră acest soi de săpun! Voiau cu 
orice preț să îți găsască ursâtul și cineva le sfătuise 
să se spele vreo zece nopți la rând cu acel săpun. 
Numa că, după acele zece spălări, chielea le 
devenise transparentă, atât de transparentă încât li 
se puteau zări ghine, sânjele curgând, inima și alte 
organe făcându-și treaba în rostul lor. Totul, 
înăuntrul acelor fete, se mișca în culori roșii sau 
albastre. Și așé au rămas ele. Nu știu dacă și-au 
găsit ori ba, ursâtul sau dacă șineva le-ar fi luat, 
având chielea ca o oglindă! 
Tot de la ea am aflat despre vestitul Herman, un 

evreu neamț, cârciumar, care deținea un mic hotel pe 
strada Băilor și care, în timpul liber, făcea săpun.  

Herman apăruse în Ocna, imediat după ce se 
sfârșise primul Război Mondial, împreună cu mama lui, 
urmați de o căruță închiriată doar pentru ei, care îi 
adusese de la gara din Sibiu și care era plină cu 
geamantane imense din  lemn, ce conțineau tot avutul. 
Veniseră dintr-un mic sat bavarez. Mama lui fusese 
slujnică la o familie importantă în acele părți.  

Nu ajungeau ei prin Ocna, dacă nu apăruse la mijoc 
moștenirea unui fost conac pe strada Băilor, pe care cei 
doi îl preluaseră și unde locuiseră încă de la început. 
Herman avea deja experiență ca ospătar, căci lucrase la 
un alt han, la ieșirea din satul lor. Imediat după ce-au 
sosit aici, pe la 1919, se minunară pe loc de 
dimensiunea clădirii construite la sfârșitul secolului XVIII, 
arhitectura ei austro-ungară, cuprinzând vreo 
cincisprezece dormitoare, două saloane  spațioase și 
elegante, două bucătării și o pivniță de ținut la rece 
berea, zidită în pământul pădurii care începea în spatele 
curții. Numai că toate acestea fuseseră de vreo câțiva 
ani părăsite. Mai aveau puțin și se degradau serios! De 
aceea, pe loc îi veni ideea unui motel. Curtea Herman. 
Viitorul nume al afacerii. 

Cum se spune prin Ocna, băierile îl cam țineau, deh, 
averea fusese cam mare și, pe lângă acea clădire, mai 
obținuseră și o sumă de bani cam consistentă. Și, cu ce 
mai agonisese el în  locurile din care venise, împreună 
cu o echipă de meșteri sași din Turnișor și Rusciori, se 
ocupă de zugrăvitul pereților în culori mai deschise, 
înlocuise ferestrele, schimbă gresia din băi și din 
bucătării, pusese tapet nou în fiecare cameră, 
cumpărase veselă nouă, schimbase întregul mobilier, 
adusese doar mobile din străinătate, plantase câțiva 
arbuști prin curte, apoi angajase un personal destul de 
tânăr.  

La 1 iunie 1920, deschisese hotelul, în sunetele 
fanfarei militare, venite special de la Sibiu și care își 
executa numărul pe o esplanadă din lemn, amenajată în 
mijlocul curții. În jurul ei, pe niște mese lungi, tot felul de 
bunătăți și băuturi de toate soiurile. La poarta clădirii 
roiau trăsurile pline cu turiștii veniți de la gară și care se 
cazau în camerele proaspăt renovate. Herman și mama 
lui se mutaseră în cele două camere de serviciu 
amplasate lângă una dintre bucătării. 

Herman se ocupa de toate. Bondoc, îndesat, veșnic 
asudat, făcea și pe recepționerul, câteodată și pe 
ospătarul care trecea îmbujorat peste măsură, printre 
mesele pline, amenajate în curtea motelului, zorind 
personalul să se miște mai repede sau satisfăcând 
doleanțele mesenilor nemulțumiți. Adusese din 
Germania o rețetă de vin tare pișcăcios. Nu voia în 
ruptul capului să divulge secretul, deși unii bănuiau că 
strica bunătatea  de vin din aceste locuri, adăugând prea 
mult sifon. Alții bănuiau că punea în butoaie zeamă de 
ardei pișcăcioși. Alții, că sasul acesta țicnit face vrăji 
vinului.  

Nu știu cum se făcuse, dar unul dintre vizitiii 
stațiunii, care îi aduceau oamenii de la gară, îl surprinse 
odată, în pivnița restaurantului, aplecat asupra unui butoi 
în care turna ceva dintr-o eprubetă. Mai jura acest vizitiu 
că îl văzuse pe Herman ținându-și ochii închiși și rostind 
niște vorbe tare încâlcite, în altă limbă.  Vizitiul se oprise 
în prag, crezuse că individul băuse prea mult, dar când 
să-l întrebe ceva, văzu că începuse să îi tremure tot 
corpul și se lăsase o grea beznă în tot acel subsol. Se 
chinui mult să zărească ceva în atmosfera aceea 
pâcloasă, însă când reuși, observă că lichidul din butoi 
începu să bolborosească. Moment în care vizitiului i se 
împăinjeniră ochii, ameți de tot, căzu pe spate și 
rămăsese la pământ vreo câteva minute bune. Când 
deschisese ochii, fusese-n stare să vadă că trupul lui 
Herman se preschimbase în trupul unui păianjen uriaș, 
negricios, plin de țepi care dintr-o dată se-ntorsese spre 
el. Vizitiul își reveni ca prin minune, se ridică de pe jos și 
o luă la fugă în sus pe scări. Trecu de curte, se urcă în 
căruță, dădu un bice zdravăn cailor și o luă la 
sănătoasa. Cine nu-l credea, îi arătă ca un fel de gâlmă 
care îi apăruse între omoplați și de care nu mai scăpase 
niciodată! Pesemene, se alese cu vreun blestem. 

Deși oamenii, în cea mai mare parte, nu prea 
credeau povestea vizitiului, lui Herman i se cam dusese 
vestea că ar fi vreun vraci. Oricum, avea apucături 
ciudate și în hotel, pe care nu le mai ascundea de un 
timp, de ochii lumii. De exemplu, noaptea, după ce 
termina de servit, se asigura că cei care rămâneau la 
bucătărie, spălau bine vesela, lua hârtiile cu prețuri și 
recalcula acolo unde nu îi ieșea din prima rezultatul, 
apoi dădea pe gât două pahare de tărie, se ducea la el 
în cameră, încuia ușa, trăgea draperiile și nimeni nu mai 
știa de el până a doua zi. Unii spuneau că, târziu în 
noapte, zăriseră de afară, cum, dincolo de draperiile 
subțiri, ardea, parcă-n mijlocul camerei, un foc destul de 
întețit, ce arunca pe pereți umbre vineții, neliniștite. 
Acele umbre aduceau cu niște pari mișcători cărora le 
crescuseră aripi imense de lilieci. 

Cu atât mai ciudată li se părea preocuparea lui 
pentru săpunul pe care îl producea în cantități 
industriale. Pe care, și mai ciudat, nu îl vindea sau îl 
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arăta cuiva! De fapt, nu era un săpun obișnuit. Realiza 
niște figurine de săpun. Tot felul de obiecte stranii, a 
căror semnificație scăpa puținilor vizitatori care reușiseră 
să pătrundă în atelier și să vadă puțin din ce se petrecea 
acolo. Figurinele în miniatură aduceau mai mult cu niște 
ființe mutilate, fără chip, majoritatea. Păsări fără aripi, 
animale fără picioare, scaune fără picioare, îngeri fără 
cap, capete înjumătățite, case fără acoperiș, soldați fără 
o parte a corpului, surprinși pe o porțiune îngustă, care 
se voia a fi o parte din câmpul de luptă.  

În curtea hotelului avea un fel de baracă, unde își 
ținea atelierul. Atelierul unui adevărat alchimist al 
săpunului. Înăuntru, se aflau tot felul de eprubete, 
borcane, lăzi, sticle, hârtii împrăștiate, mult praf și multe 
figurine din săpun. O senzație dezolantă a unei 
dezordini fără sfârșit, care plana asupra întregii 
atmosfere închise, îmbâcsite. Locul arăta ca o cicatrice 
rămasă în urma unei răni destul de adânci. 

Și nu era niciun pic de lumină. Herman nu suferea 
lumina, indiferent de la ce sursă provenea aceasta. 
Stătea pe întuneric. Așa, spunea el, când vorbea mai rar 
despre preocuparea aceasta bizară, se putea frământa 
săpunul. În mijlocul atelierului exista un fel de rug din 
fier, unde se aprindea focul și peste care se punea un 
grătar pe care stătea un vailing unde Herman frământa 
săpunul. Când întunericul devenea mult prea apăsător, 
atunci lui Herman îi ieșeau figurinele. Și când miezul 
întunericului devenea mai arzător, figurinelor li se 
aprindea pulsul. 

Pe măsură ce îi ieșeau formele acelea bizare, lui îi 
creșteau aripile de liliac. După ce le finisa, le așeza cu 
grijă, alături de celelalte. Din cele noi, încă mai ieșea 
fum. Erau încinse și rămâneau așa până la revărsatul 
zorilor când se răceau și fumul dispărea de tot. Însă, 
după ce le așeza cu grijă, Herman mergea la fereastră, 
dădea la o parte draperia, apoi, deschidea geamul, se 
urca pe pervaz și își lua zborul. Aripile de liliac îl purtau 
la înălțimi mari. Astfel, putea să vadă de sus întreaga 
Ocnă, căreia îi dădea ocol de vreo câteva ori.  
 *** 
 Herman dispăruse din Ocna, pe neașteptate, la 
puțin timp după ce dispăruse și creatura aceea ciudată, 
făcută, spuneau oamenii, tot din săpun. Nu mai că, dintr-
un altfel de săpun, unul creat din grăsimi scurse din 
crăpăturile pereților iadului. Ființa aceea grotească arăta 
ca un homunculus, o mogâldeață de săpun, de un 
galben spălăcit. Atât de îndesat îi era corpul, încât de 
abia îi ieșea afară un cap turtit, fără ochi, cu nasul 
ascușit, două buze groase, din care se scurgea purulent 
un râs ce te pleznea de-a dreptul în moalele capului ca 
un bici plin cu spini. 
 Lumea zicea că, într-o noapte, la un început de 
noiembrie, cu un cer care arăta ca un jar încins, Herman 
părea că își pierduse mințile. Întreaga zi se comport ca 
un lunatic. Curgeau încontinuu sudorile pe întreg corpul, 
alerga în stânga și-n dreapta, mai mult șoptea, iar când 
încerca să vorbească normal, își pierdea suflul, amețea 
și pleca imediat la el în cameră.  
 Mama lui, împreună cu alte femei care lucrau în 
hotel, tocmai se apucaseră pe la amiază să facă 
zacusca, când Herman intră în bucătărie și ceru 
socoteala banilor din ziua aceea. Spunea că ceva nu îi 

ieșea și se uita bănuitor spre cele două femei care, 
nedumerite, tremurau de-a dreptul.  

- Dar cine să ne fure, schatzi, doară n-ai crede că 
Ileana sau Marta, după ce că ne servesc cu atâta 
încredere, ar fi în stare de așa ceva? 

- Nu cred în nimeni, cine știe, doară ieri o fost cald și 
au fost mai mulți mușterii decât în toamna trecută! 
Să îmi spuneți, blestematelor, unde ați pus banii! De 
nu vă dau pe mâna autorităților, să vă-nchiză, să nu 
vă mai văd pe aici! 
Herman aproape că se năpustise asupra lor, cu 

brațul drept ridicat. Mama lui speriată se pusese între ei, 
încercând să îl domolească. Dintr-o dată, expresia feței 
sale se schimbă, parcă se răci brusc, ochii îi deveniră 
livizi. Încremeni. Apoi, când se mai dezmorți, se dusese 
în camera lui, de unde nu mai ieși deloc. Doar la 
răstimpuri, se auzeau niște zgomote, ca niște lovituri de 
daltă lovind o bucată de fier. Încolo, nimic, niciun cuvânt. 

Întunericul se surpase ca un mal. Nici nu trecuse 
bine de ceasurile amiezii, când un val de răcire 
cuprinsese întreg hotelul . Se luase și curentul. Din 
camera lui Herman se auziră niște răcnete care băgară 
groaza în toți cei prezenți. Pereții se cutremurară, 
ducând ecoul acelor țipete până în adâncul lor. Mama 
sa, împreună cu cele două femei, vreo patru turiști care 
atunci sosiseră, cu toții ieșiseră din camere, apăruseră 
pe hol, privindu-se nedumeriți. După o scurtă pauză, 
răcnetele începură din nou, de data aceasta 
transformându-se în niște râsete răgușite. Toți cei 
prezenți începură să tremure. Mama sa se apropiase de 
ușă, bătu scurt 
- Herman, schatzi, e totul în ordine? Haide, afară, ce 

ți s-a întâmplat? 
O liniște deplină, ca de sfârșit de lume. Aerul era 

străbătut parcă de spasme înghețate. Și dintr-o dată, un 
zvâcnet puternic, venit din adâncul pământului 
cutremură întreaga clădire. Abia se ținură pe picioare cei 
prezenți, când ușa camerei lui Herman se deschise, se 
izbi de perete. Dinăuntru, se revărsă o lumina cețoasă, 
ieșită parcă dintr-un congelator și care împrăștie în jur 
ace de gheață. Camera părea goală. Herman dispăruse. 
Într-un colț, în umbră, stătea cineva. Îi privea râzând. 
Strania arătare stătea la masa, îi privea fix. Acel râset 
drăcesc ieșea de undeva din corpul ei neclintit. Toți o 
priveau înmărmuriți. Nu le venea să facă sau să spună 
ceva, căci nici nu vedeau bine din pricina întunericului, 

Brusc, arătarea se ridică, cu pași înceți se îndreptă 
spre ușă. Mama și cele două femei băgară de seamă că 
era făcută din săpun. Se opri în dreptul ușii, se întorsese 
spre ei. Speriați, aceștia, făcuseră un pas înapoi.. Nu 
avea ochi, dar simțeau cum privirea ei învizibilă trecuse 
prin ei, îi spintecase. Apoi, ieși pe ușă și i se auziră pașii 
repezi părăsind clădirea. 

Cei care o văzură, spuseseră că alergă prin toată 
Ocna, apoi o luase printre dealuri și nu mai apăruse. Nici 
pe Herman nu-l mai văzuse nimeni, vreodată.  Parcă nici 
n-ar fi existat.  

Adesea când trec pe strada Băilor, pe lângă fostul 
hotel, acum o ruină, mă opresc și privesc prin golul 
ferestrelor, în întunericul năpădit de vegetație și de tot 
felul de gunoaie. Parcă aud acel râset care mă 
pleznește mereu în moalele capului ca un bici.    
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         O scriere hagiografică 

 

George Căbaș este un scriitor „cu operă” în 

domeniu hagiografiei și, incontestabil, un 

cunoscător al culturii religioase, filosofice, istorice și 

literare. Desigur, pe aceasta s-a bazat atunci când 

a scris excelenta lucrare Sfânta Maria Magdalena, 

apărută recent la Editura Anastasis din Sibiu. 

