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 Silviu GUGA 
 

                                                 

Scriitorul  şi securitatea 

 

            Pe Mihai Sin l-am cunoscut prin telefon. Nu 
pun între ghilimele verbul a cunoaşte pentru că, 
realmente, acest prim telefon m-a făcut să-l cunosc. 
Înaintea acestui telefon „de cunoaştere‖, aflasem de la 
Romulus Guga, cu care am vagi relaţi de rudenie, că 
pentru apariţia revistei „Vatra‖, marile lui ajutoare au 
fost Dan Culcer şi Mihai Sin.  Despre seria veche a 
acestei reviste, scoasă de Slavici, Coşbuc şi Caragiale 
am vorbit cu Romulus Guga, când îmi pregăteam teza 
de licenţă ( Monografia revistei Vatra) şi îmi plăcea să 
cred că eu i-am sugerat titlul revistei de la Târgu 
Mureş, dar redactorul şef nu-mi confirma acest lucru. 
    
             În vara anului 1971, după ce apăruseră 
primele două numere ale revistei „Vatra‖ în  serie 
nouă, trebuia să fac de serviciu la şcoală, la Liceul 
Metalurgic din Călan.  Se obişnuia ca şi în timpul 
vacanţei profesorii să vină pe rând câte o săptămână 
la şcoală să facă diverse activităţi; cum acestea erau 
mai mult formale, îmi petreceam timpul la o cafea şi 
dând telefoane. Am sunat de vreo două ori la Târgu 
Mureş şi am stabili cu Romulus Guga să ne întâlnim 
ca să  discutăm „ce nu se poate vorbi la telefon‖ şi să 
stabilim „condiţiile‖ colaborării mele la „Vatra‖. Eu, 
după laudele nemeritate de la „Europa liberă‖ pentru 
povestirea „Întrerupere zadarnică‖ (revista „Amfiteatru‖ 
nr. 31/ iulie 1968),  era bine să-mi caut un pseudonim.  
Despre aceste laude nemeritate şi despre „reabiltarea‖ 
prin publicarea de recenzii în ziarul care se intitula 
„Drumul socialismului‖, doream să discut cu Romulus 
Guga care-mi aprecia talentul şi dorinţa mea de a mă 
face „scriitor român‖.  Urma să mai stabilim şi data 
exactă a întâlnirii şi aşteptam un  telefon. După o zi, 
mult aşteptatul „telefon de la Târgu Mureş‖ îl şi 
primesc. Nu era însă Romulus Guga, ci Mihai Sin care, 
după ce se prezintă şi-l scuză pe redactorul şef că e 
plecat la o şedinţă, mă anuţă că-mi spune o veste rea. 
Proiectata întâlnire nu va mai avea loc decât în 
septembrie când Romulus Guga vine să vadă  
Hunedoara, Călanul şi Haţegul, iar dacă-mi menţin 
„oferta‖, vine şi la Băţălar şi „se lasă găzduit‖ de mine. 
Nefiind probabil prea ocupat la redacţie, Mihai Sin a 
discutat în voie  cu mine  despre revistă şi nevoia de 
abonamente şi apoi despre „perspectivele noastre 
prozaice de prozatori‖. Astfel am început să-l cunosc 
pe Mihai Sin, încrezător în talentul săuşi de un 
optimism molipsitor. L-am mai căutam la telefon că îmi 
plăcea să vorbesc cu el, îi aprecian francheţea şi 
simţul umorului. Am început să ne expediem scrisori şi 

am purtat, sporadic, o corespondenţă. Am primit (în 
1973) prima lui carte, „Aşteptând în linişte‖, cu un 
autograf în care mă făcea  „prozator mai bun‖ decât el.
      
           
          Întâlnirea  cu Romulus Guga n-a avut loc decât 
mult mai târziu şi a fost anunţată ca o veste bună tot 
de Mihai Sin, dar cu el m-am întâlnit mai des decât cu 
Romulus Guga.   
           Mi-am refăcut în memorie multe întâmplări în 
care era „implicat‖  Mihai Sin când, coincidenţa a făcut, 
la în 6 mai, Mircea Tomuş să-mi spună  la telefon ca 
mă anunţă, asemănător vorbelor  lui Mihai Sin de 
acum 43 de ani, o veste rea. Încă nu apucase să-mi 
spună „vestea‖, dar eu mi-am amintit primul telefon de 
la Mihai Sin. Nu-mi pot explica ce fenomene ciudate 
m-au făcut să-mi amintesc de Mihai Sin tocmai când 
primeam un telefon care mă anunţa că a murit.  De ani 
de zile îl uitasemşi cam tot de pe atâtia n-am mai 
vorbit cu el decât fleacuri. În 1990 aflasem că a plecat 
de la „Vatra‖ şi nu l-am întrebat de ce, dar „am prins‖ 
un zvon cum că ar fi fost securist. A devenit directorul 
Editurii Albatros şi am vrut să merg la el să-mi caut 
manuscrisul unui volum cu care ar fi trebuit să debutez 
la această editură prin 1972-73. Dar când mă 
hotărâsem să plec la Bucureşti pentru un asemenea 
demers, am aflat de la sora lui, Doina Popa ( cu care 
am fost colegi „de cancelarie‖, fiind şi ea profesoară de 
română la Liceul Energetic din Sibiu),că Mihai Sin e 
ataşat cultural în Israel.  L-am mai întâlnit prin 
Sibiu, dar niciodată anturajul în care ne vedeam nu 
permitea o discuţie deschisă şi „dusă până la capăt‖.  
Eram convins că prietenia noastră nu s-a învechit într-
atâta încât să nu am puterea să-l întreb ce a avut cu 
securitatea.  Mie romanul „Que vadis, Domine?‖ nu-mi 
dădea un răspuns la întrebarea dacă a fost sau nu 
securist.  N-am înţeles nici atitudinea lui Gabriel 
Liiceanu care, după ce-i publica (în 1993) primul volum 
al acestui roman, refuză să-l publice şi pe al doilea.  
Mihai Sin e un prozator de primă mărime în literatura 
română,iar romanul „Que vadis,Domine?‖ e unul dintre 
cele mai interesant romane ale literaturii 
contemporane.  Eu nu l-am văzut ca un elogiu adus 
securităţii, ci ca pe un roman realist. Mihai Sin nu e un 
avocat al securităţii pentru că Dominic Vanga e un 
personaj veridic şi chiar sunt convins că în Securitate 
nu erau numai lepre, erau şi adevăraţi patrioţi, oameni 
care gândeau la binele ţării şi nu la binele unei 
clici.Sunt de asemenea convins că fără ajutorul elitei 
din Securitatenu se putea face ceea ce s-a făcut în 
decembrie 89.  Sunt sigur, citind 
„propagandapartizană‖ din „Que vadis, Domine?‖, că 
această elită a Securităţii a racolat  oameni de caracter 
ce se deosebeau de turnătorii ordinari. Nu-i greu de 
închipuit că scriitori racolaţi erau în ambele tabere, atât 
printre cei bine intenţionaţi, cât şi printre lichele. O 
categorie aparte sunt cei care n-au avut încotro şi au 
fost „convinşi‖ că e bine să colaboreze cu securitatea 
ca să li se ierte trecutul sau ca să li se schimbe 
„dosarul‖. Unii au mărturisit deschis, încă din 1990, alţii 
au fost descoperiţi mai târziu. Printre atâtea nume care 
erau „confirmate‖ sau care erau doar la categoria 
zvonuri, cel mai mult m-a uimit cel al lui Ştefan 
Augustin Doinaş şi apoi cel al lui Mihai Sin.  Pe Doinaş  