Motivul pentru care autorul a întreprins acest 

demers este, cu siguranță, unul mai profund. Și 

cred că el pornește de la nestrămutata sa credință 

în adevărurile biblice, așa cum sunt ele înțelese și 

propovăduite de creștinismul răsăritean. Apoi, 

personajul biblic de care se ocupă este, probabil, 

unul dintre cele mai provocatoare și mai 

controversate din toată perioada scursă de la 

nașterea acestei religii. De altfel, încă de la debutul 

volumului, autorul afirmă acest lucru.„În istoria 

omenirii, pentru unii Maria Magdalena este sfântă, 

pentru alții o piatră de poticnire, de aceea o prind în 

diverse, circuiteși filiere, altele decât circuitul 

creștin.”(p. 15). Autorul se bazează pe textele 

biblice dar și pe cele„magdalenice” apărute în 

decursul timpului.   Pe tot parcursul celor 

aproape șase sute de pagini ale monografiei, 

dincolo de datele biografice, atâtea câte sunt, ale 

Mironosiței cea dintâi vestitoare a învierii, autorul 

stăruie, cu o acribie demnă de toată lauda, asupra 

modului diferit în care Răsăritul și Apusul, 

ortodoxismul și cei ce se delimitează de el, înțeleg 

să o prezinte pe Maria Magdalena. Cu o deferență 

vrednică de un drept-credincios autentic și activ, 

cum reiese din tot ce a scris G. Căbaș, trece în 

revistă toată gama de fapte întâmplări și 

interpretări, pe care le-a stârnit numele Mariei 

Magdalena în mintea și inimile celor ce s-au 

ocupat, într-un fel sau altul, de biografia ei. Astfel 

aflăm date despre ea înainte de întâlnirea cu Iisus, 

fapte legate de atitudinea și comportamentul ei în 

dramaticele momente ale răstignirii și învierii, 

despre devotamentul și pioșenia ei, despre imensa 

ei suferință, evidențiată de lacrimile ei de căință, de 

compasiune și devoțiune. Toate acestea reies, cu o 

acuratețe incontestabilă, din reprezentările 

iconografice ortodoxe bizantine, în care 

chipulMariei Magdalena, ca și chipurile celorlalți 

sfinți, sunt reprezentate pline de noblețe, puritate, 

sobrietate și smerenie, chiar și în fața suferinței. 

„Niciodată și nicăieri nu apare dolorismul naturalist 

din unele picturi așa-zis religioase…” (p. 193) pe 

care le întâlnim în alte zone a spiritualității 

religioase. Este aici o judecată a autorului 

referitoare la diferențele notabile dintre iconografia 

răsăriteană și cea apuseană, dintre modalitățile 

diferite de reprezentare artistică dintr-o parte și alta 

artei și spiritualității creștine. Icoana și portretul 

apar aici ca moduri artistice de reprezentare în care 

diferența specifică se evidențiază prin subtilități de 

ordin totalmente spiritual.Separația aceasta 

producându-se în pictura religioasă europeană 

începând de prin sec. XV, cu tabloul Noli Me 

tangere, al luiMartinSchongauer, când a debutat 

aventura interpretărilor libere a textelor biblice și 

umaniste.Apoi lucrurile au parcurs calea acestei 

dualități iconografice,în arta religioasă apuseană, 

icoana este abandonată în favoarea tabloului cu 

subiect religios sau vag spiritual în care accentul 

cade pe jubilația și performanța estetică în 

detrimentul credinței și a smereniei autentice.  

Pe un ton convingător ce nu face concesii 

altor puncte de vedere, G, Căbaș realizează un 

veritabil discurs pro domo,neuitând niciuna dintre 

ideologiile religioase sau de altă natură, care, după 

opinia autorului, se abat de ladreapta credință. 

Catolicismul, lutheranismul, iluminismul și viziunea 

amalgamată a New Age, gnosticismul, feminismul 

și nihilismul ateist, toate sunt supuse analizei critice 

din perspectiva credinței ortodoxe. Polemici lungi 

― poate prea lungi pe alocuri, de aici și impresia 

unei oarecare redundanțe ― vin să sublinieze 

odată în plus sârguința cu care autorul s-a angajat 

în apărarea adevărului propovăduit de religia 

răsăriteană. El știe, așa cum știu toți specialiștii în 
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comunicare, că un lucru repetat mereu, până la 

urmă lasă urme. 

Pentru autorul acestei cărți, Sfânta Maria 

Magdalena este unică și inconfundabilă. Nu se 

identifică nici cu Maria Egipteanca, nici cu Maria 

din Betania, sora lui Lazăr, nici cu femeia 

păcătoasă izbăvită de Iisus și nici cu Artemis, zeița 

păgână, așa cum o prezintă o anumită mitologie. și 

cred că demersul argumentativ în acest sens este 

convingător. 

O parte însemnată din economia lucrării 

este dedicată combaterii ideilor promovate de 

diverse teorii contemporane defăimătoare și 

blasfemiatoare la adresa textului biblic, a 

„savanților” ce utilizează tehnologia modernă și 

care, prin abordări diverse a sensurilor literar-

istorice, anagonic-mistice sau alegoric-metaforice, 

încearcă  tot felul de decodificări din cele mai 

distructive care ar urma să transforme treptat o 

religie vie într-una „fără suflet”.Și unul dintre 

exemple, asupra căruia autorul stăruie este acela 

al postmodernismului contemporan. Acesta, 

refuzând profunzimile, mulțumindu-se să 

călătorească pe „tegumentul lumii” de dragul 

efemerului și imediatului. O viziune „barbară”, zice 

autorul împreună cu Alesandro Baricco, pe care îl 

folosește aici ca sprijin în favoarea aserțiunii sale. 

„Barbarul”, neobarbarul privat de religiozitate nici 

nu-și dă seama că a fost infectat cu virusul unei 

pandemii spirituale, care îl situează mai presus de 

om, cu consecințe asupra însăși organizării 

democratice a societății. 

 „Oare nu cumva democrația este unul din 

leagănele civilizației barbare?, se întreabă același 

Baricco, în textul amintit.(p. 469). Mi se pare 

excesivă această afirmație a lui Baricco, pe care 

autorul cărții o reproduce și din care pare ar reieși 

că doar o organizare pe verticală a societății, (în 

subliminal și la limită, una teocratică?) ar asigura în 

continuare dezvoltarea umanității. Aici, desigur, 

specialiștii în politologie ar putea spune mai multe. 

De asemenea, pe această linie a combaterii 

maniei scenariilor și a codurilor diversioniste și 

distructive, nu putea rămâne neamintită cartea lui 

Dan Brown, Codul lui Da, Vinci, ca și lucrarea lui 

Bart Ehrman consacrată acestei cărți, intitulată 

Adevăr și ficțiune în „Codul lui Da Vinci”. Sunt 

combătuți și alți autori care în scrierile lor pe 

această temă au pus sub semnul îndoielii 

adevărurile textului biblic, în general, și pe cel al 

chipului Sfintei Maria Magdalena, în special. Din 

multele referințe amintesc pe Lesa Bellevie, Jane 

Lahr,reprezentanți ai gnosticismului secolului XX, 

instrumentat la scară mondială de mișcarea New 

Age etc. 

Fără îndoială, cartea lui G. Căbaș este mult 

mai bogată în conținut și mai spectaculoasă în 

informare și argumentare. El dovedește, și cu 

această ocazie, nu numai o solidă cultură 

teologică, ci și o deschidere meritorie pentru 

literatură, artă și filozofie. Mulțime de autori de 

literatură patristică, filosofi și scriitori laici cum ar fi 

Platon, Xenophon din Colofon, Lucian din 

Samosata, Fr. Nietsche,M. Eminescu, Mircea 

Eliade, L. Blagași mulți alții se regăsesc în paginile 

cărții ca nume de referință. Pe lângă aceasta, 

remarcabil este stilul și tonul adoptat, care, deși 

este vorba nu doar de o carte biografică, ci și de 

una polemică, rămâne distins și elegant, chiar 

dacă, pe alocuri, nu se poate abține de la dihotomii 

discriminatorii de genul „noi” și „ ei”. Dar, probabil 

că într-o carte ce poartă în ea sămânța vie a 

persuasiunii și dorința convingerii argumentate, 

asemenea „alunecări” sunt de înțeles.  

Una peste alta, ca un scriitor cu har, 

George Căbaș a reușit să scrie o cartea 

interesantă ce se adresează nu numai celor din 

intimitatea mediului teologic, ci tuturor cititorilor 

doritori să afle avatarurile unuia dintre cele mai 

controversate personaje biblice, Sfânta Maria 

Magdalena. 
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Mihaela MERAVEI 

 

Un basm fantastic contemporan scris 
în manieră cinematografică 
 
 

Tributar ideii că „navigatorii români sunt probabil 
categoria profesională cea mai uitată din România” și 
„asta pentru că autoritățile i-au ignorat întotdeauna iar ei 
nu au știut să fie suficient de vocali în lupta pentru 
drepturile lor, deși cred că ar merita mult mai mult”, 
romancierul dobrogean Constantin Costache continuă 
periplul literar în încercarea de a schimba percepția 
greșită, înrădăcinată în mentalul colectiv despre acești 
călători ai deșertului apelor, printr-un roman la fel de 
captivant și inedit ca și anterioarele, particularitatea, de 
data acesta, fiind exotismul și erotismul. Trăsăturile 
amintite sunt evidente încă din titlu Dragoste deșertică 
(Editura Ex Ponto, 2018), îmbietor și promițător 
totodată. De altfel, Revista Ex Ponto, publicație literară 
care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, 
împreună cu Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, 
conferă scriitorului Constantin Costache, pentru acest 
roman, „Premiul pentru proză al Editurii Ex Ponto pentru 
anul 2018”. 
 Romanul debutează în aceeași manieră tipic 
marină și aventuroasă. Nava românească „Săliște”, 
aflată în marș spre Egipt, este surprinsă de apropierea 
la babord a unei alte nave, care, nu pare să-și schimbe 
direcția, în ciuda semnalelor date de ambarcațiunea 
românească, arătând aproape părăsită, însă pe care are 
loc un incident ce va surprinde și alerta întregul echipaj. 
„Deodată i se păru că lumina din comanda celeilalte 
nave se stinse pentru câteva clipe, dar o văzu 
reaprinzându-se iar. Se zărea mișcare în interior. O 
siluetă masivă își făcu apariția în bordul tribord în afara 
comenzii. Drumul navei părea că se stabilizează. În raza 
de lumină care ieșea pe ușa deschisă a camerei de 
comandă se putea ghici o matahală apărută pe aripa din 
tribord purtând ceva în brațe. Căpitanul nu-și dădea 
seama ce putea fi. Reglă binoclu iar și abia atunci văzu 
un copil care se zbătea în brațele uriașului. Acesta l-a 
lăsat pentru câteva clipe jos, pe punte, apoi l-a apucat 
de mâini și la scos în afara bordului. Copilul nu mai 
schița nici un gest. (…). Lumina din bordul în care se 
afla matahala cu copilul se aprinse. Doi bărbați apărură 
pe comanda de navigație. Copilul a avut o zbatere ca și 
cum ar fi vrut să prindă sub picioare copastia, dar în 
momentul următor îl văzu căzând către suprafața apei în 
care se afundă fără a face nici cel mai mic gest care să 
arate dorința lui de a ieși la suprafață.” (p.11) Căutarea 
micuțului pe suprafața unei mări înghițite de întunecimea 
nopții este zadarnică. Căpitanului navei „Săliște”, Ion 

Udrescu, nu-i va rămâne altă alternativă decât să anunțe 
incidentul autorităților. După așa o introducere 
furtunoasă, lectorul se va aștepta poate la o continuare 
a căutării, în sensul acestei dispariții a unui suflet 
nevinovat de copil în mrejele mării, însă, cu destinul 
acestei întâmplări, cititorul se va întâlni abia în ultimele 
file ale cărții. Demersul romanului prinde o altă turnură 
când, după ce au fost ancorați în dana zece a portului 
Alexandria, comandantul „Săliștei” primește o propunere 
din partea unei agenții de turism egiptene, care oferea 
posibilitatea unui număr de cinci membri ai echipajului 
să viziteze, timp de două zile, piramidele de la Ghizeh și 
templul de la Abu Simbel.  

Din acest moment acțiunea se mută într-un 
peisaj exotic și misterios, deșertul Sahara, atrăgător prin 
legendele și locurile încărcate de istorie, însă, nelipsit de 
pericole. Cei cinci marinari români, „căpitanul secund 
Petre Slăvescu, șeful mecanic Cătălin Atudosiei, ofițerul 
doi de la mașini Jan Nedelcu, ofițerul trei de punte Mihai 
Mareș, motoristul Ion Stan”, împreună cu doi militari 
americani, Winston și Jarred, care luau și ei parte la 
excursie, două turiste din Franța, respectiv Anglia, și 
ghidul Hamrun, șerpașul acestei aventuri turistice, vor fi 
atacați, în tabăra de beduini unde poposiseră peste 
noapte, de un grup de războinice Gua, membre ale „unui 
trib matriarhal, în care bărbații erau doar niște 
instrumente”, dar erudit într-o anumită măsură, 
luptătoarele cunoscând pe lângă dialectul băștinaș Gua 
și limba engleză, și arabă. Turistele vor fi ucise cu 
sălbăticie, pe când cei opt bărbați vor fi răpiți pentru a fi 
duși în teritoriul unde trăia acest trib, o zonă din deșert 
aflată la confluența a trei țări: Egipt, Libia și Ciad, în 
scopul de a fi exploatați sexual. Motivul acestei 
exploatări sexuale aflată la limita violului, pentru că cei 
opt bărbații nu consimt de bună voie să facă sex, pe 
rând, cu femeile acestui trib, este acela al redobândirii 
nucleului ontologic masculin capabil să confere 
perenitate neamului Gua. Istoria acestui popor este 
tristă, în esență, pentru că în urma confruntărilor cu 
războinicii unui trib rival din deșert, acesta fost decimat 
pe linie masculină. 

Spuneam că acest act de exploatație sexuală nu 
era consimțit, dar nici nedeliberat, pentru că cei opt 
bărbați erau „pregătiți” în prealabil pentru el, spălați, 
unși, apoi masați, cu o „rășină de stâncă și câteva plante 
aromatice”, care aveau darul să le mărească apetitul 
sexual. De aici intervine conflictul între conștiința și 
egoul masculin, care se simt controlate și manipulate, și 
dorința fizică, deosebit de mare, a fiecăruia dintre ei, 
vizavi de unirea carnală cu fiecare femeie care inițiază 
actul sexual. Însuși actul sexual este lipsit de impunere, 
de vulgaritate, ori duritate. Scriitorul Constantin 
Costache creează scene de un erotism rafinat pe 
deoparte, de altă parte, de un realism specific masculin, 
pline de amănunte și imagini insolite.  

Din acest dualism al trăirilor și sentimentelor, dar 
și pe baza sindromul Stockholm pe care îl resimt unii 
protagoniști, cum este cazul lui Petru Săvulescu sau 
militarului american Wilson, se vor naște două povești 
de iubire. Căpitanul Săvulescu se implică în relația cu 
tânăra prințesă Sloana, fiica reginei tribului. El va fi 
fermecat de frumusețea și inteligența acesteia. Pielea ca 
ciocolata, ochi de un albastru clar, mirosul de lapte și 

                         CRONICĂ LITERARĂ 



45 

 

curat, dar și modul corect și iscusit de a lua decizii, îl vor 
fermeca într-atât de mult, încât decide, nu doar să 
refuze să evadeze împreună cu ceilalți patru marinari 
români și cei doi americani, dar și se accepte să depună 
jurământ de credință în fața celor doi zei ai tribului, Zeul 
Războiului și Zeul Fertilității, astfel să devină prințul 
Saraf, și să se căsătorească, după tradițiile tribului, cu 
aleasa inimii. Mai mult, el va iniția, odată integrat în 
nucleul tribului, un proiect de dezvoltare a seminției Gua, 
bazat pe crearea unei armonii în această zonă deșertică 
în care războinicii a nouă triburi se luptau pentru 
supremația drumurilor, oazelor, locațiilor din deșert, cele 
mai fertile și prospere. Prințul Saraf vede înfăptuirea 
păcii doar prin unirea acestor popoare subdezvoltate ale 
deșertului și accederea treptată la civilizație.  

Remarcabile aceste două concepte etice și 
sociale pe care se bazează acțiunea romanului 
Dragoste deșertică. Pe deoparte lupta fără scrupule a 
tribului matriarhal pentru reconstrucția poporului și a 
entității națiunii, efort care are la bază puterea forței, a 
impunerii, a suprimării libertății unor oameni. Pe altă 
parte conștiința democratică, bazată pe toleranță, 
comunicare, respect, trăsături care nu sunt deloc străine 
poporului Gua și pe care prințul Saraf se bazează în 
idealurile sale de unire și dezvoltare ale acestui neam.  

Romancierul Constantin Costache pune extrem 
de bine în evidența atât spiritul de sacrificiu dus la 
extrem, cât și spiritul omului modern bazat pe rațiune și 
echilibru. Nu doar Petru Săvulescu este un exemplu în 
acest sens, dar și camaraderia dintre cei doi militari 
americani, comunicarea și colaborarea dintre ei ca fiind 
mâinile aceluiași trup. Când Jarred, în încercarea de 
evadare, va fi rănit și, la final, va muri din cauza rănii 
provocate în urma ambuscadei dintre evadați și 
urmăritori, prietenul și colegul său de arme, Wiston, îl va 
căra prin arșița deșertului refuzând să-l abandoneze 
chiar și după ce acesta și-a dat sufletul. „După ce văzu 
că încercările lui sunt zadarnice, se așeză în genunchi, 
spuse o rugăciune, își făcu de câteva ori semnul crucii și 
se ridică. Luă restul de pânză, înfășură corpul lui Jarred 
și îl luă pe umărul drept. «– Așa cum ți-am promis, 
prietene, nu te voi abandona niciodată, spuse el 
așezând corpul lui Jarred travers pe șa. »” (p. 294) Cum 
și prințesa Sloana își va sacrifica mama, pe regina 
Kayma, care ordonase ca proaspătul ei soț, prințul 
Saraf, să fie omorât, fapt care o va propulsa în fruntea 
tribului, devenind noua regină. „Fără să stea prea mult 
pe gânduri, Sloana își smulse iataganul de la brâu ți cu o 
forță nebănuită îi reteză capul reginei, fără ca aceasta 
să poată schița vreun gest de apărare. Sângele reginei 
țâșni din beregata deschisă.  Cercul războinicelor se 
strângea în jurul Sloanei.” (p.236) 

Nu cred că scriitorul Constantin Costache a dorit 
ca în acest roman să construiască personaje arhetipale. 
Deși atribuie fiecăruia în parte pagini întregi și le 
portretizează în egală măsură, iar trăsăturile multora 
dintre aceste personaje, chiar sunt arhetipale, totuși în 
romanul Dragoste deșertică, el scoate în evidență nu 
caractere, cât o anume latură a abuzului practicată în 
societatea modernă, latură care are rădăcini în 
psihologia supraviețuirii și a sentimentelor primare ale 
umanității. Însă, autorul face descinderi în mentalitatea 
masculină, evidențiază cu acuratețe egouri, tabuuri 

masculine, unele întreținute de diverse societăți, cultural 
și religios. Un exemplu evident este Hamrun care, 
conform religiei musulmane în care se născuse și trăise, 
considera că un bărbat nu se poate supune unei femei, 
nu poate fi sclavul ei, „femeia trebuie să se supună 
bărbatului și să nu iasă din cuvântul lui”. „Îi rămăseseră 
parte din obiceiurile cu care crescuse. (…) Era obișnuit 
ca femeia să facă doar ce-i spunea bărbatul. Să stea în 
urma lui la un pas cel puțin și să fie tot timpul la 
dispoziția sa.” (p.189) 

Maniera cinematografică în care este scris 
romanul Dragoste deșertică, scenele care se succed cu 
repeziciune, descrierile erotice ale momentelor de 
împreunare sexuală, fără a cădea în extrema 
barbarismului epic, dar și cele exotice ale deșertului și 
locuitorilor săi, vor determina cititorul să parcurgă cu 
apetit și impaciență paginile cății, fiind atras magnetic de 
acest spectacol al nisipului, corăbiilor acestuia, femeilor 
lui pline de farmec, senzualitate și curaj. Un spectacol 
care „produce o ieșire din timp real și o alunecare într-o 
lume de poveste din afara civilizației – cu peisaje 
fantastice, regine și prințese, lupte, evadări 
senzaționale, scene erotice fierbinți, cu incredibile situații 
limită. Dinamismul și dramatismul desfășurării 
evenimentelor, puterea de sugestie vizuală și ineditul lor 
creează impresia că ne aflăm în plin scenariu de film, de 
care cu greu te poți desprinde.” (Ovidiu Dunăreanu) 

Toate aceste personaje fantastice, regina, 
prințesa, prințul, tămăduitoarele, învățatele tribului, Zeii 
Gerdam (al războiului) și Pridam (al fertilității), ritualurile 
păgâne cum ar fi aducerea unei ofrande zeilor, prin 
sacrificarea unei cămile, sau al consumării sângelui 
animalului sacrificat de către conducătoarea tribului, dar 
și elemente precum rășina de stâncă cu puteri sexuale 
magice sau denumiri precum „pasărea care scuipă foc”, 
te introduc în atmosfera basmului fantastic, dar adus în 
contemporaneitate, fapt remarcat și de scriitorul Robert 
Șerban: „E un basm aici, unul contemporan, unde 
neverosimilul învinge de cele mai multe ori realitatea, 
unde acțiunea are no doar viteza acelor șerpi de deșert, 
ci și schimbarea lor bruscă de direcție când vor să-și 
atace, fulgerător prada. Sau să-și deruteze urmăritorul. 
Ori să se facă nevăzuți printre dune ori între firele de 
nisip.” 

Irealul și realul se întrepătrund într-un corp 
comun manevrat de puterea suspansului. Constantin 
Costache știe extrem de bine să surprindă cititorul și nu 
cu scenele sexuale, pentru că, așa cum afirmă criticul 
Liviu Antonesei în prefață, „autorul are destulă 
experiență a scrisului pentru a nu folosi acest ingredient 
cu scopul de a provoca sau pentru atragerea cititorului, 
ci strict din necesități ce țin de arta compoziției.”, ci cu 
claritatea acțiunii, stărilor de febrilitate create și a scrierii 
în sistem cinematografic. Vitalitatea romanului Dragoste 
deșertică, tonusul și misterul personajelor, tensiunea 
epică din paginile sale, dar mai ales meritul de 
necontestat al scriitorului Constantin Costache de a 
zămisli povești spectaculoase, fac din acesta un roman 
modern de aventuri care determină cititorul să nu se 
desprindă din mrejele lui până la ultima pagină. 
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 Aureliu GOCI 

 
Aventurile și învățătura banalului 
cotidian 
 
Puiu Răducan, Mucegai nostalgic de vârstă bătrână, 
ed. ROTIPO, 2015 
 

Venit în literatură dinspre științele exacte, 
domnul Puiu Răducan dovedește o înclinație deosebită 
spre copilăria pe care o retrăiește cu nostalgie, în 
punctele ei cele mai fierbinți: aventura, dinamismul trăirii 
la sat, contopirea cu natura. Autorul scrie o proză de 
acțiune, cu granițe libere între publicistică și 
memorialistică. 

Într-un mod bizar, autorul realizează o structură 
compozițională a volumului incluzând și versuri, și proză, 
poate dintr-un prea-plin sufletesc care se cere pus 
repede în pagină, indiferent de formă. Astfel, după titlu 
urmează un Cuvânt al autorului care citează opinia unui 
anonim: „Păstrează amintirile copilăriei vii, și atunci ești 
mai aproape de nemurire!”, urmată de imagini din viața 
satului tradițional, aflat încă sub cupola mitului și 
miracolului. Meditația asupra timpului și satului pornește 
de la existența banală, dar miraculoasă în percepția unui 
copil sensibil. 

Cartea domnului Răducan ar putea începe cu 
scurta frază a lui Einstein: „Timpul există pentru ca 
lucrurile să nu se întâmple în același moment”, sau cu 
fraza lui Lucian Blaga, „Suntem și vom fi întotdeauna 
neam de țărani. De aceea, destinul nostru ca neam, ca 
putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se 
află în sufletul țăranului – creatorul și păstrătorul culturii 
populare, centru generator, binecuvântat și rodnic”. Dar 
domnul Puiu Răducan NU mai este țăran, după cum 
vom vedea imediat. Domnul Puiu Răducan păstrează în 
suflet legătura sa cu țarina, cu satul, cu veșnicia lui. 

Născut în Vâlcea sub munte, în iulie 1951, a 
trecut prin școli cu profil tehnic – profesionala, Grupul 
Școlar energetic, liceul la seral, Școala de maiștri și 
Facultatea de mecanică și tehnologie. Nimic din toate 
acestea nu l-au învățat despre literatură, singura 
apropiere – colaterală – fiind Modulul pedagogic post-
universitar care îi dădea dreptul să predea la catedră. Cu 
atât mai mare este meritul său de a-și fi creat o operă:  
19 volume de poezie scrise între 2005 și 2016, dar ele 
se continuă și în prezent; 31 de volume de proză, între 
care se află și cartea de față, ceea ce înseamnă că 
termenul de „proză” nu e chiar... curat. De asemenea, 
domnul Răducan are o bogată activitate culturală, 
răsplătită cu diplome și medalii, fiind membru a 
numeroase Asociații profesionale și culturale. 

În prozele sale, autorul se sincronizează 
epocii prezente printr-o exprimare gazetărească, uneori 
dinamică, din primul front al realității și cotidianului, 
alteori evocatoare, și scoate o semnificație sau o 
învățătură chiar și din amintirile copilăriei. Astfel, copacul 
din proza Dudul, pare a fi străjerul copilăriei, cel care 
adăpostea găinile și-l legăna pe copil : „De fiecare dată, 
când plecam cu rata, dudul meu își lua rădăcinile-n 
spinare și (...) mă urmărea peste tot”. Este un text 
nostalgic, fără „aventuri” fără intrigă, deși se presupune 
că niciun copil n-a fost văduvit de ele. 

Altfel stau lucrurile cu Ursei, al doilea câine 
de pază al copilăriei autorului. Plină de epic, proza 
descrie inclusiv prinderea unui iepure de către câine, dar 
finalul se revarsă într-un naturalism exagerat atunci când 
prezintă cum a făcut vecinul „iepurele zdrențe” și i l-a dat 
lui Ursei. 

 Salcâmul aplecat din Sudos începe cu un citat 
din Sfântul Grigorie, care vorbește despre „sfinții care 
ocrotesc pământul nostru românesc” și viața aspră pe 
care au dus-o. Domnul Puiu Răducan își leagă amintirile 
de o Treime: dudul din curtea casei, câinele Ursei și 
salcâmul din Sudos, „al treilea stâlp al copilăriei din 
Țepești”, și toate aceste trei elemente, „formează 
trepiedul vieții mele” . Autorul își amintește spaime vechi, 
când l-a prins întunericul pe râpa din Sudos și a pierdut 
oile și caprele, a primit o ceartă zdravănă de la mamă și 
s-a dus să se adăpostească de chelfăneală la mătușă. 
Dar nu ni se spune dacă mama a recuperat oile, nici 
dacă puștiul a evitat „săpuneala” maternă: în amintirea 
autorului rămâne doar salcâmul ciudat de strâmb și 
jocurile copilăriei... 

Proza sapiențială cu inflexiuni lirice rămâne, 
în fond, o publicistică dedicată evocărilor care fac 
existența rutinieră mai ușor de suportat. Comunicatorul 
este angrenat în fel de fel de situații, opoziții ori 
contradicții, ceea ce face din povestitor un personaj cu 
dublu rol: implicat în amintire și în „clipa cea repede”. 

Există însă și un instinct ludic în publicistica-
proză, deschisă cotidianului – scenele țărănești sunt de 
mare autenticitate, iar viața rurală devine credibilă în 
confruntările și deziluziile existenței. 

Autorul, cu un talent nativ evident, afirmă o 
puternică percepție a cotidianului din trecut și din 
prezent, a imediatului, iar povestirile sale sunt pline de 
învățături. Aceste „Amintiri din copilărie” capătă alte 
valori, comparativ cu cele ale nemuritorului Ion Creangă, 
de care-l apropie doar miraculosul vârstei și al satului. 

Puiu Răducan demonstrează că este un 
autor de forță,  pe care o înlocuiește cu darul evocărilor, 
cu metafore de mare calitate, cu trăiri adânci care fac din 
lumea descrisă un topos mirabil. 
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Daniel MARIȘ 
 

Amintiri la umbra sângelui 

 

       Vocea lirică a lui Octavian Mihalcea nu are 
neaparat un timbru ușor de recunoscut. 
Pendularea între cei doi poli gravitaționali ai unei 
realități abil mascate și febrilitatea imaginativă, 
abordată pe mai multe paliere existențiale, conduc 
înspre un stadiu al destrămării difuze, retrasat într-
o geometrie ce condensează aceea tradiție 
metafizică aparență -esență. În această notă poate 
fi interpretat și cel mai recent volum al său, ”Patima 
Cheilor” (Ed. Eikon, București, 2020) în care notația 
fragmentară, fulgurată pare a țâșni direct din 
crevasele unui țesut ideatic ce pune semnul egal 
între real și ficțiune: ”tocmai am trezit pasărea/ 
pierdută printre ceasuri/ fără gratii fluturii bătrâni 
vestesc legi/ pe la ferestre e așteptat/ timid 
curcubeul/ zborul va curge spre piatra/ celor mai 
ascuțite glasuri/ altfel de câștig/ când pânza cifrului/ 
vorbește despre ciocul / nemilos al poeziei” 
(Singura Pasăre ) 
       Caligrafiate atent, ingredientele imagistice 
încearcă să prezerve rangul privilegiat al energiilor 
absconse, jocul de apropiere și îndepărtare a lumii 
până la punctul de fugă al filonului oniric și al 
coborârii în străfunduri. Un anumit gol al prezenței, 
sub genericul aburos al rememorării accentuează  
valențele de cunoaștere și capturează contrastele 
dramelor epifanice: ”alegeam mângâierea 
tare/proaspăta posteritate zburătoare/ imitam ceruri 
violete/ de care spânzurau/ diamante inflamabile/ 
vechi sulițe și numeroase flori captive/ era un vis 
asediat/ mari bucăți ascuțite/ vegheau centrul 
păduros/ unde răsufla/ încă necunoscutul 
suspin”(Vis Asediat ). Toată această virtualitate 
incomodă și viziune utopică,epurată de balastul 
cotidian prin filtrarea biografiei interioare se 
reînoiește constant,chiar dacă uneori resimte parcă 
efectele unei singurătăți absolute:”pe drum/ spre 
apele sudului/ nu te mai trezeai/ am fost fericiții/ 
cleștilor de vară/ astăzi înșelători/ prin orașul baroc/ 
mult praf peste/ un prea uitat verdict/ ochii însă/ 
totuși sclipesc/ încă sclipesc...”(Clești De Vară) 
      De altfel, simptomatologia alienării/ impasului 
epistemologic și fondul de diversitate ce excedează 
sentimentul propriu-zis conduc înspre un trans-
realism de deconspirare a artificialului și naștere a 

autenticului,așezând la vedere mereu o altă 
înfățișare,un mod propriu de evaziune a anxietăților 
și dezordinilor invadente: ”sclipirea pietrei/ din noi/ 
lacrimă cinstită/ după înfingerea/ lăncilor/ scânteile 
sunt aproape/ coroana parcă/ se transformă/ pași 
vii/ anunță supliciul”(Lacrimă Cinstită) . Tot astfel, 
regimul sensibilității și al oboselii existențiale este 
bine magnificat printr-un teritoriu simbolic, și ca o 
consecință a aceleiași așteptări a posibilului, al 
imaginii de ansamblu a unei parabole  despre 
existența de rezervă, prin încercări de stopare a 
ireversibilului, a haosului vecin cu agonia. 
Momentele de coagulare a acestei predestinări, 
dintre întâmplător și hazard, pogoară un fel de 
pace ciudată asupra suspendării memoriei. 
Contrastul ironic și uneori sarcastic este animat de 
o anume distilare a maturității blazate. Încercările 
de elucidare a acestor curbe existențiale se 
împletesc aici într-o transpunere neîngrădită de 
constrângerile circumstanțelor date de perogativele 
auctoriale: ”splendoarea vestește potopul/ 
surprinzător timp necunoscut/ alt elogiu se pierde 
în munți/ eroi singulari compun șarmul/ triumfăm 
avem dreptul/ ne așteaptă scuturi disperate/ căi 
vertiginoase spre o zonă/ de multe ori intolerabilă/ 
minunile se suprapun mai târziu”(Șarm).  Acest 
neîncetat balans dintre ”real și ce poate fi ireal din 
real”conferă poeziei lui Octavian Mihalcea o 
traiectorie în simbol, cu trena lui doldora de 
conotații. 
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Carmen 