               editorial 
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l-am auzit, pe la începutul anilor `80,  recitând 
„Vânătoare cu şoim‖, cum îl imita pe Ceauşescu: „Mai 
mare-n evul ce mi s-a predat / o altă întâmplare nu 
există‖ . Pe Mihai Sin, după ce i-am citit „Schimbarea 
la faţă‖, l-am auzit comentându-şi unele secvenţe ale 
romanului ca să nu mai încapă dubii asupra mesajului 
anticomunit. Romanul, de altfel, a provocat un 
adevărat scandal.  Curajul lor n-a fost unul oarecare.  
Ca să-l aibă acest curaj era nevoie de o „relaţie‖ cu 
securitatea?  Lista  scriitorilor mai mult sau mai puţin 
colaboratori cuprinde zeci de nume de la Ion Caraion 
şi Petru Comarnescu la Mircea Iorgulescu, ca să-i 
amintesc numai pe ce morţi.La cei mai mulţi nu se 
poate depista nici un fel de curaj. Cei care nu au 
colaborat cât de mult au fost persecutaţi?  Deşi s-
au publicat o puzderie de articole şi, mai recent, cărţi 
„studiu de caz‖ ( cum eDosarele secrete ale 
agentului Anton ), sunt foarte sigur că un studiu  
amplu, obiectiv şi documentat, o istorie a relaţiilor 
scriitorului cu securitatea ar stârni interes. „Cartea albă 
a securităţii‖, după aprecierea multora, e mai degrabă 
o făcătură. Cu regretatul Alexandru Muşina am 
discutat odată cazul multor scriitori care au fost 
colaboratori ai securităţii şi l-am îndemnat să scrie în 
ce măsură unii pot să fie iertaţi şi alţii nu, pentru că unii 
s-au folosit de această colaborare şi alţii au suferit 
psihic fiind nevoiţi să colaboreze. Unii au făcut rău 
altora, alţii au reuşit să se eschiveze, adesea fabulând 
inofensiv, în notele informative pe care trebuia să le 
scrie.  Nu ştiu dacă Alexandru Muşina s-a gândit la un 
asemenea studiu complex sau dacă cineva 
intenţionează să-l scrie, dacă poate să aibă detaşarea 
necesară unei obiectivităţi depline. Acum, după ce au 
trecut de mult  şi celor „20 de ani‖ ai lui Brucan, e 
timpul să se găsească luciditatea necesară pentru 
redactarea unui asemenea studiu. Consiliul Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii poate să dea „o 
mână de ajutor‖ celor interesaţi de subiectul ce dă titlul 
acestui articol pe care l-am scris gândindu-mă la Mihai 
Sin şi regretând că nu am ajuns să-l întreb ce relaţie a 
avut cu securitatea. Sunt absolut convins de 
sinceritatea răspunsul lui. Dar ce mai trebuie neapărat 
să afirm, indiferent care ar fi fost răspunsul lui, că el 
este unul dintre cei mai importanţi prozatori ai literaturii 
noastre contemporane pe care-i putem număra pe 
degetele de la o mână. Un adevăr pe care o istorie 
obiectivă  a acestei literaturi trebuie să-l consemneze. 
      „Ispita 
izbăvirii‖, cum am aflat că se numeşte ultima lui carte 
pe care o caut ca s-o citesc, e mare şi pentru mine.  
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Ioan Radu 

Văcărescu 

 
 
 
 
 
 
Peste ani  
 
 
peste ani veţi înţelege sau măcar veţi bănui  
cum stau fiinţele şi lucrurile  
ani nu mulţi dar destui încât să fiţi  
prea obosiţi ca să luaţi totul de la capăt  
sau poate că totuşi nu şi sunt eu acuma prea pesimist  
zeii au îmbătrânit şi ei  
încă de pe acum  
ce să mai zic peste ani  
destui încât să fiţi  
prea plictisiţi încât să vă mai încânte soarele prea crud  
al zilei de zece aprilie  
sau poate că nu 
şi atunci veţi vedea cu sufletul ochilor dragii mei  
magnolierul uriaş de pe bulevard în ploaie  
cu flori albe uriaşe şi efemere  
scăpărând apoi sub razele târziei primăveri  
 
poate că peste ani veţi înţelege dragii mei  
sau măcar veţi simţi un fior nebănuit cum stau  
fiinţele şi lucrurile  
şi adevărat vă spun de pe acum  
în aceste cuvinte vegetale şi adevărate ca trecerea 
vremurilor 
ca seva suptă din pământul mamă de rădăcina 
copacului:   
odată veţi înţelege că toate acestea stau aşa cum 
trebuie  
şi de asemenea stau aşa cum ar trebui să fie  
cu picioarele pe pământ şi cu creştetul în lumină  
cu rădăcinile adânc în pământ şi coroanele albe în cer  
iar sufletul  
sufletul meu dragii mei  
e şi el o petală alb-violacee 
e şi el o arătare atât de veridică încât iată cum peste 
ani  
stă pe umărul vostru obosit  
şi din când în când coboară umil 
şi vă masează apăsat tălpile scorojite ale picioarelor  
urcă greoi şi vă mângâie blând  
tâmplele spoite cu lumina albă a cerurilor duse 
 
 
 

Noiembrie  
 
 
trage obloanele bolţii luminate, doamne, acum,  
în clipa focului fraged al arţarilor de aur,  
în clipă de suflet bântuind pe coclaur,  
presară ferestrele cerului, doamne, cu scrum.  
trage perdelele peste crâng, doamne, îndată,  
în clipa fulgerelor calme ale mestecenilor de-argint,  
în clipa când jarul toamne-i alint,  
închide porţile amurgului, doamne, cu lacrimi de tată.  
trage draperiile noiembrice, doamne, grele,  
în clipa miezului frânt al gorunilor de piatră,  
în clipa când jarul e coclaur pe vatră,  
închide-mi ochii cu tăciuni, doamne, de stele.  
 
să nu vezi cum ard, vîlvătaie, doamne, de seu,  
pădurile primare ale bietului suflet al meu. 
 
 
 
 
Speen sibian  
 
 
 
Rătăcind de pe o stradă pe alta  
Alungaţi de ploi şi zăpezi hai-hui  
Am fost şi ieri suntem şi azi  
Copiii ploii în ţara nimănui  
 
Rătăcind de-a lungul liniei ferate  
Copii din margine de-oraş  
Fumători de mătăsuri umede  
Desculţi şi subţiri şi fără sălaş  
 
Rătăcind dintr-o parte în alta  
Copii ai unei lumi ploioase  
Strânşi la băltoace peste linia ferată  
Un vis de brotac tivind cu mătase  
 
Rătăcind de pe o zi pe alta  
Îmbarcaţi în corăbii din foaie de hârtie  
Am fost şi ieri vom fi şi mâine  
Copiii ploii-ntr-o ţară fără glie 
 
 
 
Puls 
 
 
 
Aşteptam întotdeauna pe podul din parc  
aşezat pe balustrada de lemn deasupra văii aurii  
şi ea venea de sus printre tei şi arini  
parcă plutind spre valea domoală într-o ceaţă uşoară  
ne aşezam pe bancă dincolo de pârâu  
şi puneam capul pe sânul ei stâng  
îi auzeam inima cum bate  
ca un ceasornic un pic imprecis  
niciodată cu mai puţin de nouăzeci de gonguri pe 
minut  
 
într-o amiază de medardus a plouat cu găleata  

              Poeme  
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fulgerele cădeau unul după altul  
undeva la marginea parcului 
şi când a venit am alergat  
şi ne-am îmbrăţişat sub un tei uriaş  
iar când s-a liniştit i-am ascultat inima  
cu urechea lipită de iia albă cu flori albastre  
udă leoarcă 
era speriată ca un înger cu umerii înfriguraţi  
şi ornicul bătea cu două sute pe minut  
 
mai târziu la fel îi bătea în fiecare seară  
când ne întindeam unul lângă altul  
pe salteaua aşezată direct pe podea  
şi puneam urechea cu grijă sub sân  
şi palma stângă pe burta sferică precum un pătrar de 
lună 
şi lângă inima ei bătea la fel de repede  
altă inimă  
cât un mugure undeva în dreptul buricului  
 
acum stau şi aştept  
precum înţeleptul pe malul râului întomnat  
lalelele galbene din grădină sunt încărcate de ultima 
zăpadă   
îi aud inima cum bate  
sub soarele proaspăt de martie  
cu o sută de picuri pe minut  
de pe coroanele aurii aplecate-n ţărână 
 