BRĂGARU 

 

        Două spectacole 
de teatru pe scene 
transilvane  
 

            Călători pe marea vieții 
 

Titlul The Seafarer (tradus în românește prin 
Navigatorul, însă, pentru evitarea suprapunerii totale cu 
meseria de marinar, ar fi fost mai aproape de sensul 
originar sintagma „călătorul pe mare”) trimite 
programatic, prin piesa irlandezului Conor McPherson, 
la poemul omonim cuprins în antologia de poezie anglo-
saxonă din secolul al X-lea, Exeter Book, una dintre cele 
mai vechi colecții de literatură engleză veche. În elegia 
medievală, bătrânul marinar din titlu își povestește viața 
petrecută pe mare, cu pericolele și greutățile ei (dintre 
care singurătatea se dovedește cea mai apăsătoare), 
dar și cu poezia ei, dată în primul rând de măreția naturii 
și de spiritul de aventură, pe care uscatul nu i l-ar fi putut 
satisface. Finalul poemului este o lungă meditație pe 
tema divinității, a fericirii lumești care nu poate dura, a 
luptei pe care omul trebuie să o ducă zilnic împotriva 
uneltirilor Diavolului, a găsirii unei căi de acces spre 
Paradis. Alegoria, lesne de intuit pentru perioada 
profund religioasă care a dat naștere textului, s-ar tâlcui 
desigur prin ideea că pe marea vieții, pentru a evita 
deriva, naufragiul sau pieirea, grija pentru suflet trebuie 
să primeze. 
 Folosindu-se de una dintre cele mai răspândite 
imagini ale irlandezilor, aceea de marinar, dramaturgul 
Conor McPherson își denumește piesa din 2006 tot The 
Seafarer, invocând drept fundal simbolic și alegoria 
medievală menționată, pentru intriga contemporană a 
piesei sale ce se desfășoară într-o suburbie din Dublin, 
în Ajunul Crăciunului, în locuința modestă a lui Richard 
Harkin, un bețiv înveterat și spurcat la gură, ajuns orb în 
urma unui accident recent. Fratele mai tânăr, James 
„Sharky” Harkin, rămas fără slujba de umil șofer al unui 
dezvoltator, vine să aibă grijă de fratele neputincios și 
irascibil, având el însuși de luptat cu demonii proprii, 
între care abținerea de la băutură în perioada 
sărbătorilor este cel mai evident. Prietenul amândurora, 
blândul și bunul la toate Ivan Curry, dar băutor pe 
măsură, este alungat din casă de soție tocmai din 
această pricină, prilej de noi pretexte lacrimogene care 
să justifice recursul la alcool. În această atmosferă de 
bolgie nimbată de aburi etilici, atât de răspândită în 
infernul lumii de astăzi și tocmai de aceea ajunsă 

aproape benignă, intriga se conturează odată cu apariția 
unui străin, adus pentru obișnuita partidă de poker din 
Ajun de Nicky Giblin, rivalul lui Sharky în amor. 
Necunoscutul, un misterios și elegant Mr. Lockhart 
(etimologia numelui și uzul urban contemporan făcând 
multiple aluzii, de la tăișul lamei de cuțit sau consumul 
abuziv de alcool, la încuierea inimii) se dovedește a fi 
însuși Necuratul, care, luând înfățișare umană, vine să 
reclame sufletul lui Sharky, într-un moment propice lui: 
în „golul” din Ajun, înainte ca Mântuitorul să se nască în 
lume, de asemenea când cel vizat este mai vulnerabil, 
prin recenta hotărâre a abstinenței. Paralela cu apariția 
din neant a distinsului profesor Woland din alegoria 
bulgakoviană se insinuează, cu deosebirea momentului 
biblic ales de autorul rus, acela dinaintea Învierii, în care, 
de asemenea, demonii își pot face de cap.  
 Dintr-un tête-à-tête între Sharky și Mr. Lockhart 
aflăm că cel dintâi este vânat nu întâmplător, ci din 
pricina unui hybris din trecut, urmat atunci de un târg 
faustic. Cu douăzeci și cinci de ani în urmă, după ce 
omorâse un vagabond, Sharky acceptase o partidă de 
poker în care își pariase sufletul în schimbul libertății. O 
câștigase atunci, dar existase și o condiție: ca peste ani 
revanșa să fie posibilă printr-o nouă partidă. Astfel, cel 
care își scosese la mezat sufletul este constrâns să se 
așeze din nou la masa jocului de noroc, doar cei doi 
implicați în afacerea de odinioară cunoscând adevărata 
miză a partidei, pentru ceilalți totul părând a fi doar o 
petrecere amuzantă a timpului. Suspansul este întreținut 
până în ultima clipă, când, după ce se crezuse că 
străinul câștigase, Sharky este salvat de pronia divină 
prin descoperirea adevăratelor cărți din mâna lui Ivan. 
Acesta, miop și fără ochelari asupra lui, confundase 
cifrele. O salvare de ultim moment, așadar, subliniată 
prin colindele ce se aud în noapte despre Mântuitorul 
venit în lume ca să răscumpere păcatele celor căzuți. 
Căci, se știe, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci 
cei bolnavi. 
 Deși, la prima vedere, Sharky pare a-l întrupa pe 
fiul risipitor care „mort era și a înviat, pierdut era și s-a 
aflat”, de fapt, fiecare personaj în parte încape, cu toată 
unicitatea lui, în hainele Fiului pe care Tatăl îl așteaptă 
cu brațele deschise, îl iubește și îi întinde mâna 
salvatoare. Din „bube, mucegaiuri și noroi”, pretutindeni 
plasate în piesă atât la nivel lingvistic, cât și gestual, 
dramaturgul iscă „frumuseți și prețuri noi”, punând în 
contrast mizeria și decăderea umană cu degetul 
dumnezeiesc care poate transfigura totul. Iubirea infinită 
de care beneficiază omenirea este invidiată până și de 
Mr. Lockhart-diavolul, cel cu adevărat pierdut și 
navigator prin vremi, aproape de compătimit când, plin 
de o tristețe și de o resemnare sfâșietoare, descrie iadul: 
nimic altceva decât o singurătate absolută, trăită acut în 
fiecare secundă, în lipsa totală a iubirii și a luminii. 
 Cuprins, pentru aceste merite, în selecția 
Festivalului Național de Teatru ediția 2019, spectacolul 
cu piesa Navigatorul

1
, pusă în scenă de Compania „Liviu 

Rebreanu” la Teatrul Național din Târgu-Mureș, sub 
îndrumarea regizorală a lui Cristi Juncu, oferă publicului 
partituri de excepție, îndeosebi cele ale lui Nicu Mihoc 
(Richard Harkin), Richard Balint (Mr. Lockhart) și Dan 
Rădulescu (Ivan Curry). Greu de privit și de asimilat, dar 
și mai greu de susținut la nivel actoricesc timp de mai 
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bine de trei ore (ce puteau fi reduse prin renunțarea la 
câteva lungimi inutile), Navigatorul rămâne un spectacol 
major, menit, într-o lume a divertismentului, să readucă 
în prim plan teme de meditație profunde.  
 

            O familie… scăpătată  
 
 Teatrul Clasic din Arad propune un spectacol cu 
șapte actrițe intitulat Familia Ibsen

2
, inspirat din creația 

celui mai jucat dramaturg din lume, după Shakespeare. 
Titlul este însă înșelător, de vreme ce din marea familie 
de piese ibseniene sunt alese, de fapt, numai patru: 
Nora sau o casă de păpuși, Femeia mării, Hedda Gabler 
și Strigoii. De ce atunci opțiunea pentru un titlu care să 
inducă în eroare spectatorul, când atâtea drame celebre 
și personaje majore rămân nevalorificate? S-ar fi putut 
opta pentru sintagma Scene ibseniene, altminteri este 
ca și cum ai poza reducționist doar patru membri ai unei 
mari familii ramificate, prezentând fotografia acestora ca 
fiind a întregului clan. Cuvântul „familie” este pus în 
relație cu însuși dramaturgul, sinopsisul indicând și 
„elemente din viața lui Henrik Ibsen”. Ofertant, am putea 
crede, dar singurul asemenea „element” depistat este 
informația „enunțată” oarecum acuzator în debutul 
spectacolului, anume că tânărul Ibsen, pe când avea 18 
ani, a avut un fiu dintr-o relație ce nu s-a materializat 
într-o căsătorie. Ar fi de precizat că tatăl a plătit totuși 
pensie alimentară pentru fiu, până când acesta a împlinit 
vârsta de 14 ani și, de asemenea, ar mai fi de subliniat 
faptul că nici marii creatori nu sunt scutiți de erorile 
vârstei sau de prejudecățile timpului lor, tocmai 
asemenea experiențe limită ajungând motive de 
inspirație, teme de meditație, întâmplări sublimate 
ulterior în artă.  

În succinta prezentare scrisă a demersului său, 
regizorul declară că „se realizează astfel un fel de 
oglindă între societatea de atunci, în care femeile erau 
în stare să facă gesturi cu adevărat îndrăznețe pentru 
epocă – să divorțeze, să împrumute bani fără acordul 
soțului, lucruri care atunci erau de neimaginat – și 
societatea de acum”. Presupunem, astfel, că ideea 
inițială a fost estomparea personajelor masculine și 
punerea în lumină a celor feminine, în special a acelora 
care, într-o societate dominată de bărbați, au dat dovadă 
de curaj. Numai că de la intenția – lăudabilă, de altfel – 
de a contura condiția femeii, atunci și acum, până la 
realizarea ei pe scenă ar mai fi fost necesare o 
cercetare aprofundată a întregii creații ibseniene, o 
selecție mai riguroasă a tipologiilor și un scenariu care 
să nu lase impresia unei însăilări de rezumate sub formă 
de monolog, presărate cu citate „semnificative”. 
Înțelegem că este vorba despre „un scenariu colectiv” 
(aparținând cui?) și poate tocmai aceasta să fi fost 
pricina nereușitei în ceea ce privește selecția operată și 
textul rezultat. Uneori, prea multe păreri, prea multe 
viziuni pot dăuna, tocmai de aceea este nevoie de un 
singur dirijor într-o orchestră. 
 Pentru adevărații cunoscători ai „familiei Ibsen” 
senzația de lipsă este acută. Lăsând de o parte 
producțiile ibseniene din primii ani de căutări ale 
drumului propriu, spectacolul propus de regizorul 
Cristian Ban ignoră prea multe drame scrise în perioada 

de consacrare, de după 1877, în care „părintele 
realismului”, cum a fost denumit dramaturgul norvegian, 
a criticat dur societatea rigidă din epocă, denunțând 
formalismul de fațadă: Stâlpii societății, Un dușman al 
poporului, Rața sălbatică, Rosmersholm, Constructorul 
Solness, Când noi morții vom învia. Cu atât mai mult cu 
cât demersul regizoral ar fi vrut să scoată în evidență 
aspecte moderne în acțiunile femeilor din acea vreme, 
ar fi trebuit, fără doar și poate, să fie prezente pe scenă 
puternica Lona din Stâlpii societății (personaj inspirat lui 
Ibsen de o „pionieră” feministă a acelor ani, Aasta 
Hansteen), calculata, dar și avântata Rebecca din 
Rosmersholm, inspiraționala Hilda Wangel din 
Constructorul Solness, fragila Hedvig Ekdal, capabilă 
însă de supremul sacrificiu, din Rața sălbatică, chiar 
Petra din Un dușman al poporului, sau Beata, prezenta 
prin absență, din același Rosmersholm. De ce au fost 
acestea „alungate” din Familia Ibsen, când tocmai ele ar 
fi putut exemplifica ideal condiția înaintată a femeii în 
societatea norvegiană a secolului al XIX-lea? Oricum, ar 
fi făcut-o mult mai bine decât unele personaje feminine 
prezente în spectacolul arădean, precum „învinsele” 
Bolette Wangel, Thea Elvsted, Kristine Linde sau Helene 
Alving. 
 Chiar și așa, acceptând, forțați de împrejurări, să 
ne rezumăm la un număr limitat, nu tocmai 
reprezentativ, de personaje dintr-o selecție în aparență 
aleatorie, nu înțelegem de ce (stilistic, rezultatul fiind 
invers, frizând ridicolul) sărmanele actrițe, așa cum sunt 
îmbrăcate, în rochii albe diafane, evocând „poza” 
căsniciei pure și imaculate, sunt puse să interpreteze în 
câteva rânduri roluri masculine, dând replici cu o voce 
îngroșată și ticuri gestuale (Cecilia Donat Lucanu), cu o 
pușcă purtată pe umeri, în imitarea atitudinii bărbătești 
de vânătoare (Carmen Vlaga Bogdan) sau chiar 
parodiind grotesc un bătrân ramolit (Alina Vasiljević) ori 
un soț somnoros și plictisit (Angela Petrean Varjasi).  
 Cu excepția Norei și a Helenei, dramele femeilor 
alese ca simbol și complexitatea caracterelor lor sunt 
minimalizate, prin jocul nu atât de suprafață, cât voit 
bășcălios în numeroase rânduri. Este un imens 
deserviciu adus talentului multora dintre actrițele care 
evoluează pe scenă, talent demn de roluri de 
compoziție, viziuni regizorale mai plastice și de 
spectacole șlefuite mai îndelung.   
 Mai degrabă o repetiție pentru un examen de 
an, ori un șantier teatral în vederea conturării unui viitor 
spectacol, versiunea propusă de colectivul arădean ni se 
pare un eșec, mai greu de înțeles fiind temeiul includerii 
în lista FNT 2019, Familia Ibsen în viziunea limitată și 
limitativă a lui Cristian Ban părând extrem de săracă și 
de neinteresantă. 

___________________________________ 
1
Navigatorul de Conor McPherson, Teatrul Național din Târgu-Mureș, 

traducere Bogdan Budeș, regie Cristi Juncu, scenografie și video 
Cosmin Ardeleanu, coregrafie Attila Bordás, distribuție: Theo Marton, 
Nicu Mihoc, Dan Rădulescu, Costin Gavază, Richard Balint, Ale Țifrea. 
Data premierei: 16 octombrie 2018. 

2
Familia Ibsen, scenariu colectiv inspirat din piesele lui Henric Ibsen, 

regie și scenografie Cristian Ban, mișcare scenică Maura Cosma, 
costume Arina Varga, light design Lucian Moga, percuție Sara 
Gheorghe, distribuție: Alina Vasiliević, Iulia Dinu, Cecilia Donat 
Lucanu, Angela Petrean Varjasi, Iulia Pop Dragoș, Roxana Sabău, 
Carmen Vlaga Bogdan. Data premierei: 1 martie 2019.    
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Mediul literar din județul Sibiu în 

ultimii ani ai regimului comunist 

(Partea I) 

 
 

La ordinul nr. 151/AV/D-OO63294 din 

08.05.1985 al Departamentului Securității Statului - 

Serviciul 5 - Inspectoratul Județean Sibiu, șef Andre 

Mihail, șef al Serviciului I/B (contrainformații în cadrul 

aparatului de securitate) Ignat Nechifor, raporta, cu 

privire la analiza situației informativ-operative din cadrul 

cenaclurilor și cercurilor literare, despre existența în 

județul Sibiu a unui număr de 19 cenacluri și cercuri 

literare după cum urmează, în municipiul Sibiu opt 

cenacluri: pe lângă Casa de cultură a sindicatelor, Casa 

de cultura a studenților 3, Casa de cultură a tineretului, 

Revista Transilvania, Clubul „Independența„ și pe lângă 

Cooperația meșteșugărească 2, cuprinzând un număr 

total de 97 membri. Pe raza municipiului Mediaș au 

funcționat un număr de cinci cenacluri: Pe lângă Casa 

de cultură a municipiului, Comitetului sindicatului gaz-

metan, Liceul de petrol și gaze, Liceul Axente Sever, 

Liceul Stephan Ludwig Roth, cuprinzând un număr total 

de 52 membri. În alte localități din Județ: Mârșa, 

Cisnădie, Copșa Mică, T'ălmaciu, Dumbrăveni sau 

Agnita și-au desfășoară activitatea câte un cenaclu 

literar: pe lângă casele de cultură Agnita, Cisnădie și 

Dumbrăveni, pe lângă întreprinderea Mecanică Mârșa și 

Căminul cultural Tălmaciu.  

Cât privesc conducătorii acestor cenacluri, s-a 

informat despre un număr de patru elemente „cunoscute 

cu antecedente politice sau penale, ori cu probleme de 

interes pentru organele de securitate.”
21

 Anume: 

Prozatorul Georg Scherg, președintele onorific al 

Cenaclului săsesc, „fost translator după terminarea 

războiului în zona de ocupație a armatei franceze, 

cunoscut cu legături în rândul unor elemente aflate în 

preocupările organelor noastre, în prezent pensionar, 

fost cadru didactic universitar, se afla în atenția 

Compartimentului 0110”, nefiind însă semnalat cu 

„activitate ostilă prezentă.”
22

 Constantin Iorgulescu, 

președinte Cenaclului literar „Ilarie Chendi” din Mediaș, 

fost membru Frățiile de cruce, fost deținut, analist la 

Centrul de calcul al Centralei gaz metan Mediaș, acesta 

ar fi încercat „punerea în scenă a unei piese scrisă de el 

«EROAREA» (prin anagramare TEROAREA) cu un 

conținut echivoc, interpretabil, fiind semnalat că scrie 

unele lucrări literare, necorespunzătoare, pe care apoi le 

prezintă în cadrul cenaclului.” Este lucrat în D.U.I. 

(Dosar de Urmărire Informativă).
23

 Gheorghe Marinescu, 

conducător al Cenaclului literar de pe lângă Casa de 

cultură din orașul Dumbrăveni, instructor cultural la 

aceeași instituție, semnalat la rândul său ca fost 

membru Frățiile de cruce, arestat politic și condamnat în 

1948 la 8 luni pentru activitate subversivă. În ceea ce-l 

privește, Securitatea a semnalat că „scrierile sale 

(versuri și proză) au un conținut necorespunzător, 

tendențios, prezentând deformat realitățile din țara 

noastră.”
24

 Nistor George, secretarul literar al Cenaclului 

studențesc și cadru didactic la Institutul de învățământ 

superior Sibiu a fost semnalat cu „manifestări 

necorespunzătoare.” Aflat în atenția problemei 

învățământ.
25

  

În cenaclurile și cercurile literare de pe raza 

județului Sibiu, după cum s-a raportat, au activat, în anul 

1985, un număr de 197 persoane, dintre care elevi și 

studenți 87, intelectuali 59, muncitori 51, dintre ei „3 

elemente sunt cunoscute cu antecedente politice și 

penale”
26

, vorbim de Georg Scherg, Gheorghe 

Marinescu, Constantin Iorgulescu, menționați anterior.  

Cât îl privește pe Georg Scherg, trebuie știut că, 

pe 19 septembrie 1959, prin sentința nr. 342 a 

Tribunalului Militar Brașov (Stalin), a fost condamnat în 

lotul scriitorilor de limbă germană din Romania, 

împreună cu Andreas Birkner, Georg Wolf von 

Aichelburg, Hans Bergel şi Harald Siegmund. În toamna 

anului 1962, după ispășirea pedepsei, Scherg s-a stabilit 

la Cluj, mai apoi la Sibiu unde, după reabilitarea sa 

juridică (1968), a lucrat ca profesor universitar, fiind șeful 

catedrei de Limba şi Literatura Germană de la 
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 ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8690, vol. 1, f. 409. 

22
 Ibidem, 410. 

23
 Ibidem. 

24
 Ibidem. 

25
 Ibidem. 

26
 Ibidem. 
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Universitatea din Sibiu. În 1957 ar fi fost recrutat pentru 

a fi folosit ca sursă în dosarele de problemă „Nationalişti 

Fascişti“ şi „Naţionalişti Germani“47. Din actele aflate la 

dosarul de rețea nu ar rezulta însă faptul că a fost o 

sursă activă.
27

 „(...) Din raportul ofițerului operativ 

Anghel Marin privind recrutarea lui Scherg rezultă că pe 

5 mai 1957 Scherg trebuia să plece în delegație la 

Agnita. În dimineața zilei următoare, la ora 5:30 a fost 

condus la sediul Securității din Agnita, unde în cadrul 

unui «interogatoriu» a fost recrutat.”
28

 

Scriitorul și jurnalistul Hans Bergel, cu privire la 

ancheta speței în care au fost arestați și condamnați, 

susține următoarele „Eu, de pildă, am fost confruntat 

într-o anumită chestiune cu colegul meu de lot, Georg 

Scherg, pe atunci şef al Catedrei de Germanistică a 

Universității din Cluj. Cum nu ştiam ce declaraserăm 

unul despre celălat la interogatoriile anterioare, fiecare 

s-a angajat a-l susţine pe celălalt, pentru a ne ajuta 

reciproc, dar ne-am încurcat într-o manieră care a făcut 

să ne agravăm reciproc situaţia. Toate aceste metode 

făceau parte bineînțeles din tactica rafinată şi infamă de 

a ne buimăci, de a ne face să ne clătinăm, de a ne 

distruge psihic. Nu voi uita niciodată cinismul şi perfidia, 

brutalitatea şi aroganţa cu care domnii anchetatori îşi 

făceau meseria.”
29

  

Analizând istoricul parcursului său profesional, 

relația cu alți scriitori de origine germană din țara 

noastră, felul în care s-a desfășurat ancheta procesului 

în care a fost condamnat, recrutarea sa de către 

Securitate, este ușor perceptibilă preocuparea organelor 

statului pentru persoana lui. Cu atât mai mult în perioada 

în care a domiciliat în Sibiu, județ cu o comunitate 

germană mare. Cât privește supravegherea scriitorilor 

de aici, observăm că s-a făcut cu meticulozitate, fiind 

recrutați și infiltrați printre membri colaboratori ai 

Securității, greu de identificat după numele de cod. 

Rețeaua informativă „dirijată și instruită în acest mediu” 

a fost formată din 16 surse, din care 6 au fost 

conducători ai cenaclurilor, „aceste surse au fost create 

și își desfășoară activitatea îndeosebi în cadrul 

cenaclurilor cu o pondere în viața literară a județului, 

unele din ele participând la ședințele a două sau trei 

cenacluri, reușindu-se cunoașterea în condiții 

corespunzătoare a creațiilor literare, a discuțiilor ce au 

                                                           
27

 Laura Gabriela Laza, Relaţiile cu Securitatea a doi dintre acuzaţii din 

procesul scriitorilor germani de la Brașov. Dosarele de reţea ale lui 

Wolf von Aichelburg şi Georg Scherg, în Caietele CNSAS, anul IV, nr. 

1-2 (7-8), 2011, p. 226. 
28

 Ibidem, p. 228. 

29
 Hans Bergel, Procesul scriitorilor germani din România, din anul 

1959. Perversităţile persistă şi în ziua de azi în Anii 1954-1960. 

Fluxurile şi refluxurile stalinismului, în Analele Sighet, nr. 8, Bucureşti, 

Fundaţia Academia Civică, 2000, p. 359. apud Raluca Nicoleta 

Spiridon, Rolul anchetelor penale în organizarea proceselor politice 

(1958-1964), în Caietele CNSAS, anul IV, nr. 1-2 (7-8), 2011, p. 81. 

loc pe marginea acestora.”
30

 În acest mod s-a prevenit 

publicarea unor creații literare semnate de Gheorghe 

Marinescu, precum și a punerii în scenă a piesei de 

teatru „Teroarea T”, de Constantin Iorgulescu, „fiind 

informate organele locale de partid.”
31

 Altădată, cu 

prilejul unei întâlniri rebusist-umoristice care s-a ținut în 

Mediaș (ianuarie 1984), la care au participat umoriști și 

rebusiști din alte localități, „Godeanu Gavril de la I.T.C. 

Cluj-Napoca a citit o epigramă cu conținut interpretativ la 

adresa conducerii superioare de partid. Informația a fost 

trimisă spre valorificare la I.J. Cluj al M.I.”
32

  

În preocupările organelor de securitate, pe 

această linie, s-au regăsit un număr de 10 elemente: 

„între acestea, 4 sunt lucrate în d.u.i., iar restul în cadrul 

dosarului de problemă.” În afara celor două dosare de 

urmărire informativă a mai fost lucrat și Mircea Ivănescu, 

redactor la revista Transilvania, membru al mai multor 

cenacluri, „luat în lucru ca legătură a lui Emil Hurezeanu, 

colaborator la «Europa Libera». Se preconizează 

influențarea scriitorului Ivănescu Mircea în scopul 

ripostării acestuia la acțiunile ostile, denigratoare ale 

postului de radio «Europa Libera» la adresa activității 

literare din țara noastră.”
33

  

Scriitorul Ştefan M. Gabrian (cunoscut în mediul 

literar cu pseudonimul Ştefan Mathe), membru al 

cenaclului „Transilvania”, a fost și el semnalat cu unele 

„manifestări tendențioase, referitor la conducerea 

superioară de partid și de stat, suspect de a deține la 

domiciliu «lucrări de sertar» cu un conținut interpretabil, 

tendențios. A fost luat în lucru în cadrul dosarului de 

urmărire informativă pentru clarificarea semnalărilor de 

primă sesizare.”
34

  

Pe linia măsurilor preventive au fost efectuate 

două avertizări, Octavian Hoandră și Trâmbițaș Ioan, 

ambii membri ai cenaclului „Lumina” de pe lângă Casa 

de cultură a sindicatelor Sibiu, semnalați cu intenții de 

trecere frauduloasă a frontierei.
35

 Din aceeași informare, 

trimisă la „centru” mai reiese că în octombrie 1983 la 

nivelul șefului serviciului I/B „a fost analizată activitatea 

de securitate din acest sector, impunând-se cu prioritate 

crearea unei rețele informative specifice mediului, 

clarificarea situației unor elemente din baza de lucru, 

precum și punerea în acord a acesteia cu situația 

informativ-operativă din sectorul de activitate analizat.”
36

 

 Un an mai târziu, la ordinul Direcției I, Serviciul 

5, nr. 151/AV/001603 din data de 10.02.1986 cu privire 

la activitatea ostilă a unor elemente din rândul oamenilor 

de litere, Inspectoratul Județean de Securitate informa 

                                                           
30

 dosar nr. 8690, vol. 1, f. 10, op. cit. 
31

 Ibidem, f. 11. 
32

 Ibidem. 
33

 Ibidem, f. 12. 
34

 Ibidem.  
35

 Ibidem. 
36

 Ibidem. 
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despre existența în județ a Asociației scriitorilor din 

Sibiu, formată din 24 membri titulari și 14 membri 

stagiari, dintre aceștia o persoană a fost raportată ca 

fiind cunoscută cu antecedente politice, alta 

descendentă de fost membru al Grupului Etnic German. 

„Aceste persoane sunt în atenția unor compartimente 

din cadrul Inspectoratului județean Sibiu, din 

supravegherea lor nerezultând aspecte deosebite de 

interes pentru organul de securitate în domeniul 

literar.”
37

  

Cu privire la scriitoarea pentru copii Ricarda 

Terschak se menționează că este cunoscută ca legătură 

și relație a lui Wolf Aichelburg, în România cunoscut sub 

pseudonimul Toma Ralet, traducător în germană a 

poeților Mihai Eminescu, Lucian Blaga, George Bacovia, 

Vasile Voiculescu și Ion Pillat, dar și a lui Basil Muntean 

(lucrarea Istoria literaturii moderne române).
38

 

Securitatea l-a semnalat cu „activitate ostilă la adresa 

țării noastre.”
39

  

În procesul supravegherii informative au fost și 

de această dată depistate „legăturile și relațiile” lui Emil 

Hurezeanu, „colaborator la «Europa Liberă» în perioada 

când acesta se afla în tară și avea preocupări literare în 

cadrul cercurilor din Sibiu.”
40

  

În total au fost identificate trei elemente cu 

preocupări în domeniul literar, fiind luate în lucru, unul în 

D.U.I. (dosar de urmărire informativă) și două în S.I. 

(supraveghere informativă generală), însă „(...) din 

lucrarea acestora nu au rezultat date care să ne permită 

a trage concluzia că elementele în cauză ar continua 

legăturile și relațiile cu Emil Hurezeanu, acestea 

limitând-se la perioada activității sus-numitului în 

Sibiu.”
41

 

Mircea Ivănescu, fost redactor la Agerpres, 

revista Lumea, şef de secţie la „Editura pentru Literatura 

Universală” (E.P.L.U.) devenită ulterior „Univers”, la 

revista Transilvania, stabilit în Sibiu din 1980
42

, a fost 

lucrat în d.u.i., „fiindu-ne semnalat ca fost mentor în 

domeniu literar al lui Emil Hurezeanu. În procesul 

urmăririi informative s-a stabilit că Mircea Ivănescu nu 

întreține legături cu Emil Hurezeanu, dezaprobând 

faptele și activitățile ostile ale acestuia în exterior.”
43

  

În informarea Securității Sibiu, ca rezultat al 

acțiunii de urmărire privind persoana sa, se menționează 

că din materialul informativ obținut și ca urmare a 

contactării lui s-a apreciat că acesta ar putea fi 

                                                           
37

 Ibidem, f. 406. 
38

 Irina Petraș, Criza sufletului modern în poezie şi alte scrieri 

româneşti de Wolf von Aichelburg (recenzie), în România literară, anul 

43, nr. 40 (22 oct. 2010). p. 6. 
39

 dosar nr. 8690, vol. 1, f. 406, op. cit. 
40

 Ibidem. 
41

 Ibidem, f. 407. 
42

 Aurel Sasu (coordonator), Dicționarul biografic al literaturii române, 

vol. I, A – L, p. 809. 
43

 dosar nr. 8690, vol. 1, f. 407, op. cit. 

„influențat să ia poziție de ripostă” la adresa emisiunilor 

postului de radio «Europa Liberă». „În cooperare cu 

Direcția I, s-a organizat această acțiune de ripostă la 

care scriitorul Ivănescu Mircea și-a adus o contribuție 

substanțială, trimițând la data de 20.08.1985 o scrisoare 

e adresa postului de radio menționat. Reacția a fost că 

de la acea dată nu au mai apărut în emisiunile postului 

de radio «Europa Liberă», referiri la activitatea și 

persoana lui MIRCEA IVĂNESCU, care până atunci era 

frecvent «eroul» unor astfel de emisiuni.”
44

 La nivelul 

anului 1986, în mediile cu activitate literară din Sibiu, a 

activat o rețea formată din 11 surse.
45

 „În cadrul 

redacției «Transilvania» sunt doua surse din care una a 

fost recrutată în anul 1984.”
46

 

În perioada 1984-1985, pe linia măsurilor 

preventive, au fost întreprinse trei avertizări, una în anul 

1984 și două în 1985, o dezbatere publică în 1984, 

șapte informări la organele de partid (patru în 1984 și 

trei în 1985), o acțiune de ripostă la adresa postului de 

radio «Europa Liberă» în cooperare cu Direcția I și 

Serviciul D în 1985, trei avize negative (două în 1984 și 

una în anul 1985), cinci prelucrări  
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Pe dig noaptea, înainte de război 
 
 
 
Pomană. 
 
Lângă râu 
În noaptea neagră și udă, când ploaia cade pe furiș, 
Adormind și tresărind din somn 
Singură pe un scaun 
O femeie ghemuită. 
 
Trebuie să mă întorc la ea. 
 
Vreau să îi dau 
Niște bani. Mâna îi alunecă din sânul rochii 
Prin somn. Degetele mele se strecoară 
Cu grijă pe lângă gingașul 
Pod al palmei, până în căușul adânc. 
 
Darul! 
 
Doamne, cum tresare! 
Și mă privește, apoi se uită în palma sa! 
Apoi din nou la mine! 
Mă întorc și fug 
De-a lungul digului, fug de mănânc pământul. 
 
Dar de ce? – de ce? 
 
Fiindcă inima mea 
Bate cu suspine, îmi vin în fire și stau 
în mijlocul străzii îmbăiate în splendide 
Lumini difuze, ude. Ce am făcut 
Nu știu, sufletul meu e zbuciumat. 
 