 
 
 
Sânge de înger  
 
 
 
ani de zile a fost evenimentul cel mai important 
 
dintr-o dată sângele îi izbucnea pe nas  
şi se schimba instantaneu la faţă  
mai mult de stupoare că lui i se întâmplă asta 
decât de spaimă  
sau altceva cum ar fi îngrijorare  
sau greutate a aripilor 
din ce în ce mai căzute spre parchetul de stejar lustruit 
din camera cu o fereastră spre nord 
şi cu cealaltă spre strada şerpuită 
din cartierul mărginaş al oraşului imperial 
 
nu avea probleme cu vederea sângelui  
aşa cum sunt destui  
era însă o umbră de nelinişte într-un final 
când se întorcea de la baie  
unde alerga împiedicat să oprească curgerea  
şi să se spele pe faţa întunecată ca a cerului înaintea 
iernii 
 
şi rar când ieşea în oraş  
uneori venea cu batistele mototolite şi pătate de pete 
roşii  
şi ţepene ca nişte drapele îngheţate  
abia atunci frica îşi făcea apariţia brusc  
ca iarna care soseşte peste noapte  
şi dimineaţa te trezeşti cu zăpada până la genunchi 

 
după ani evenimentul a încetat să mai fie luat în 
considerare 
ca fiind cel mai important 
ca şi când era de la sine înţeles ca îngerii  
să se plimbe pe pământ precum muritorii pe strada 
mare 
 
apoi n-a mai rămas  
decât cazna unor nări în care se ascund 
din când în când pete de sânge uscat  
aproape indigo 
ca o altă faţă a nevinovăţiei  
cea întunecată 
 
 
 
vremea-ntunecată 
 
 
 
n-a spus decât atât  
înainte să plece pentru totdeauna 
odată 
veni-va şi vremea-ntunecată  
 
de-atunci s-au trecut  
zile şi nopţi şi vremuri şi vremuiri 
şi noi tot aici pe malul râului  
şi noi tot tremurând ca varga pe malul întomnat  
 
şi-ntr-un târziu  
fără vreun semn  
în anul din luna săptămânii de ieri 
venit-a şi vremea-ntunecată  
 
era la amiază 
şi când ne-am ridicat ochii-mprejur  
am văzut cum coboară  
o beznă precară 
şi cum în miezul ei se-nvârtoşează  
prinţul întunericului 
cu aripi albe fâlfâind bezmetic prin fulguiala rară  
 
şi iată că a venit vremea 
în sfârşit ne putem sprijini de zidurile cetăţii masada 
ne-am încurajat unii pe alţii  
a venit vremea-ntunecată 
şi ne putem aduna armada 
venit-a iată vremea să ridicăm ochii  
acum avem la cine să ridicăm spada 
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Radu 

CIOBANU 

 

 

 

Din  J u r n a l  1977   

 

 M-am ridicat după aproape o săptămână de 

vegetare în care m-au hărţuit iar capriciile vernale ale 

stomacului. Mă regăsesc într-o stare ciudată, parcă 

purificat, în orice caz elucidat în ceea priveşte cartea şi 

într-o dispoziţie de lucru înfiorată, neliniştită, ca în 

zilele de luminoasă amintire când mă aflam în pragul 

primei pagini a Nemuritorului… Aş începe chiar acum, 

deşi aş avea nevoie să citesc şi volumele 2 şi 3 ale lui 

Iorga – Războiul nostru în note zilnice. E singura carte 

de care aş mai avea nevoie. Am atmosfera, am 

culoarea, am pilonii principalelor evenimente reale. 

Nu-mi rămâne decât să fac restul. Mă simt ca 

mârţoaga aceea după ce a mâncat prima tavă cu 

jărăgai. Atâta doar că eu încă nu-mi pot lua zborul. Mai 

am de aşteptat, îmi mai trebuie o mare doză de 

răbdare, poate chiar de resemnare, mai e nevoie să-mi 

curăţ terenul în jur, să-mi fac loc, şi după asta să-mi 

găsesc ceasurile magice, oricât de puţine, dar aşezate 

cap la cap… Când va fi asta ? Şi până atunci nu se va 

stinge flacăra care s-a aprins şi arde acum ?  Nu cred, 

însă, că trebuie să-mi fac prea multe griji din pricina ei, 

pentru că totul, sunt sigur, nu e decât o dispoziţie de 

moment. Convingerea mea intimă, foarte intimă şi 

realistă, este că nu voi reuşi să termin în timp util 

această carte. 

                                                       * 

 Azi, pe la 5, în zori, a murit, la 85 de ani, unchiu 

Aronica. Am fost pe câteva ceasuri la Hărţăgani. Deşi 

timpul e închis şi cerul plumburiu, locurile sunt 

superbe, paradisiace. O seninătate interioară a tuturor 

lucrurilor, a fiecărui deal, a fiecărui arbore. Şi 

miresmele de fum, de păduri, de grajduri cu vite mari şi 

blânde, de ierburi crude de un verde neverosimil. 

Aronica întins pe masă, în casa cea mare, cu 

acea teribilă linişte a detaşării pe care am întâlnit-o de 

fiecare dată pe chipurile tuturor celor duşi. Nimic 

funebru, macabru, lugubru. Totul e luminos, prietenos, 

intim. O babă cocoşată se strecoară printre noi şi 

sloboade cu glas mare un bocet de rigoare. O 

ascultăm cum am urmări un punct dintr-un program. Şi 

aşa este. Ea termină tot atât de abrupt pe cum a 

început şi mătuşa Neti îi strecoară ceva învelit într-o 

băsmăluţă. Mătuşa plânge din când în când, discret, 

cu decenţă şi se jeluieşte încetişor şi laconic, „vai, 

sângura de mine !‖Aronica a chinuit-o mult şi ea ştie că 

eu ştiu asta, de aceea, probabil, când o strâng la piept 

şi o mângâi, îmi şopteşte confidenţial „vai, focu-l fie, că 

aşa cum o fost, tot aş fi vrut să-l mai ştiu aci, printre 

noi…‖ Şi apoi îşi ascunde faţa la pieptul meu şi umerii i 

se scutură uşurel şi miroase toată a cojoc şi a lapte. 

 

                                                        * 

 

 Mă vizitează Banu Rădulescu. De când nu l-am 
mai văzut a suferit o operaţie de ulcer, i-a murit sora, a 
trecut peste cutremur şi a scris o carte. Toate astea se 
văd pe el, e mai slab, mai alb, mai blazat. Literatura, 
zice, nu mai are nicio putere şi nici un rost decât cel 
mult cel de a ne ajuta să supravieţuim (la propriu). 
Lumea, mai zice, se află într-un proces ireversibil de 
disoluţie. Nimic n-o mai poate salva. L-a citit recent pe 
Marcuse (eu încă nu) şi e influenţat de lectura asta. Nu 
e singurul la care întâlnesc această deziluzie, acest 
abandon, ceea ce înseamnă cu nu numai Marcuse e 
de vină. Convingerea că nu mai e nimic de făcut, 
sentimentul de înstrăinare în lumea de azi, mai ales în 
faţa generaţiilor care vin din  urmă, la fel de 
insensibile, de inconştiente şi de inculte ca o ciurdă de 
bivoli – acest sentiment, deci, îmi dă şi mie târcoale de 
la o vreme. De aceea mă şi ispiteşte tot mai mult 
refugiul în istorie. Când am lucrat la Nemuritorul… am 
fost fericit, dar numai acum apreciez deplin acele zile. 
Când pot să lucrez la romanul Unirii, de asemenea mă 
simt departe şi liber. Asta pentru că nicăieri în trecut 
nu găseşti atâta imbecilitate şi abjecţie câtă vezi azi. 

Festivism peste tot, ne ucide festivismul. Nimic 

substanţial, nimic de durată. Peste tot se dansează, se 

evocă cu gesturi şi costume de carnaval mari 

personalităţi ale trecutului, se scandează cu ochi 

bulbucaţi stihuri care s-ar vrea patriotice, dar nu sunt 

decât de un naționalism primitiv și ridicol: „...națiunea 

română / cea tare de vână‖. Nimeni nu se ridică 

împotriva impietăţii şi zădărniciei, încât te întrebi 

îngrozit : până când ? 

                                                        * 

Spectacol pitoresc de mare anvergură, 

Conferinţa Naţională a reuşit să fie totuşi o 

demonstraţie a forţei şi demnităţii scriitoriceşti. Tonică 

şi dătătoare de speranţe noua conducere în frunte cu 

Macovescu şi Fulga repus triumfal în drepturile 

                           jurnal  
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uzurpate de o gaşcă din care nimeni n-a mai intrat în 

noul Consiliu. Penibilă căderea ameţitoare a lui Virgil 

Teodorescu. Drastică şi justiţiară sancţiunea pe care, 

cu mare majoritate, Conferinţa a aplicat-o lui Barbu şi 

Păunescu, precum şi politrucilor de ieri sau de azi.. Din 

356 de mandate, Macovescu a ieşit pe locul întâi, cu 

305. Fulga al doilea, cu 297 şi Dodu ultimul, cu 42. 

Asta aşa, ca să nu uit.                                                                       

                                     * 

Iorga : „Da, «omul de talent…» Având o calitate 

de naştere, fără vina şi fără meritul lui, ca un glas bun 

ori o aptitudine pentru danţ, care, acelea, cer măcar să 

munceşti mult ca să poţi face ceva din ele […] Omul 

care «având talent», se crede, nu dator să fie cât mai 

bun, ci în drept să fie cât de rău.‖  

Şi, mai departe : „Între lucrurile pe care niciodată 

nu le poţi privi cu indiferenţă este lipsa de răsunet a 

scrisului în care pui, odată cu nezguduitele credinţi cari 

fac unitatea unei vieţi omeneşti […] tot ce ai mai bun în 

sufletul tău.‖ Din Războiul nostru în note zilnice, III. 

Tot Iorga : „[…] talentul nu e altceva decât 

putinţa ce o ai de a da glas unor puteri mai mari decât 

tine care ţi-au luat în stăpânire sufletul întreg.‖ Ibidem, 

II. 

                                                        * 

11 iunie. Am meditat asupra planului romanului. 
Se conturează şi e  foarte aproape ziua începutului. 
Am să amân însă ziua asta până după examenul de 
„învăţământ ideologic‖ care e în 16, ca să nu fiu nevoit 
să mă întrerup. Dacă întrevăd aproape ziua 
începutului, îmi rămâne totalmente incertă ziua 
sfârşitului : mă îndoiesc mereu că voi reuşi să-l termin 
în timp util. 

Am continuat cu Naţionalism şi democraţie de 
A.C.Popovici. Am intrat în partea a doua, Critica 
culturei fără idealuri, cu mult mai puţin interesantă 
decât prima. În prima parte, Dipsi e un gânditor 
incitant, discutabil şi stimabil, pe când aici, ca apologet 
al religiei şi al rolului ei în viaţa naţiunilor, nu mai e 
decât un autor oarecare de predici duminicale. 

Pierdut o groază de timp urmărind la tv meciul 
de dublu pentru Cupa Davis, spectacolul laureaţilor 
„Cântării României‖ de o grandioasă şi stereotipă 
inutilitate, penibil prin osanalele înălţate „steajarului din 
Scorniceşti‖, şi, în sfârşit, un nou episod cu Mc Cloud, 
de care nu m-am putut desprinde, fascinat la modul 
stupid. 

Scris lui Corneliu Rădulescu. Seara am încercat 
să citesc Cheia inimii a lui D. Almaş, cu intenţia 
generoasă de a-i face şi o recenzie pentru „Orizont‖, 
dar mi-a fost imposibil să depăşesc 50 de pagini. 
Regret pentru că omul mi-e cât se poate de simpatic.  

                                                       * 
 Meditat asupra planului şi citit A.C.Popovici. 

Seara, la Casa de cultură, spectacolul Naţionalului din 

Bucureşti cu Oameni şi şoareci. Drama eternă a celui 
prins între singurătate şi fatalitate. Ieşire nu se află. 
Florin Piersic face un rol antologic. Alături de el, Matei 
Alexandru, unul dintre marii pe care-i avem în clipa de 
faţă. Foarte buni şi ceilalţi. La sfârşit, Al. Finţi 
mulţumeşte publicului, gest care m-a surprins, ca şi 
apariţia lui la rampă, de altfel. Într-adevăr, sala era 
plină, publicul, evident altul decât cel de la „Cântarea 
României‖, bun şi receptiv, dar rezervat totuşi, nu 
dispus să aplaude orice. 

                                                        * 
 
La 8:10 sunt anunţat că la 9 începe plenara 

Comit. de cultură. Cu scuze pentru că sâmbătă n-am 
putut fi găsit. Aiurea, au uitat ca de obicei şi acum 
invocă motivul ăsta, doar sâmbătă am fost acasă toată 
ziua. Nu ştiu ce superconştiinţă mă determină să merg 
totuşi şi astfel pierd o jumătate de zi asistând la cum 
se bate apa-n piuă de la 9 la 14:30. Ies, ca 
întotdeauna după asemenea încercări, stors, epuizat, 
simţindu-mă dat în urmă cu câteva trepte pe scara 
intelectuală. După ce mănânc, trebuie neapărat să mă 
culc, deşi e aproape patru. Mă scol oarecum remontat 
pe la cinci. Încep să citesc câte ceva pentru 
„examenul‖ de joi. 

Seara, la tv, continuăm cu Sub stele, serialul 
acesta interminabil, monoton, arid pe alocuri, discutabil 
din perspectivă literară, dar cinematografic solid, bine 
făcut, englezeşte, adică cu o înaltă conştiinţă 
profesională. E, de fapt, şi motivul care mă ajută să 
rezist fără a-l abandona. Întru totul memorabilă, 
bunăoară, în episodul acesta, secvenţa în care Jenny 
moare ţinând scuipătoarea cu degetul mic sumeţit în 
vânt. Ceea ce televizia dă în continuarea serii din 
Festivalul european al prieteniei  e nesemnificativ şi 
covârşit de vorbe. Vorbăria, peste tot zburdă, 
paralizantă, demoralizantă, vorbăria... 

                                                      * 
 
Citit toată ziua pentru examen. Treabă 

plicticoasă, fără spor, adormitoare, în cele din urmă 
exasperantă pentru că nu mă interesează. Singurul 
lucru care mă preocupă în clipa de faţă e cartea mea 
pe care n-o pot scrie şi pentru care timpul devine din 
ce în ce mai scurt. Şi, mai mult, toată întârzierea asta 
are de pe acum consecinţe asupra Nemuritorului 2, 
pentru care iar nu-mi vor rămâne decât vreo şase luni 
pentru tot : documentare, scris, dactilografiere. 

Seara ieşim puţin la plimbare, desfătare pe care 
nu ne-am îngăduit-o de mai bine de un an, cred. 
Pădurile trimit miresme bogate, dar e zăpuşeală. 
Mergem până la gară, ca domnişoara Cucu, şi ne 
întoarcem acasă, la habitudinile noastre, pentru că 
oraşul e prea mic şi străzile prea puţin îmbietoare ca 
să ai unde să te plimbi. 

                                                        * 
 
15. Lizuca termină clasa a V-a cu premiul întâi. 

Culmea e că sunt mândru de asta, ceea ce nu 
înseamnă că m-ar fi afectat faptul de a nu fi fost 
premiantă. Mă incomodează perspectiva de a participa 
duminică la tradiţionala serbare finală. După toate, 
concluzia acestui episod e că am mai îmbătrânit cu un 
an. Ciudat e că resimt mult mai acut acest adevăr cu 
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prilejul sfârşiturilor de ani şcolari decât cu cel al zilelor 
aniversare. 