I-am atins degetul firav. Vreau să uit. 
 
 
 
 

O femeie spirituală 
 
 
Închide ochii, iubito, lasă-mă să te orbesc; 
Te-au învățat sa vezi 
Doar aritmetica de bază a lucrurilor, 
Algebra șireată de pe chipul bărbaților, 
Și geometria ca un Dumnezeu 
închizându-și cercurile, muncind cu cap. 
 
Îți voi săruta ochii până vei orbi; 
Dacă pot – dacă poate cineva. 
Atunci poate că în întuneric vei fi găsit ce vrei. 
Ai descoperit atâtea fărâme cu ochii tăi isteți, 
Iar eu sunt un caleidoscop 
Pe care îl tot scuturi, și totuși nu-ți răsare în minte. 
Acum, nu te mai tângui. – Dar Doamne, ce te urăsc! 
Te temi că te voi păcăli? 
Crezi că, de mă accepți așa cum sunt, te vei înjosi 
Cumva? – ce trist, ce personal, ce spiritual, și totuși ce 
prudent, tu 
trebuie că mă ai în dorința și în conștiința ta – 
Te urăsc. 
 
 
 
 

 

William Butler YEATS 
 
 
 

Alegere 
 

 

Soarta iubirii e pecetluită. Atât am învățat 

În încercarea mea de-a ține Zodiacul 

O clipă nemișcat. 

Abia de s-a atins de trupul meu, 

Abia de-a coborât din înserat 

Ori poate-n subteran s-a refugiat, 

La pieptul meu matern și înnoptat, 

Și l-am zărit îndată pășind spre miazănoapte  

Simțind că-s în picioare, întinsă, dar pe spate. 

 

M-am războit cu-oroarea dimineții, 

Eu mi-am ales iubirea! Și dacă-s întrebată 

De vreo femeie proaspăt măritată 

Care-i extazul meu cu un bărbat, i-aș spune 

Că însăși nemișcarea-i tema -  

Când inimile noastre păreau să se-mpreune 

Și amândoi pluteam pe-un râu din altă lume, 

Unde - după cum scrie astrologul vârstnic -  

Cercul zodiacal se schimbă într-o sferă. 
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Vasilica ILIE 

 

 

       Un suflet mare  
 

 

După ce i-am citit cartea ”Timbre de lipit pe 

suflet”- care este, de fapt, o metaforă- m-am întrebat cât 

de mare să fie inima acestui om (știind că inima are 

patru cămăruțe), care se numește Firiță Carp, să încapă 

în ea atâția prieteni, oricât de mult i-ar înghesui în ele? 

Și tot eu mi-am dat răspunsul: în suflet! Dacă știi să-ți 

hrănești sufletul cu frumos, fără resentimente, poți fi 

prieten cu aproape toată lumea pe care o întâlnești în 

cale, după care triezi.   

Pe scriitorul, jurnalistul Firiță Carp nu-l știam, 

 nu-i citisem nicio carte, aflasem de curând, în toamna 

anului 2019, că luase marele premiu la proză, la 

Concursul literar ”Vasile Voiculescu” de la Buzău cu 

”Timbre de lipit pe suflet”. Am primit acest volum cu 

proză scurtă când am fost să discutăm la Editură  

(domnia-sa deține editura ”Detectiv literar”) despre 

cartea mea ”Pașaport umoristic”, îi trimisesem 

manuscrisul în luna decembrie 2019. Curioasă, am 

început s-o citesc, sunt persoana care, atunci când 

primește o carte se bucură din tot sufletul pentru 

realizarea celui care o scrie, mai ales când îmi place și 

cartea. Nu întotdeauna scriu despre cărți și nu 

întotdeauna pot să le citesc până la capăt dacă nu îmi 

plac; selectez. 

        Prozele din cartea pe care am amintit-o mai sus, 

sunt ca niște flash-uri fotografice pe care autorul a știut 

să le îmbrace în cuvinte, de fapt sunt niște tablete cu 

portrete ale unor prieteni pe care i-a cunoscut de-a 

lungul timpului. Fiecare proză dezvăluie numele 

persoanei la sfârșit și, astfel, curiozitatea și firul epic te 

fac să o citești până la capăt. Dacă este să o luăm pe 

firul literaturii noastre, aș putea spune că scriitorul Firiță 

Carp îi calcă pe urme maestrului Fănuș Neagu, el a 

scris două cărți de acest gen (”Prima carte cu prieteni” și 

”A doua carte cu prieteni”), nu numai prin acest lucru, 

dar el caută metaforele ca și înaintașul său. Un 

exemplu, citez un mic fragment din proza ”De focul 

setei”: ”Ziua se-mbrăcase în rochie de primăvară-vară, 

de nu mai ghiceai anotimpul exact oricât ai fi privit în 

stânga și-n dreapta. Bucăți de galben luminos se 

intersectau cu fâșii de verde crud, uneori câte o 

geometrie de negru proaspăt se insinua ostentativ, de ai 

fi zis că a înflorit rapița, că grâul stă să izbucnească în 

spic și că negrul unor arături se căznește să intre în 

corul care preamărește natura. Asta, la câmpie (...)”  

         Sigur, autorul nu se dezminte nici de umorul cu 

care l-a înzestrat Dumnezeu, și, în prozele sale îl găsim 

în călătoriile pe care le face atât în țară cât și în 

străinătate, uneori chiar dacă întâmplările sunt de tot 

plânsul, Firita Carp știe să le asesoneze, să le întoarcă 

din condei și să le dea turnura de umor. De fapt, ca om, 

este foarte activ pe plan cultural și jurnalistic, este ca 

argintul viu: astăzi îl găsim în București, mâine-poimâine 

prin țară, pe la diverse lansări de carte, vernisaje de 

expoziții de pictură sau conferințe: este neobosit! Cred 

că așa este el din fire, arde ca un rug - uneori este 

impulsiv (deh, ”berbecul” din el!) pentru lucrurile care îl 

nemulțumesc și știe să înțepe ca un arici din condei, 

devenind un adevărat jurnalist- alteori, dorește să 

împrăștie celorlalți căldura, prietenia care îl 

caracterizează, ajutând oamenii. 

             Cred că în cartea lui s-au regăsit mulți, în afara 

persoanelor portretizate. Și eu m-am regăsit în câteva 

iar proza ”Vai, ce diferență”, mi-a adus aminte de 

copilărie și educația primită de la părinții mei, în spiritul 

cinstei, al omeniei, și anume, să nu iei în viața ta vreun 

bun ce nu îți aparține, de la nimeni, s-ar putea ca într-o 

zi să te prindă cineva și să nu-ți mai speli rușinea 

niciodată. Dimpotrivă, să ajuți oamenii ajunși la nevoie și 

să știi să dăruiești, Dumnezeu are grijă să te 

răsplătească pentru toate aceste lucruri. 

              Pot să-l asigur pe editorul, scriitorul și jurnalistul 

Firita Carp de apreciera mea, deși nu i-am citit toate 

cărțile, aceasta este o carte care mi-a plăcut mult și 

merită să se afle pe rafturile bibliotecilor și ale librăriilor 

din țară. Îi urez mult succes în toate întreprinderile pe 

care și le-a propus și să obțină un meritat loc în literatura 

română contemporană!  
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Gela ENEA  

 

 

 

      Departe, dar nu foarte departe, de 
țara cu dor 

 

 
        Tema călătoriei are o veche tradiție în istoria 

literaturii române, începând cu consemnările lui 

          Nicolae Milescu Spătarul, Dimitrie Cantemir, 

continuând cu memorialele de călătorie din 

perioada pașoptistă și  operele mai apropiate 

temporal, din care amintim  pe Calistrat  Hogaș, pe 

Geo Bogza,  sau, perfect îndreptățiți, îl evocăm pe 

Marin Sorescu, desigur fără pretenția  de a epuiza, 

nici pe departe, lista autorilor care au transformat 

călătoria în temă de scris. 

         Perioada pe care o trăim, una complexă, 

generând deopotrivă libertăți și constrângeri, are, 

printre multe subiecte de reflecție,  și călătoria. 

         În această arie tematică se înscrie cartea 

Milenei Munteanu, Departe de țara cu dor,  apărută 

la editura  Napoca Nova , în 2014, cu o prefață de 

Elena Buică și o postfață de Cezarina Adamescu. 

         Autoarea împletește ficționalul cu 

nonficționalul, așa cum se întâmplă, în general, cu 

acest gen de frontieră și împarte volumul în mai 

multe capitole;  semnalăm ca particularitate faptul 

că unele  capitole sunt gândite în corespondență 

cu anumite repere din țara natală, România: 

Madrid și București, Granada și Săliștea, Algarve și 

Mihai Eminescu. 

        Pretextul de la care pornește inițiativa autoarei 

este susținerea unor conferințe de către soțul său, 

ocazie cu care îl însoțește, valorificând experiența 

dobândită în act literar. 

        Cartea poate fi receptată ca document pentru 

informații despre locurile vizitatate, întrucât oferă 

cititorului date despre locuri și oameni, incursiuni în 

trecutul lor mitologic sau nu. 

        De exmplu, aflăm că între Canada și  SUA 

este un pod , la Sault Ste. Marie. Acest pod unește 

lacurile Huron și Superior, între care există o 

diferență de nivel, valorificată  pentru producerea 

de energie electrică. Ecluzele pot fi vizitate cu 

vaporașul. 

       Capitolul Key West  ne informează despre 

acest toponim ca fiind punctul cel mai sudic al 

Floridei continentale, aflat la numai nouăzeci de 

mile de Cuba. Drumul oferă privitorului splendide 

insule de corali. Faptul că pitorescul atrage turiștii 

este probat de mulțimea vaselor de croazieră. 

       Dar la fel de bine volumul Departe de țara cu 

dor are pagini pline de poeticitate, așa cum îi stă 

bine unei autoare talentate. 

      Iată câteva exemple de tablouri în proză 

realizate sugestiv și temperamental: 

      Când spui Granada, înțelegi Alhambra, 

reprezentarea maură a paradisului pe pământ.(…) 

Alcazaba este o fortăreață clădită în anul 1000, 

care oferă o priveliște minunată asupra orașului. Ni 

s-a spus că pentru Alcazaba (fortăreață, în arabă), 

clopotnița este precum catargul pentru o corabie. 

De sus, de pe fortăreață, se vedea imaginea 

cartierului țigănesc al Granadei; casele mărunțele 

și albe sunt încadrate admirabil în peisaj. 

       Despre indieni, de exemplu, Milena Munteanu 

spune că: sunt statornici, ritmurile vieții lor se 

sincronizează cu cele ale naturii, ei înțelegând și 

pătrunzând cu ușurință tainele pământului pe care 

își duc traiul. Pot fi întâlniți locuind pe aceeași 

stâncă timp de unsprezece mii de ani! Aici cedrul 

crește pe stânci și trăiește incredibil de mult(…) La 

Flower Pot, în Tobermoy, unde sunt niște forme 
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caspice unice, un cedru a murit la vârsta de o mie 

opt sute de ani. La venirea lui Columb în America, 

acest cedru încă trăia. Dacă legenda lui este 

adevărată, înseamnă că Isus Hristos s-a născut 

când cedrul era pui. 

        Sau: Școala are clopotul în curte, parcă și 

vedeam un băiețel în pantaloni trei sferturi trăgând 

de funie să anunțe recreația mare. În mijlocul  

clasei tronează o sobă cu lemne, al cărei horn 

străbate încăperea până la fereastră.(…) Ești 

invitat să scrii de unde ești și să lași un semn  că ai 

vizitat muzeul. (capitolul Canada). 

        Peisajul nocturn al plajei de la Algarve o 

inspiră pe autoare, care își amintește de feeriile 

lirice eminesciene și recită  Stelele-n cer. Moment 

înălțător de întâlnire cu sinele! 

      Există pasaje ce cultivă un umor fin, cum e cel 

despre Willie, hârciogul, ce anunța în Canada, cum 

e vremea, cât va dura iarna și cât va fi de aspră. 

Într-un an însă, hârciogul nu și-a făcut datoria și a 

îndrăznit să moară fără să prevestească  vremea. 

A fost jale mare, notează Milena, malițios, iar  anul 

următor au fost  pregătiți trei hîrciogi succesori ai lui 

Willie ca să afle lumea, în mod sigur, cum va fi 

iarna. 

      La Prado, unde Milena și soțul  ei  contemplă 

exponatele muzeului, în care El Greco este bine 

reprezentat, iar  colecțiile de artă italiană și 

flamandă sunt deosebit de valoroase, însă 

autoarea observă sau  i se pare că soțul întârzie 

cam mult în fața tablourilor rubensiene cu doamne 

nurlii, scuza fiind un triptic diafan de Botticelli. 

Zâmbim și noi. 

       Ultima parte a cărții are o altă conotație în 

arhitectura sentimentală a Milenei Munteanu, 

pentru că ea cuprinde  frânturi ale vieții din  

România, căreia îi duce dorul.  

      În acest sanctuar sufletesc  tatăl reprezintă  

reperul.  

       El este cel care i-a pus în față libertatea unei 

opțiuni, în momentul în care, terminând liceul, i-a 

spus că  ar putea face orice și-ar dori în viață. De 

aceea, Milena mărturisește: 

…asociez tot ceea ce sunt cu încrederea pe care a 

investit-o în mine atunci când a trebuit. 

      De la mamă, ardeleancă provenită din zona 

Sibiului, Milena spune că a moștenit spiritual 

pragmatic, căci  dânsa ne ancora în realitate.  

      În plus, Sibiul înseamnă un tărâm de vis, cu 

aerul său medieval, cu magnetismul peisajelor, ce 

declanșează  întrebarea dureroasă pe care și-o 

pune autoarea: cum de-am putut pleca de-acasă? 

       Răspunsurile sunt multe și numai Milena 

Munteanu  are puterea să aleagă dintre ele pe cel 

mai potrivit. 

       Ceea ce ne rămâne nouă, cititorilor, este 

bucuria lecturii unei cărți palpitante, cu zone de 

reflecție asupra identității noastre naționale, pentru 

care o felicităm pe Milena Munteanu! 

 

      

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gheorghe 

POGAN 

 
 
 
 
 
 

       Vinerea dezvăluirii, vinerea 

îndoielii de sine.  

 

În 2018, pe când îmi pregăteam 

expoziția de la ”Căminul Artei”, am simțit 

nevoia să alătur lucrărilor un fel de explicație. 

Pentru că deschiderea expoziției se petrecea 

într-o vineri și numele zilei avea o semnificație 

simbolică în sine, am numit textul ”Vinerea 

dezvăluirii”. Iată-l: 

”Astăzi este vinerea dezvăluirii. Mă arăt 

vouă prin pictură. O falsă retrospectivă. De 

fapt, este un recurs la memoria ascunsă a 

imaginilor, o trimitere discretă la partea 

nevăzută a lucrurilor, la fețele lor tainice, la 

urma, scămoasă ca un vis, pe care o lasă 

după ce pleacă din vizibil. 

S-a întâmplat la Deva, cu ani în urmă, 

pe când împărțeam atelierul cu prietenul meu 

Mircea Bâtcă. Indiferent de ce pictam noi, sau 

am fi vrut să pictăm, plăsmuirile erau asediate 

și copleșite de un fals ton de muzeu. Culoarea 

invadatoare era cea a șteviei arse de toamnă, 

un maroniu roșcat apăsător și trist. Într-o zi, 

mulți ani mai târziu, pe când mutam lucrurile 

din atelier, un dulap, trecut mereu cu vederea, 

niciodată deschis, a acaparat spațiul, l-a 

umplut cu maroniul său roșcat, de ștevie arsă. 

N-am deschis atunci ușile ”șteviei” arse. 

Am făcut-o mult mai târziu, cu temătoare 

curiozitate și multă neliniște. Pe polițele sale se 

rânduiau frumos, chiar dacă desele mutări le-

au mai tulburat ordinea atemporală, 

cearceafuri ninse de oboseală, evenimente 

uitate în pagini de ziare și pachete de scrisori, 

niciodată deschise, niciodată trimise. 