                                                       * 
 
16. Dimineaţa pierdută cu mărunţişuri. La 12:30, 

cu maşina lui Tiberiu Vanca, la Hunedoara – 
„Consfătuirea‖ judeţeană a cenaclurilor : de la 14:30 la 
19:30. Se vorbeşte mult, etalându-se în general 
aceleaşi nemulţumiri şi revendicări ca şi acum trei ani. 
Hunedorenii, cu ifose şi plini de sine, ca de obicei. 
Lungu, secretar cu propaganda, fost lăcătuş sau aşa 
ceva, îmi dă cuvântul abia la urmă, ceea ce trebuie 
socotit un semn de conzideraţiune. Îmi desfăşor şi eu 
drapelul zdrenţuit de atâtea lupte şi dă-i şi luptă, 
atacându-l rău de tot mai ales pe S., preşedinte al 
culturii giudeţului, care a avut grijă să aşeze 
consfătuirea exact în ziua în care a plecat în 
străinătate. Ni se aduc cafele, pepsi, coniac, dar 
atmosfera e de baie de aburi şi totul sfârşeşte pentru 
mine cu obişnuita cefalee de suprasolicitare. Ajuns 
acasă, abia am putere să mă culc. 

Consfătuirea asta s-a încheiat cu rezultate 
încurajatoare. Lungu şi Floca, vicele culturii, amândoi 
proaspeţi în funcţiile lor, s-au arătat plini de bunăvoinţă 
şi de zel, întrecându-se în promisiuni – Lungu 
îndeosebi, care, de obicei, e cam grobian şi fără 
orizont, s-a arătat de data asta amabil, zâmbitor, 
spiritual chiar şi mai ales răbdător. De nerecunoscut, 
ceea ce mă face să presupun că a fost bine instruit de 
„tovarăşul prim‖ Ilie Rădulescu, care n-a putut veni în 
persoană. Eu rămân totuşi sceptic. Aria promisiunilor 
am auzit-o de atâtea ori în spectacole mai vechi. 
Aştept faptele. 

Şi după toate astea, stau şi mă întreb de ce mă 
agit atâta cu asemenea probleme, în loc să-mi văd de 
cărţile mele ?! 

                                                        * 
17. Examenul se dovedeşte o simplă formalitate 

ca atâtea alte lucruri care se petrec în zilele noastre. 
De fapt, nu cunosc subiectele şi mă incomodează 
postura de şcoler care trebuie să tragă un bilet şi să se 
aşeze cuminte în banca lui, ca şi ideea de a 
„răspunde‖ în faţa unor oameni, poate, de treabă, dar 
care, „per total‖, ştiu mai puţine decât mine. Ocolesc 
subiectul printr-o cozerie cu alură socio-filozofică, o 
stratagemă ingenioasă care se dovedeşte de efect şi 
face o impresie care mă amuză. În fond, joc perfect 
rolul impostorului, dar se pare că nimeni nu observă. 
Nu am remuşcări, pentru că nici ceilalţi „studenţi‖ nu 
ştiu lecţia, joacă şi ei acelaşi rol, dar fără conştiinţa 
imposturii. Eu am această conştiinţă, ceea ce mă face 
să mă simt superior lor. Şi apoi, deşi eludez subiectul 
propriu-zis, spun totuşi ceva, şi sunt urmărit cu real 
interes, pe când ei se căznesc să reproducă 
şcolăreşte nişte fraze prefabricate, de largă circulaţie 
propagandistică. Adevărul e că dacă examinatorii – 
Ardeu şi Tomuţa – ar fi luat lucrurile în serios, puteau 
să-mi pretindă să revin la „chestie‖ şi aş fi încurcat-o, 
dar cine ia azi ceva în serios ? Ţelul suprem e ca totul 
să iasă bine, să ieşim bine la defilare şi pe hârtie, 
încolo, Dumnezeu cu mila. În sfârşit, bine că a trecut şi 
asta. E o autentică zi de vară, înaltă, multicoloră şi 
înmiresmată şi, când ies, am un sentiment voluptuos 
de totală eliberare, un sentiment de mult uitat, de pe 

vremea când terminam teafăr o sesiune. Mă întreb ce 
va interveni acum ca să mă împiedice să-mi încep 
cartea – şi să-mi scriu cartea. 

                                                       * 
Serbare şcolară la care Lizuca participă cu 

emoţii, iar noi în ținută  duminicală. Ia premiul întâi şi 
titlul de „Pionier de frunte‖, care constă într-o diplomă 
şi o insignă arătoasă. Spre deosebire de alţi ani, de 
data asta nu are cărţile pe care le-a primit ca premiu. 
Cel mai mult o încântă însă insigna şi tresa galbenă, 
care se adaugă acum celei albastre pe care o 
căpătase în anii trecuţi. Şi le-a pus toate pe bluză, iar 
bluza, pe umăraş, a agăţat-o într-un loc vizibil. 
Observăm însă că, o dată cu aceste noi distincţii, s-a 
creat un fel de gol în jurul ei. Şi nu e nici pârâcioasă, 
nici îngâmfată, cum se zice că sunt îndeobşte 
premianţii. Observă şi ea fenomenul, ceea ce mă face 
s-o avertizez că soarta oamenilor mari e să rămână 
singuri. Se pare că-şi acceptă soarta cu demnitate. 

                                                       * 
20. În sfârşit, azi am început romanul Unirii. N-aş 

putea să spun că sunt deosebit de încântat de aceste 
prime cinci pagini, dar mă bucur că am pornit şi mă 
consolez cu gândul că nici Treptele Diotimei n-au un 
început eclatant. Decolarea propriu-zisă nu s-a produs, 
e încă un rulaj pe pistă, dar un rulaj cu toate motoarele 
aprinse, pentru un zbor de anvergură şi durată. 

După-amiază o şedinţă restrânsă, dar de 
aproape trei ceasuri, la Casa de cultură, pentru a 
regândi „Amfiteatrul artelor‖. Cel care ia lucrurile în 
mână e Miriştean, activist de fundal, dar om deschis şi 
corect, cu care se pare că se poate lucra. A fost 
adoptată concepţia mea şi în acest sens s-au precizat 
toate detaliile organizatorice. Rămâne de văzut cum va 
reacţiona intelighenţia deveană pe care mă tem că o 
pândeşte snobismul. 

                                                       * 
Ședinţa Consiliului de conducere al ziarului. 

Nimic nou. Aceeaşi monotonie, aceeaşi rutină, acelaşi 
refuz de a întreprinde o primenire. La întrebarea mea 
ce intenţii au cu sectorul de cultură-artă, despre care 
nu s-a pomenit nimic în referat, Pavel mi-a răspuns 
senin că au uitat. Pur şi simplu au uitat. Ce să mai zici 
? 

Ajung acasă pe la patru. Ar trebui acum să scriu, 
dar nu mai găsesc vârtute. Stau în fotoliu şi citesc 
ziarele şi Jurnalul de călătorie al lui Giurescu. 
Interesant prin informaţie, dar stilul e uşor desuet şi 
entuziasmele uşor puerile. La asta se adaugă – tot 
uşoară – alunecarea în nesemnificativ. Cu toate astea, 
lectura rămâne agreabilă la modul deconectant şi chiar 
generatoare de nostalgii obscure. 

                                                        * 
Scris opt pagini. Merge. Încep să simt cum 

comédia se mişcă. Restul zilei, citit ziarele, „Steaua‖ şi 
jurnalul lui Giurescu. În „Steaua‖, un nou fragment din 
Săptămâna nebunilor : stufos, suculent, deşucheat, cu 
aceeaşi voluptate de a răscoli ordura, care se poate 
regăsi, cu diferite intensităţi, în toate cărţile lui. 

Seara, la Telecinematecă, Leul în iarnă cu Peter 
O'Toole şi Katharine Hepburn. Măreț, dar nu ca 
Beckett, care cred că va rămâne un reper absolut. 

                                                    * 
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Vicele culturii îmi povesteşte confidenţial, cu un 
aer uimit şi amuzat totodată, cum Martinovici şi Chirica 
i-au sugerat să-i propună pentru o decoraţie de 30 
Decembrie şi cum Ilie Rădulescu şi-a manifestat 
agasarea faţă de repetatele lor vizite. Ce ar mai fi de 
zis?! 