Mai mult decât să caut dezvăluirea lumii 

prin pictură, încerc, astăzi și mereu, să spun că 

lucrurile au un fel parșiv de a ni se arăta și de 

a ne face să fim ceea ce suntem.” 

Nici astăzi nu știu dacă cele scrise 

atunci au fost citite de cei care s-au perindat 

prin sală și dacă ele au făcut, să zicem, mai 

accesibilă și mai vizibilă posibila lume pe care 

încercam să o aduc în lumea reală. Între cele 

două lumi, cea vizibilă și cea multora nevăzută, 

există o barieră pe care abia de o poți trece cu 

gândul. Nevolnicul de mine, în loc să las 

lucrurile să curgă așa cum vor ele, am mai 

construit o barieră, a cuvintelor și a 

înțelesurilor aflate în ele.    
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Octavian 

MIHALCEA 

 

 

 

   Fecunditatea iraționalului 

 

      Editat la Business Adviser, volumul Simonei Trifu, 

Compas în curcubeu, etalează emoții a căror profunzime 

o putem doar bănui, cavalcadă a unor manifestări 

sensibile extrem de penetrante. Vibrațiile adeseori 

antagonice contribuie la conturarea acestei regiuni lirice 

cu potențialitate fascinatorie. Aici, suprarealitatea lasă 

urme consistente. De undeva pare că se declanșează 

farmece care pot subjuga instantaneu. Durerea și voința 

de a stăpâni compun un suflet poetic cu meandre 

nebănuite. Iată această ipostază poetică, pe undeva 

situată în siajul versurilor lui Baudelaire, din Albatrosul: 

"Am fost păun cu coada sură,/ de care oamenii râdeau,/ 

trecându-mi sfori uriașe peste gură,/ în timp ce în 

desfrâu ei petreceau.// Sunt o șansă călătoare/ în 

oceanul de suspin.../ Eu – mie călăuzitoare,/ cu ochii vii 

către destin...// Voi fi-n curând stea căzătoare,/ m-aștept 

să vin în ajutor,/ căci de noroc sunt purtătoare/ și 

moartea intenționez să o omor." Vocația recluziunii nu 

poate fi eradicată, de aici decurgând multiple efuziuni 

meditative. Incongruențele sunt inevitabile pe o cale ce 

are drept reper infinitul, un infinit aparte, situat sub 

razele necruțătoare ale păcatului. Deambulările 

existențiale au o doză considerabilă de pericol. Erosul și 

thanaticul marchează esențial estetica onirică a Simonei 

Trifu. Sub semnul pasiunii spasmodice stau majoritatea 

poeziilor din Compas în curcubeu. Unele aserțiuni se 

situează în zona atât de glisantă a fecundității 

iraționalului. Lumina se împarte între suferință și extaz. 

Este imediat recognoscibilă vocația profunzimilor. Din 

eterul subteranei irump energiile unei anumite diversități 

câteodată dezabuzate. Sunt promovate ipostazele 

atipice, chiar șocante uneori: "Păsări călăuzitoare cu 

aripa frântă,/ întâietate cer în oaza de dor.../ Noi 

aruncăm cu pietre sihastre/ prin valurile DUNĂRII 

ALBASTRE.../ Prin JOHANN STRAUSS/ văd muzică 

HOUSE,/ arzândă, nebună, crudă,/ partitură mută, udă,/ 

fără note, fără sunet,/ doar un clinchet/ drept răsunet,/ 

printre valuri de artiști,/ ce-mi zâmbesc uitați și triști,/ 

amintindu-mi că exiști:/ TU, SONATA mea curată,/ cu 

alge surde presărată." Totul trebuie (re)simțit cu 

intensitate într-un parcurs existențial vibrant, acolo unde 

inevitabilele discontinuități se profilează la umbra 

versului. Din când în când cruzimea sfășie ecrane 

inefabile și introduce în cadrul discursului aspectări 

viscerale. Apele sunt populate cu mistere profunde. Întru 

reverberații expresioniste, "Nopțile noastre/ ne sunt 

stindarde aride/ și plouă în singurătatea în care mă 

sting,/ în searbăd strigăt de lebădă neagră." Simona 

Trifu urmărește cu intensitate miracolul poetic. Cu 

valoare de alter ego, "Mica sirenă" alunecă printre 

poeziile cărții, element fantasmatic primordial care 

cheamă alături infiorările cromatice. În spații abstracte 

veghează "geometria neeuclidiană", care girează variate 

îngemănări himerofile. Estetizant, "măști venețiene 

ascund versul lumii trecute". Asumare dramatică, "În 

goana deșertăciunilor noastre,/ cai de cursă,/ apriori 

dresați în suspin,/ ne vom doborî jalnic,/ cu propriile 

arme..." Inima urmează itinerarii magice, nu de puține 

ori. Durerea, prezentă și ea, acompaniază mesajele 

textelor semnate de Simona Trifu. Salvatoare, enigma 

interiorului mereu adaptabil constituie una dintre chei: 

"Îmi curge prin sânge ambiție de tigru./ Cu gheare 

negre/ scormon în focul părăsit,/ să reinventez 

CĂLDURA/ cu mijloace proprii,/ de felină tânără/ și plină 

de NECUNOSCUT." 
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Tranziția ca ireversibilitate 
 

 

Cele patru apariții editoriale ale lui Gelu 

Ungureanu s-au succedat relativ repede, dar fiecare 

fiind cuprinse în tot atâtea registre, destul de diferite, mai 

ales în ce privește abordarea lirică. Astfel, dacă în 

volumul Secvențe, apărut în 2019 la Editura Eikon, 

metafora și alte aspecte constructe sunt prezente într-o 

mai strânsă legătură cu poezia optzecistă, față de care 

autorul a manifestat o oarecare afinitate, în volumul În 

Podișul Getic. Reverberații lirica afectivă își pierde din 

accente într-o oarecare măsură, trecând prin 

reverberația panteistă, până spre metafore cu o 

încărcătură mai puțin emotivă. Cele două părți de titlu 

reflectă două părți de volum, inegale ca număr de pagini 

– 20, respectiv 60 –, dar, în felul foarte personal al 

autorului, poezia sa proiectează și două constructe 

estetice ușor diferite, primul, un soi de poeme în proză 

îmbibate de lirismul sătesc, aproape blagian (deloc 

retroactiv, cum ne-am aștepta, ci de-a dreptul frizând 

modernitatea în partea sa definitivată, de după al Doilea 

Război, ca timp universal), celălalt, mult mai aproape de 

vremurile ulterioare acelor decenii, depășind ca aer satul 

românesc din anii 70, în care poetica, cu un pas înainte, 

exprimă o libertate ușor urbanizată, cu perspective 

„culte”, seducând cititorul într-o masivă vizualitate, un 

fragmentarism imagistic care recompune în ansamblu, 

spre finalul cărții, o imagine a amintirii unor vremuri nu 

mitice, ci foarte reale și palpabile, aproape cinematice.  

Odată cu apariția volumului Clipe recompuse 

autorul se desparte de stilul abordat în primele două 

volume și deschide un capitol spre poemele cu o mai 

mare încărcătură postmodernistă, practicând din ce în 

ce o mai accentuată depoetizare, făcând loc unor 

aspecte ce cochetează destul de mult cu proza. 

Detașarea de universul volumului anterior nu este nici 

aici definitivă, nici nu cred că autorul și-a propus asta, 

toate textele rămân pe aceeași platformă contextuală, 

iar trecerea spre vremurile contemporane, pe care o 

reclamă personajele amintite de autor în texte, cu toate 

cele presupuse, se realizează într-un mod ireversibil. Pe 

această platformă, dispozitivul sintetizator și reflectant, 

autorul, rămâne în amintirea lui însuși un adolescent 

perpetuu, cu puseuri de corecții care îi revocă starea 

reală, de persoană care este supusă și ea unei 

ireversibilități, timpul real. Ceea ce este explorat cum se 

cuvine, este personajul fiecărui prototip existențial, 

evidențiat viu și clar. Este, poate, și dovada că izvoarele 

poetice ale autorului au fost ele însele reale, nu 

închipuite (Paipală, Safta, Constandina, el, nevasta, 

prietenul, tatăl, fierarul etc.).  

Remarcând faptul că fiecare prefață din 

volumele anterioare evidențiază elocvent aspectele 

legate de tehnica poetică (semnate de maestrul Tudor 

Gheorghe, Adrian Alui Gheorghe și Mircea Bârsilă), 

rămâne să evidențiem cu mai multă precădere creația 

volumului Întrebându-l pe Orfeu (apărut la Eikon). Din 

capul locului, se observă o abordare eterogenă, de care 

autorul e perfect conștient. Astfel, în principal, poemul 

din deschidere, „De vorbă cu Orfeu”, conține o 

înscenare de dialog cu replici culese din volumele 

anterioare (Secvențe și În Podișul Getic, apărute și ele 

la aceeași editură), care nu reprezintă de fapt o 

cursivitate, o curgere egală, ci mai de grabă o abordare 

selectivă, ca o crestomație eterogenă de idei lirice. O 

altă remarcă merită făcută despre reprezentarea fluxului 

discontinuu de poeme, care pornesc uneori de la 

„bătrâna lirică”, mergând apoi spre suprarealism, ca în 

final, depoetizarea să capete o amploare mult mai mare 

accesând nuanțele postmodernismului. 

De data aceasta viziunea poetică pătrunde și 

mai adânc tainele existenței rurale, filtrând prin propria 

amintire mai ales evenimentele esențiale, capabile să 

re-creeze, la rândul lor, bazele obiectivului liric: 

fotografia consecutivă, care, rulată secvențial (cum ne 

anunța în primul volum), ne conduce și ne așează în fața 

unui film, cu multă mișcare, secvențe, idei și persoane 

(aproape că nu mai sunt personaje!). Acum facem 

atingeri efectiv obiectuale, cu felinarul din fier și sticlă, cu 

lingura de lemn, cu ulcica bunicii din care bea după 

fiecare naștere, cu opincile bunicului pierdut în Primul 

Război, cu viorile construite manual (și care au dat 

roade tocmai în Orchestra Simfonică Sevilla!), cu 

harnașamentul și mai ales șaua unui ofițer german, cu 

masa rotundă cu trei picioare la care glasurile se 

reuneau deseori sau străchinile de lut frumos decorate. 

Și trecerea de la fotografie la film are ca urmare fixarea 

unei lumi aproape apuse, pe neobservate, ca într-un 

muzeu personal, la purtător. Pe care autorul chiar îl are 

amenajat acasă. 

Toate volumele, mai puțin primul, au beneficiat 

de o grafică excelentă, executată succesiv și organic de 

graficiana Sasha Segal, domnia sa făcând și grafica de 

interior, în total două colaje foarte dinamice și sugestive. 

Poate și din acest motiv percepția liricii lui Gelu 

Ungureanu primește un plus de imagine și coerență. 
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      Biografia unui oraș 
 

„De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea! 

Psalmul 136 

“Să vezi Ierusalimul înseamnă să vezi istoria lumii; 

ba, mai mult, înseamnă să vezi istoria cerului și a 

pământului” 

(Lord Disraeli, “Tancred”) 

 

Ierusalim ... cine nu a auzit vreodată acest 

nume?  

Ierusalimul este mult mai mult decât un 

oraș, este un simbol, este un vis, este o pradă ! 

Este singura cetate al cărei model se află în cer, iar 

Ierusalimul pământesc nu este decât o palidă copie 

a acesteia. 

Povestea sa, extrem de complexă, este o 

imensă provocare pentru orice autor, fie el 

romancier, arheolog, istoric al religiilor ori filozof. 

Este locul în care s-au născut două religii, iar cea 

de a treia s-a legitimat tot în Ierusalim, prin faptul 

că Profetul a visat o călătorie și un popas pe stânca 

pe care s-a realizat legământul dintre Dumnezeu și 

poporul evreu. 

În sfârșit s-a găsit un istoric, Simon Sebag-

Montefiore, care a avut curajul „nebun” să scrie 

istoria sa, cu adevărat enciclopedică : “Ierusalim, 

biografia unui oraș”1. El era legat sufletește de 

acest oraș, dat fiind că antecesorii săi au finanțat 

cumpărarea de pământ în Palestina, au construit 

locuințe și au creat locuri de muncă pentru 

imigranții evrei, începând chiar cu anul 1824 !  

Amatorii de istorie, dar și amatorii de 

povești vor fi încântați să citească această carte 

care este, pe de o parte, o enciclopedie a culturii 

europene și a istoriei Orientului Mijlociu, și pe de 

altă parte, o suită de povești precum cele din 1001 

de nopți. Montefiore este un istoric cu o imensă 

cultură umanistă, este  un povestitor înnăscut și, pe 

deasupra, un om echilibrat, obiectiv ... în măsura 

posibilului. Cartea s-ar putea numi, pe bună 

dreptate, „Poveștile Ierusalimului”. 

Ierusalimul este locul unde s-au născut 

două civilizații și, în același timp, locul unde se va 

împlini Apocalipsa, “sfârșitul istoriei” (dar nu cel 

prezis de Fukuyama, desigur). 

 Pentru noi, cei care am învățat istoria în 

Europa, lumea pe care am studiat-o se termină 

acolo unde începe istoria creștină, adică la 

Ierusalim. In mod firesc, tot acolo se încheagă o 

istorie paralelă, văzută din cealaltă parte a lumii, 

devenită musulmană, începând cu anul 622 e.n., 

Ierusalimul aflându-se la granița dintre civilizația 

iudeo-creștină și cea musulmană. 

In anul 586 î.e.n. Templul din Ierusalim, cel 

construit de Solomon, a fost distrus de oștile lui 

Nabucodonosor, iar în 538 î.e.n. a fost ridicat cel 

de-al doilea Templu. După aproape șase secole, 

Templul, reconstruit de Irod cel Mare, a fost din nou 

distrus de către armatele romane sub comanda lui 

Titus (70 e.n.) Atunci când orașul era încă sub 

asediu, Rabbi Yohanan ben Zakkai a fost scos din 

oraș de către elevii săi într-un sicriu. Odată scăpat 

din orașul asediat, el a apelat la Împăratul 

Vespasian (tatăl lui Titus) care i-a acordat favoarea 

de a stabili sediul sanhedrimului la Yavneh 

(Jamnia) și de a preda Legea, în ceea ce se va 

numi Academia din Yavneh. Din acest moment, 

religia evreiască, rămasă fără singurul Templu 

recunoscut (spre deosebire de samariteni) a 

devenit “religia Cărții”, care putea fi transportată 

oriunde în lume, nu doar în Palestina. Acest 

moment a fost cel care a permis supraviețuirea 

poporului evreu și a religiei iudaice, în ciuda tuturor 

vicisitudinilor istoriei. 

Ierusalimul, rămas fără Templul său, și-a 

continuat istoria de Centru al Lumii, deoarece, cu 

câțiva ani înainte, în anul 33 e.n. Isus intrase în 

Ierusalim. Se spune că el ar fi zis, după Isaia : “Voi 

dărâma acest templu făcut de mână și, în trei zile 

altul, nefăcut de mână, voi clădi”. Astfel, alături de 

religia iudaică, cea rămasă fără „templu făcut de 

mână” – Isus a „clădit” la Ierusalim un nou templu, 

al creștinismului. Astfel și evreul Isaia și creștinul 

Isus „vedeau dincolo de orașul real, un Ierusalim 

celest, care va avea puterea să zdruncine lumea”. 

Au trecut peste 600 de ani și Mohamed, în 

îndepărtata Arabie, a visat că El Burak, calul său, l-
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a dus noaptea într-o călătorie la Ierusalim, de unde 

a urcat în cer. Acolo el s-a întâlnit cu Moise, apoi cu 

Isus, ambii recunoscându-l pe acesta ca ultim 

profet al Domnului. Indiferent dacă această 

poveste reprezintă în realitate visul lui Mahomed, 

ori este o legendă inventată de Abd al Malik, pe 

atunci calif, cu scopul de a-și asigura legitimitatea 

în fruntea Ummei (a comunității musulmane), în 

competiție cu emirul de la Mecca, cel care voia 

întreaga putere, ea a creat legătura dintre Islam și 

Ierusalim și a legitimat noua religie ca “adevărata 

revelație a lui Dumnezeu, Islamul”. In acest scop, 

Abd al Malik a ridicat, sacrificând toate veniturile 

sale pe șapte ani, Domul Stâncii, (moscheea 

Omar), reconstruind astfel fostul Templu evreiesc, 

însă dedicat acum noii religii, tocmai pe locul 

paradisului lui Adam, al altarului lui Abraham și al 

locului unde David a gândit, iar Solomon a construit 

Templul primei religii monoteiste. 