                                                    * 
26. Plec la nouă cu un autocar, cu cei din 

redacţie, la un aşa-zis „matineu cultural‖ al ziarului 
„Drumul socialismului‖, la şantierul de pe Râul Mare, 
unde am şi eu misiunea să le vorbesc constructorilor. 
Speech-ul cu varianta lui pentru tipar mi-a luat aproape 
toată ziua de ieri, pentru că realmente nu ştiam ce aş 
putea eu să le spun oamenilor de acolo şi cum, la ce 
nivel adică, constructor fiind o noţiune încă abstractă 
pentru mine. În sfârşit, a ieşit ceva cam forţat, 
sentimental şi fals, dar pasabil în cele din urmă. 
Adevărul e însă că mă interesa acest şantier şi datorită 
peisajului, şi datorită a ceea ce ştiam despre viitoarea 
hidrocentrală : cel mai înalt baraj din ţară (173 m.), cea 
mai mare turbină din lume, peste treizeci şi ceva de 
km de conducte subterane de aducţiune şi alte 
asemenea repere spectaculoase. 

Ajungem însă acolo după 11 pe o ploaie 
torenţială care apoi devine ploaie mocănească şi o ţine 
aşa până la 14:30. Stăm zgribuliţi în cantină şi 
aşteptăm să se îndeplinească asigurările oamenilor 
locului că se va însenina curând. Se înseninează, dar 
peste trei ore şi jumătate. În câteva minute cerul e 
curat şi totul se usucă sub soarele care pripeşte. Un 
aer dumnezeiesc de brad, care e pervertit din când în 
când de câte o adiere de motorină. Cei care aveam de 
vorbit renunţăm la partea noastră şi lăsăm oamenilor 
numai programul artistic dat de ceva brigăzi de prin 
Valea Jiului. Cuvântul meu ar fi fost şi deplasat aici. 
Constructori propriu-zişi sunt foarte puţini, de altfel. 
Mai mult şoferi în repaus duminical, lucrători de la 
drumuri, forestieri. Constructorii sunt sus, la baraj şi pe 
celelalte şantiere. Aici, la prima aşezare, sau ultima 
dacă vii de sus, e o lume amestecată, în mare parte 
rudimentară, care participă cu trup şi suflet la 
spectacolul măscăricilor culturali de pe scenă : fluieră, 
chiuie, dau replici, se agită. Fiecare are pe lângă el 
câte cinci, şase sticle de bere şi evident se simt bine la 
soare cu panem et circenses. Multe femei cu copii 
mici, de câteva luni, în braţe şi cu alţi doi, trei ţinându-
le de fuste. Şi, printre ei, un număr destul de mare de 
oameni îmbrăcaţi elegant, ca într-o staţiune balneară, 
probabil personal T.A. sanitar, didactic, căci au aici trei 
şcoli, iar aşezarea se bucură de înlesnirile civilizaţiei : 
curent, canalizare, încălzire centrală, grație strădaniilor 
directorului general, inginerul Viorel Dănilă, veteran al 
marilor șantiere, un om extraordinar, dur, sur și jovial, 
despre care va trebui să scriu odată.  

Pornim spre casă pe la 16:30 fără să fi văzut, de 
fapt, nimic din cele ce m-ar fi interesat într-adevăr.  

                                                       * 
 
28. Scris cinci pagini, numai cinci din cauză că 

n-am rezistat ispitei de a mă uita la un film cu Stan şi 
Bran. După masă, şedinţă la Casa de cultură cu 
colaboratorii prezumtivi ai „Amfiteatrului artelor‖. Din 
cei invitaţi au venit cam jumătate, cei care vin de obicei 

şi care sunt entuziaşti deocamdată. Sunt realmente 
curios ce va ieşi de aici. 

                                                      * 
29. Azi a avut loc Plenara C.C. în care s-au 

discutat şi probleme de presă-edituri-radio-tv. Îmi face 
impresia că s-a desfiinţat sau – mai degrabă – s-a 
metamorfozat D[irecția].P[resei]. Nu ştiu dacă va fi mai 
bine. Eu, până acum, n-am avut probleme serioase cu 
D.P., cu un redactor sau director de editură însă, care 
se ştie răspunzător şi îşi simte scaunul primejduit dacă 
îi scapă din editură ceva cu aparenţe mai puţin 
ortodoxe, nu ştiu dacă n-aş avea. Şi asta nu e numai 
opinia mea. Pe mulţi i-am auzit la Conferinţă gândind 
astfel. E rău cu rău, dar e mai rău fără rău. 

 
                                                     * 
30. A apărut Hotărârea Plenarei. Lucrurile stau 

aşa cum presupuneam ieri. Nu mai avem D.P., în 
schimb s-au ivit tot felul de comitete şi comiţii care să 
facă acest oficiu. Teoretic, toate sunt bune şi 
frumoase, practic însă, mă tem de mai rău. Vorba lui 
Tibi Istrate, cel puţin în perioada de început se vor ivi 
tot felul de suflători în iaurt. Mai neliniştitoare e, însă, 
cealaltă măsură, cu totul imprevizibilă, şi anume 
instituirea obligativităţii – chiar obligativitate să fie oare 
? – de a supune orice carte judecăţii unui cenaclu, iar 
acesta s-o propună editurii spre publicare. Ideea e 
stupidă şi aberantă, dar nici nu văd modalitatea 
practică prin care s-ar putea realiza aşa ceva. 

Din nou nesiguranţa aceea în faţa zilei de mâine. 
Eu scriu înainte, ce altceva aş putea să fac ? 

 
                                                         * 

Vorbit cu Anghel la telefon. Mă linişteşte în 
legătură cu perspectiva cărţilor noastre. Zice că încă 
nu se ştie nimic precis, dar că nu e nici un motiv de 
îngrijorare, dimpotrivă, lucrurile par să meargă mai 
degrabă spre bine. Asta mi-a mai ridicat moralul, pot 
dă reiau cu mai multă convingere cartea care în 
ultimele trei zile a stagnat. 

Azi am participat la constituirea noului Consiliu 

de conducere al ziarului. Nimic nou faţă de ceea ce a 

fost până acum. Înlocuirea câtorva oameni cu alţii, a 

cărei semnificaţie îmi scapă. Cei vechi nu făceau 

nimic, după cum nici cei noi nu vor face. În continuare, 

după ședință, lucrez în redacţie cu Drozd şi Ciorobea, 

colaboratori eficienți și cu umor, la machetarea 

„Ritmurilor…‖ pe august. Cred că am făcut o treabă 

bună, un număr variat, cu poezie mai moderată 

cantitativ, nu în pagini compacte, ci diseminată în tot 

numărul, reprezentând astfel mai personalizat autorii. 

Am îndoieli asupra calităţii reportajelor, dar aici nu văd 

ce ar fi de făcut. 
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   Aurel Sibiceanu 
 
 
 
Amurg  

 (Plecarea Păsării Simurg - 

trupul postum)  

 

E amiază de ianuarie fără zăpezi, 

şi parcă-i o înserare de toamnă. 

Lucrurile-s mai mult umbră, parcă-s furate 

şi închise-n poveşti, lumina parcă-i zidită-n 

pământ, osemintele tăcerii stau înhumate-n cuvânt. 

 

Întorci capul spre cana cu apă – mai pier o carte, 

un tablou. Se duc lucrurile, golului se fac ecou… 

Gândul îţi pleacă-n trecut în timp ce părul ţi se 

ascunde 

în grotă de argint şi omăt, şi te duci cu gândul îndărăt 

până la frasini, până la iarba cea dulce 

acum susurând amară sub cruce… 

 

Mierla care urca mestecenii în cer în corb s-a făcut 

nevăzută, iarba fiarelor din surâs stă azi exilată-n 

cucută… Vezi, umbra ta începe-a-ţi fi un trup postum, 

un strai martirizând sudoarea-n care noi şezum… 

 

Ţi se pare că vezi un umăr de fată, gol sub picurii ploii, 

vezi palma ei dezmierdând sălbatice mere, dar tu ridici 

pleoapa 

şi piere, în ochi ţi se furişează această înserare 

de amiază! Vezi, cântecul tău pentru ea este acest 

nisip, 

crângul de semne, fantasma celor 33 de ani 

îndoliindu-ţi facla de nuntă, libertatea din chip. 