Desigur, povestea Ierusalimului a continuat, 

acesta fiind martorul înfruntării între musulmani și 

creștini, în anul 1099 apărând efemerul Regat 

Creștin al Ierusalimului. Orașul a revenit apoi sub 

dominația Islamului odată cu cucerirea sa de către 

Salah ad Din (Saladin) în 1187.  

În interiorul zidurilor orașului, în întunericul 

palatelor, s-au perindat nenumărați conducători 

vremelnici ai Ierusalimului etern. Sângeroase lupte 

pentru putere au făcut numeroase victime printre 

cei care doreau să îl stăpânească, indiferent dacă 

erau rude între ele, sau nu. 

Și timpul a trecut, Ierusalimul aflându-se 

mult timp sub stăpânirea otomană care a preluat 

rolul de conducător al credincioșilor musulmani. 

Însă niciodată Ierusalimul nu a rămas fără locuitori 

evrei. Și, în 1948, visul de peste o mie de ani al 

poporului evreu s-a materializat în parte, prin 

apariția statului Israel recunoscut pe plan mondial. 

Spun în parte, deoarece ca urmare a războiului 

arabo-israelian din 1948-49, Ierusalimul a rămas în 

mare parte sub stăpânire iordaniană. Dar el a 

continuat să fie un Centru al Lumii, o graniță între 

civilizația europeană și cea islamică, un teritoriu în 

care și pentru care și azi se duce o luptă acerbă, 

deoarece acolo se află Locul Sfânt pentru cele trei 

religii monoteiste.  

Montefiore își încheie cartea cu Războiul de 

6 Zile, deoarece, spune el, „Războiul de Șase zile 

a dus la crearea situației de azi și constituie o 

concluzie majoră”. Altfel, „s-ar fi impus actualizarea 

ei aproape oră de oră”.  

„Esplanada divină, unde se întâlnesc Cerul 

și Pământul, unde Dumnezeu îl întâlnește pe om, 

se află încă într-un tărâm situat dincolo de 

cartografia umană [...] Scăldându-se și răsfățându-

se în lumina soarelui, el își merită numele aurit. Dar 

Poarta de Aur rămâne încuiată, până la venirea 

Zilei de Apoi.” 

_______________________________________     
1Simon Sebag Montefiore, Ierusalim. Biografia unui 

oraș. Traducere din engleză de Luminița Gavrilă 

Cioroianu, Smaranda Nistor, Constantin Dumitru 

Palcus. Consultant de specialitate Adrian 

Cioroianu. București. Editura Trei, 2012, 602 p. 
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Ana DOBRE 
 

 

 

 

 

         Poezie, totem și ideal 
 

 Fiecare poet are o reprezentare personală a 

creației și a procesului creator care o însoțește. Pentru 

Romița Mălina Constantin, poezia intră în această 

ecuație fără necunoscute: poezie, totem, ideal. Este 

aceasta ecuația noului volum, Totem
1
, volum în care 

confesiunea alternează cu meditația, reflecția, imagistica 

realului, în profanul lui camuflat sau revelat în faldurile 

sacrului. 

 Poezia configurează un realism intimist dat de 

voluptatea numirii obiectelor, de plăcerea de a fi 

înconjurată de ele și, mai ales, de asocierea dintre 

obiecte și sentimente, stări, trăiri, reunite în gândul 

integrator: „pentru tine voi coborî o vreme/ în lume/ voi 

îmbătrâni/ după forma și culoarea unui capot/ purtat 

când se aduce laptele în cartie/ voi înțelege taifasul 

picioarelor tale...” Din această posibilă întâmplare, 

Romița Mălina Constantin deduce condiția dramatică a 

poetului încorsetat de cercurile concentrice ale lumii: 

„...ești furiosul stăpân/ dintr-o specie rară/  pe care 

lumea în încrâncenare/  îl închide/  numindu-l poet”...  

Pe retina zilei se așază imaginile care se cer 

înfiorate de respirația eterică animată de cele „21 de 

gramede nostalgie” și de alte ingrediente: anemona 

plutind pe „frica (mea)”, apele curgătoare ce duc cu ele 

un dor reverberat într-un „cot de lună”. A trăi este, pentru 

poetă, un strigăt de victorie: trăiesc! – „trăiesc pentru 

mine/ numai pentru mine...”, „pe umerii aceluiași 

necunoscut”. Apogeul țintit se află în interioritatea 

profundă, acolo unde sunt munți nevăzuți de urcat și 

spre care spiritul accede incluzând ferestrele dinspre 

lume, acolo unde „linia orizontului mai așteaptă cocori”, 

iar luna „paște într-o grădină albastră”. Grădina poetei 

se umple de aspirațiile, de speranțele, de darurile sale 

care rodesc în gândurile sale creatoare. 

Romița Mălina Constantin nu este indiferentă 

nici la peisajele exterioare, extinderi, de fapt, ale stărilor 

interioare, pe care le pictează înfiorat în acuarele 

delicate în pastel, anatomia toamnei, amintirea zăpezii. 

Contingent și transcendent se armonizează, căci în 

anatomia naturii, ea intuiește cum „cade veșnicia” – „te 

miri unde/ te miri cum”, în dramatismul unei lumi din care 

a dispărut inocența – „copilul trage cu pușca în lebede”... 

Punându-se în complexitatea relațiilor văzute și 

nevăzute ale imponderabilelor și inefabilelor lumii, poeta 

pare interesată mai mult de creație, decât de condiția 

creatorului. Ea instituie un fel de negativism, pledând 

pentru antiliteratură, poezia devenind apoezie: „aseară 

spațiul m-a condamnat/ la seducție/ așa cum un model 

urmează pe altul/ la masa de lucru/ sau la un pahar 

târziu de șampanie/ mi-a arătat importanța muchiilor/ ca 

pe ceva masiv/ interesant de văzut/ a devenit prietenul 

meu/ după ce am purtat un monolog/ cum ar zice 

altcineva/ neștiind că tocmai el/ m-a mângâiat precum 

un ilustru anonim/ pe care n-ai să-l mai vezi niciodată/ 

și-am devenit mare/ precum Salomeea/ dintr-un dans 

pătimaș/ printre voal”.  

Dacă spațiul te condamnă, timpul te poate 

răsfăța dându-ți sentimentul plenar al izbânzii într-un 

„poem căptușit”, desigur, cu toate iluziile la purtător. 

Transformându-se într-un cireș înflorit, ea se poate 

bucura de clipa de plenitudine, acordându-și dreptul 

regal la semeție: „cireșul meu cunoaște trufia primelor 

flori...”  

Desenul prozaic al realului se revelează în 

hemoragii, job, sindrom, tun, în care poeta apare în 

ecuația unor zile lipsite de transcendență: „Nu pot vorbi/ 

sunt zile în care uit că sunt o iluzie...”, se confesează 

dramatic, căutând o cale de a comunica eficient și 

revelatoriu cu divinul, convinsă de existența unei armonii 

care să permită transcenderea: „Dumnezeul tău găsește 

acolo/ Dumnezeul lui/ și Dumnezeul lui prin Dumnezeul 

tău/ te face fericit...” 

În acest fel se revelează și simbolismul titlului 

volumului, Totem, un fel de reper în absolut pentru a 

liniști spiritul de invazia timpului istoric și a realului, 

pentru a realiza relația dintre fizic și metafizic. Totemul 

are, pentru Romița Mălina Constantin, această valoare 

cathartică și mitologică – o anamneză care o ține în 

mitul personal pe care-l creează. Timpul pe care-l 

imaginează este, deopotrivă, timpul real al istoriei și al 

duratei și timpul originar al mitului transpuse în 

imaginarul poeziei. 

Între aceste două lumi – cea aievea, reală în 

determinările ei spațiale și temporale, și cea a-nchipuirii, 

ideală în determinările ei auroral-metafizice, ca un 

Cerber al propriei lumi, pe linia de demarcație ce le 

delimitează insesizabil, se situează poeta. Privirea ei 

este întoarsă spre lume pentru a-i înregistra imaginile, 

dar, mai ales, introspectiv, către propriul sine. În 

percepția lirică, imaginile se topesc, invadându-i euforic 

ființa: „e atâta liniște încât un înger/ rătăcește în mine”. 

Este îngerul-totem, propria emblemă care-i amintește de 

un timp originar, al plămădirii unei mitologii recuperate 

printr-un suprem efort de anamneză. Din acest punct 

auroral, un centrum mundi, Romița Mălina Constantin 
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desenează imagini înscrise într-o proiecție personală, o 

realitate ce se răsfrânge în determinările eului: „...am 

văzut cerul/ sub talpa zilei/ și-am râs/ nu trebuie să scriu/ 

nici măcar să vorbesc/ despre câinii abstracți așezați în 

cerc/ la poarta cimitirului”... Exacerbate, simțurile 

înregistrează văzutele și nevăzutele pe firul subțiatei, 

nemicșoratei vieți, percepând nimicul, acela care, 

arghezian, răsare nici nu știi de unde și când... 

Romița Mălina Constantin reține și în alte poezii 

– între două oglinzi, de exemplu, fragilitatea acestei 

situări, deducând de aici, fragilitatea și tragismul 

condiției umane. Între două oglinzi, două stări, între 

alternative, se află însăși existența cu tot ceea ce 

implică ea ca trecere și devenire: copilăria cu chipul 

mitic al mamei, „primul inorog” și „păpușile lovite de 

copita lui”. 

În confesiuni, se relevă portretul eterat al eului 

în încercări atinse de o dublă disperare – pe de o parte, 

bucuria de a trăi, pe de alta, temerea extincției. Nu doar 

timpul devorează, eul însuși se simte supus unei teribile 

autodevorări: „azi trupul mi-a alunecat într-o lume 

străină/ m-am lepădat de piele...” Fragilitatea 

conștientizată a ființei este transcrisă în versuri 

dramatice: „treceam în brațe cu propriul bob de nisip...” 

Viața este alergare, eterna alergare, iar poeta o 

contemplă de departe, înregistrându-i esențele. Câinii, 

un laitmotiv, care-i traversează gândurile, care-i înfioară 

temerile, ca sugestie a instinctelor care țin la nivelul de 

jos spiritul, îngreunându-i transcenderea, sunt concurați 

de sentimentul dezmărginirii, de motivul aspirației spre 

cer. Dumnezeu, „Dumnezeul Dumnezeilor mei”, lumina 

transcendentă reprezintă alternativa absolută prin care 

se încearcă permanent contrabalansarea prozaicului. În 

această desprindere, în „strigătul de la capătul 

cuvântului”, trupul își simte un nou puls și se poate 

abandona zborului. 

Liniile pe care le simte poeta traversându-i 

imaginarul nu sunt doar obstacole, bariere sau limte, ci, 

mai degrabă, un bluraj al imaginilor care fac dificilă 

cunoașterea sau care păstrează misterul acceptat ca 

parte a miracolului lumii: „când se întunecă/ lumina se 

adună în foi/ din mers” și atunci „frumusețea nu e cum 

pare”, ci așa cum o vede ochiul însetat de idealul clipei. 

Romița Mălina Constantin meditează la teme 

grave privind trecerea, condiția omului în complexele 

relații temporale și spațiale, fragilitatea și temeritatea 

condiției creatorului într-o lume tot mai indiferentă față 

de valorile spiritului. În faliile și cuantele unui astfel de 

timp receptat în tragismul lui, o posibilă soluție de 

salvare existențială este posibilitatea de a-ți acorda 

șansa unor repetate nașteri, reluări dintr-un punct 

originar al propriei deveniri: „pun punct// orinde în lumea 

asta/ copacii au trahee către înalt”. În orice aspect banal 

se poate revela un miracol: „...alături stă pasărea 

îngerului/ într-un ciob”, chiar și atunci când „Dumnezeu 

tace”. Contrastele țin de specificul vieții, spiritul este 

mereu în mișcare, în roata tipului, perceput cu „celălalt 

ochi”, pregătit pentru receptarea veșniciei. 

Între prima poezie, sâmbăta, sugerând un sfârșit 

prin trimitere la Geneză, dar un început al sfârșitului 

pentru Romița Mălina Constantin care se trezește, ca 

Sylvia Plath, în același pantof constrângător al tatălui și 

al destinului limitativ („hainele îmi sunt prea mici/ verific 

în oglindă/ port un neg sub sânul stâng/ poate locul de 

odihnă/ al unui fluture nenumit// îmi voi scoate pantofii 

de cenușăreasă”), și ultima, goana, fluxul ideatic îi 

răsfânge trăirile, stările, așteptările, iluziile. Ca sinonim 

al eternei alergări, goana poetei începe în aventura 

conștiinței, acolo unde și atunci când realizează că orice 

act de cunoaștere se desăvârșește prin autocunoaștere: 

„am plecat din mine/ și m-am întors/ ca să pot iubi...”  

 

_________________________________________ 
1
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Lazăr MAGU 

 

 

 

 

Pulsarul 
 

 

De parcă ar fi trecut printr-o   pădure, 

Maria, Iosif și Copilul Sfânt, 

pe uliți rătăceau bătuți de vânt, 

nimeni nu se-ndura să se îndure. 

 

Era o beznă de beton armat, 

nici o lumină, nici un felinar, 

când i-a zărit din slavă un pulsar 

și urbe și noroi a luminat. 

 

În staul era frig - un frig sonor 

care mușca ulucii, ușa și zăvorul, 

Când el, pulsarul a strigat: cobor! 

Și-n noapte el le-a fost radiatorul. 

 

Iar când Isus plângea în hohot, cum 

doar pentru Lazăr mai avea să plângă, 

tot el, pulsarul a oprit din drum 

un roi de stele ce treceau pe lângă. 

 

Și au aprins în noapte - spun amicii, 

un joc nemaivăzut de artificii. 

 

 

O, brad frumos 

 

O, brad frumos, o, brad frumos, 

bătrân cu tâmple ninse, 

ne spui cum Pruncul sfânt, Hristos 

la Betleem venise. 

 

În noapte cum l-au așteptat 

în loc de pat și casă, 

doar staul oilor, curat 

și cetina ta, deasă. 

 

O, brad frumos, o, brad frumos 

crescut pe nalta culme, 

tu, măreția lui Hristos 

o oglindești în lume. 

 

Și ne înveți foșnind duios 

din cetina rotată 

ca haina nunții cu Hristos 

să o păstrăm curată. 

 

O, brad frumos cu săbii lungi 

- străjer privind în zare, 

tu vrei, de vei putea, s-ajungi 

în lumea viitoare. 

 

Același dor noi îl purtăm, 

ce din Cuvânt se țese, 

și amândoi ne închinăm 

Copilului din iesle. 

 

Focuri 
 

Vorbind despre vremuri grele, 

adunați pe-un câmp ceresc, 

mii de îngeri se-ncălzesc 

la un foc de stele. 

 

Povestind de-un Fiu Regesc 

lângă oi și lângă teascuri 

mulți păstori se încălzesc 

la un foc de vreascuri. 

 

Iar în hanul cel domnesc, 

negustori cu fețe demne, 

obosiți, se încălzesc 

la un foc de lemne. 

 

Doar în staul vechi din lunci 

înfruntând și legi și datini 

Prunc și Mamă se-ncălzesc 

la un foc de lacrimi. 

 

Spectator al întâmplării 

ce zâmbești cu-ngăduință, 

hai, aprinde-n casa ta 

un foc de credință. 

 

Și pofteștei pe cei doi 

călători, să se-ncălzească. 

Viața ta va fi apoi 

uliță cerească. 

 

Îngeri mii și heruvimi 

îți vor trece pragul, 

să se-nchine va veni 

cu tămâie, magul. 

 

                              POEZIA RELIGIOASĂ  