 

Şi eşti blând peste măsură încât îmi pari sălbăticit 

şi mă-ntreb de nu cumva al înserării ceas a şi venit… 

 

 

 

 

 

 

Acatist - 3  

 

În Valea Tristei Plângeri  

nisipul osteneşte cu piatra,  

pasărea cu muntele, sămânţa cu ogorul…  

Iată-ne pe Cale, au strigat, 

iată-ne cu armurile  

trudind la mireasmă, la colb, 

au strigat cei mergând, 

cei visând…  

 

Ce este departe un chip ne-a trimis,  

o lacrimă ne-a trimis ce este aproape… 

Tot ce nu este Departe începe cu noi, 

tot ce nu este Aproape cu Zeul începe… 

 

 

Toate se trec şi se petrec în timp ce braţele noastre  

de iubire strălucesc… 

 

albastrul ridică lacrimei palat… 

cel ce plânge are ochii  

ascunşi în priveliştile eremiţilor 

 

Nici nu ştiam că eşti!  

 

În acea vreme, oamenii aveau 

glezna în pietre – pentru a merge 

de la unii la alţii aveau trebuinţă 

de spini şi de colb, de alunecarea 

frunzei pe vânt. 

 

Din iazuri îşi culegeau inelarele mlădii, 

cu două silabe înfrângeau depărtarea, 

cu arama asfinţitului desenau cireşele, 

corăbiile care înfruntă Marea... 

 

În acea vreme, noi doi umblam 

de-a valma cu teii, 

braţele-mi îşi adunau aheii 

din urmele tale şi nu ştiam ale cui sunt - 

ale unui zeu de aer, ale unui zeu de pământ… 

Iubito, în acea vreme te aveam cu adevărat 

pentru că nu ştiam că eşti, 

nu ştiam de ce în fereastră 

atâta nelinişte încape. 

 

şi luna se oglindea în ochii tăi 

cum în scuturi plecate peste ape…  

          poeme 
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Felix Nicolau    

 

 

      Îndoirea umană a geometriei 

 

Adevărata poezie e muzică, iar muzica bună e 
o artă a geometriei. Condiţia artei, fără doar şi poate, 
este legată de emoţie, dar şi de inteligenţă şi 
atractivitate. Frumuseţea durează datorită profunzimii, 
dar şi capacităţii ei de seducţie. Deci arta magică ştie 
să îmbine experimentul cu comercialul. 

Este cam ceea ce reuşeşte Margento în 
volumul Nomadosofia: poem graf (Nomadosophy: A 
Graf Poem) (Casa de editură Max Blecher, 2012). 
Modest şi coral, de data aceasta, Chris Tănăsescu îşi 
domină narcisismul artistic pentru a compune o 
simfonie a altoirii, a grafului, dar nu singur, ci împreună 
cu o sumedenie de poeţi şi muzicieni de oriunde şi de 
oricând. Traducerile sunt piedestalul acestei arte, mai 
ales cele intersemiotice, când muzica ritmează poezia, 
care şi ea, la rându-i, devine imagistică. 

Nomadosofia este înţelepciunea picarescă, 
de-a-ncălarelea pe mapamond, punctul de plecare 
fiind brambureala balcanică. Europa. Epitalam 
ţigănesc pleacă exact din Brăila şi face turul 
continentului. Volumul este bilingv şi conţine piese de-
ale lui Chris Tănăsescu, la care se adaugă altele ale 
diverşilor amici poeţi ori extrase din hiturile unor 
muzicieni de forţă, nu de gloată. 

A scrie despre Nomadosofia înseamnă 
automat să împleteşti şi puţină traductologie. 
Uvertura: Ţigan alfabet, cânt acordeon Roma este 
în engleză Overture: Me Gnorant Gypsy Play 
Accordion Rome. Poeziile ar trebui văzute în 
performance-ul lui Tănăsescu pentru a putea fi 
percepute ca spectacol românesc: ―Păi am plecat de la 
Brăila/şi-acu‘, dumnezeu cu mila//cânt şi io pă la 
metrău/şi-mi cresc copilaşu meu‖. Ultimul distih prinde 
o nuanţă idiomatică în engleză; ―here I play stuff in the 
subway/t‘ make some dough and feed my kiddies‖. 

Margento este o trupă de muzică 
experimentală, dar denumirea a fost deschisă pentru 
a-i include pe toţi cei care trăiesc în spiritul Margento, 
adică libertate, cultură fără fasoane, experiment şi 
vitalitate intelectuală, din nou fără ipocrizii şi aserviri. 
Chris şi Raluca Tănăsescu au tot bătut mapamondul, 
iar acum practică traducerile literare fix în Canada. De 
aici şi magistrala stăpânire a limbii engleze. În I. 
Frankfurt, toamna (partitură de elegie cu sertare şi 

cataloage) „terasele-s calde ca para‖ este interpretat 
ca „the outdoor pubs are cool as flame‖, o transpoziţie 
ce sfidează imposibilitatea traducerii complete. 
Romanţele sunt desentimentalizate, fără a-şi pierde 
ceva din farmec: „ah, vine toamna, m-am 
îndrăgostit/ah, vine toamna, să-mi dai un sărut/şi vreau 
şi bani de-o bere/şi-un prezervativ‖. Dacă ar fi doar 
atât, am avea poezie inspirată, cel mult. Inspiraţia este 
combinată însă cu erudiţie ce are sămânţă de scandal: 
„Ştiri locale: Matthias Göritz, poet şi filosof, a 
descoperit în arhivele Vaticanului reprezentări de 
scene homoerotice între Faust şi Mefistofel 
(reprezentat ca ţigan), cei doi îmbrăţişaţi fiind în ceruri 
sferice asemenea androginului platonic, dar flenduri‖. 

Incorectitudinea politică nu se încrâncenează, 
ci flaşnetează toate clişeele şi personajele inutil 
respectate: „Stăm tolăniţi ca belferii-n 
cafeneaua/stairway to heaven la un ceai fierbinte, 
A.../proape gratis: mamă, câte cărţi,/dar cine o să le 
citească? Obama!" 

Mişcarea pe orizontală nu decade niciodată în 
turism. Călătoria este o necesitate, nu o plăcere cu rol 
terapeutic, iar fibra românească este inaltoibilă cu alte 
soiuri: „Mai mişc din mâini şi din picioare, uneori,/dar 
sexul, ca un ac strâmb de busolă,/arată tot spre 
România‖. Ironia demitizatoare este întemeiată pe 
solide cunoştinţe istorice şi etimologice: „Tatăl lui 
Joszef/Attila era puţin/român: complet maghiar‖ (IV. 
Bucureşti – budapest. Nicăieri mai acasă – 
traducere de Martin Woodside). Bine a zis cine a spus 
că devii mai universal cu cât eşti mai local. 

Nomadosofia mai este şi o călătorie în timp, 
precum şi un manual de poezie cu exemplificări de 
peste tot şi din toate epocile. Completa acoperire a 
axelor sintagmatică şi paradigmatică este posibilă şi 
prin mixarea registrelor poetice şi prozodice cele mai 
diverse. Efectul este polifonic, ca la Bahtin, deşi parcă 
mai aproape de Bach:  

„Trai neneacă, hop şi hopa,  
viaţă dulce-n europa! 
Da‘ mă gândesc cu dor la mama                  
nu ne-o da liber şî obama? 
S-o duc mâncaţi-aş la bodega    
muilie-n ruj de la las veghea 
Ajunsă în adâncii etăţii     
să prinză statua libertăţii‖ 

 

Traducerea este o construită cu tehnici oblice, 
din nou: „Trai neneacă, hop şi hopa‖, este redat ‖One-
two, dance, you dudes on dope!‖, iar „muilie-n ruj de la 
las veghea‖ devine ‖named wanky bangy in lost 
vegas‖. Localizarea şi transpoziţiile tind să menţină 
inventivitatea literară, dar şi ritmul, rima, precum şi 
aliteraţiile. Lucru deloc facil dată fiind dispoziţia ludică 
şi experimentalistă a poetului. 

Din Europa se migrează simili-barbian în Asia. 
Nunţi pentru ritmurile planetare. Prin Asia se 
înţelege rememorarea atrocităţilor mongoloide prin 
care a trecut istoria noastră din secolul trecut. Patriot 

                     critică  literară 
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cosmopolit, poetul face ce face şi e în stare să cânte 
despre închisorile comuniste pe ritmurile lui Randall 
Jarrell: „Din micul Paris, ca din vis, m-am trezit la 
gherlă/în burta goală, celulă a enigmei: mâine.-/cât voi 
trăi, cât miracol încape-ntr-o hartă/stigmă de sânge şi 
rahat pe zid.../Au băgat un furtun, totuşi, când m-au 
dat la câine‖ (EURO-POARTA MARGENTO. Iad 
flămând-România, 1948). Nu poate intra în Europa 
cine nu ia cunoştinţă de durerile pe care bătrânul 
continent şi le-a provocat sieşi ori altora. De aceea 
Margento propune mai multe porţi de pătrundere în 
Europa: Amero-poarta, Afro-Poarta şi Austro-
Poarta. 

Şi tot din segmentul dedicat pătrunderilor face 
parte şi ciclul Uverturi. Aici se fac Riffuri cu Elizabeth 
Bishop şi se dau ture cu motocicleta prin Saigon. 
Vietnamul este un punct nodal al cărţii. În viziunea lui 
Ly Doi din poezia Drept cine mă luaţi? Aici „toate 
femeile şi-au pierdut frumuseţea/şi nu mai există 
bărbat arătos/iar creierii le-au fost aplatizaţi şi neteziţi 
şi daţi cu detergent‖. Poezia primeşte conotaţii politice, 
anarhiste: „locul acesta e-o ambuscadă pentru 
poezie/duşman nemilos al vieţii şi viperă veninoasă 
pentru omenire‖. Dictatura îşi bate joc de inocenţă, 
veneraţie şi imaginaţie: „copiii ne-au fost atacaţi, violaţi 
şi-abuzaţi/mormintele strămoşilor răscolite/poezia 
folosită ca hârtie la budă‖. La traducerea acestui text 
au contribuit, pe lângă Chris Tănăsescu, şi Jack J. 
Huynh şi Nguyen Tien Van. Cât timp a predat la 
Universitatea din Vietnam poetul român nu s-a zăvorât 
în turnul de fildeş: a coborât în stradă şi a făcut 
strigare poeţilor vietnamezi. În carte este reprodus şi 
un e-mail de la Alec Schahner în care sunt explicate 
anumite cuvinte din poezia lui Ly Doi. Această subtilă 
cunoaştere a realităţii vietnameze a permis 
compunerea unei Suite Saigoneze. Un fragment din 
aceasta, Mori şi mănânci, începe „istoricist‖: „În 
foametea de după războiul cu americanii/oamenii au 
desfundat trotuarele şi-au început/să planteze acolo 
orez‖. Corala asiatică include şi alţi poeţi vietnamezi, 
chinezi, un polonez, dar şi pe Emily Dickinson.  

Maxima artă provine din echitabila dezvoltare 
a fondului şi a formei. Poeticitatea nouă se sprijină pe 
cea mai veche. În Margento solo (un templu de 
trecere prin Camogia, partea I) există un cânt [te 
mai adulmec oare...] ce dezvăluie exact cum 
fermentează miracolul. Ingambamentul stimulează 
umorul aliteraţiei: „De-aşa obiceiuri de beci//ni se 
luase, dar ne-am con/format odată cu prost//ituatele 
tatuate/nederanjând şi nevrând//să fie deranjate în 
afara/programului, la o iarbă‖. Echivalarea în engleză 
este dinamică şi nu ratează nimic: „Such cellar 
mores//got us all sick and tired but we com/plied 
together with the pros//tit-hoots and their tattoos/not 
bothering anyone not wanting//to be bothered when 
after/hours, enjoying the pot‖. 

Să ne mai mirăm că un poet de asemenea 
calibru colaborează cu marii poeţi ai lumii, în timp ce la 
noi cu greu are loc pe podiumuri. 

 
 

 
 
 

IOAN BARB 

când plouă 

 

când plouă aud în ziduri un clopot 

ţipătul de vultur 

anunţând clipa ce s-a stins 

stârvul neîngropat încă în amintire 

 

când închid ochii deschid un tunel în cer 

ocolind aripile păsărilor 

 

în noaptea aceasta îmi vor ţese 

moartea ca pe o dantelă de brumă 

acoperind somnul 

voi fi in vis mecanicul trenului cu răniţi 

adunaţi din linia întâi 

viaţa încă latră ca o căţea la lună 

alungă tinereţea prin smârcuri 

câmpul de luptă nu-i decât eternul oraş 

uriaşul răstignit pe pământ 

cu paratrăznetele bisericilor 

înfipte în inimă 

 

când dragostea umbla pe pământ 

 

într-o noapte am simţit 

cum cerul umblă prin ochii mei închişi 

 

când eram mic mă gândeam la acestă lume 

deschideam cu ochii minţii cer după cer 

nu ştiam care e ultimul cer 

la sfârşit adormeam cu ochii roşi 

de neputinţă 

în somn o luam de la capăt 

 

astăzi umblă timpul prin mine 

ca un drumeţ printr-o ţară 

de ruine 

 

aştept vremea când antropologii 

vor scoate os după os 

de sub pietre 

 

vor reconstitui vremea 

când dragostea umbla pe pământ 

  

 

       poeme 
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TEODORA IOANA COMAN 
 
 
 

GRAMATICA DISCURSULUI 
în 
„SCHIMAREA LA FAŢĂ A ROMÂNIEI” 
 
 
 
 Istoria românilor, dar și situarea geografică a 
acestui popor, au determinat o veche și vehementă 
dispută legată de apartenența la o civilizație și la o 
cultură mai vechi, de căutarea a ceea ce înseamnă 
specific național – aspect asupra căruia s-au exprimat 
diverse și antagonice opinii încă din perioada 
iluminismului românesc, moment în care s-a configurat 
o formă accentuată a manifestării conștiinței naționale 
și istorice. Discuția nu a rămas preocuparea strictă a 
istoricilor, ci a atras diferite voci, atât ca viziune, cât și 
ca forță de argumentare a ideilor – oameni politici, 
politologi, sociologi, scriitori, filosofi, toți valorificând 
datele trecutului, dar și atitudinea masei și a individului 
care definesc românismul, fără a fi ignorată latura 
spirituală a acestei manifestări: „România este așadar, 
în același timp, balcanică, răsăriteană și central-
europeană, fără să aparțină pe deplin niciuneia dintre 
aceste diviziuni, de altfel destul de artificiale.”( Lucian 
Boia, România, țară de frontieră a Europei, București, 
Humanitas, 2002)      
        Antagonismele dintre cele două repere – 
Occident și Orient, se definesc prin aspecte de ordin 
geografic – apus și răsărit, deși, din punct de vedere 
semantic, cele două cuvinte exprimă tocmai contrariul 
în ceea ce privește atitudinea față de viață: semeția, 
orgoliul apuseanului versus umilința, supunerea 
orientalului, aspecte determinate în special de religia 
fiecărui orizont. Occidentul e catolic, Orientul e 
ortodox, primul e pragmatic, rațional și profund 
individualist, cel de-al doilea este contemplativ, 
orientat spre sacralitate, promovând grupul în 
defavoarea individului. Emil Cioran se dovedește 
extrem de implicat în ceea ce înseamnă definirea 
identității, naționale sau individuale, discursul subiectiv 
dezvăluind o înverșunată căutare a valorii autentice, 
absolute. Îndârjirea cu care analizează nuanțele pe 
care le atrage situarea României între cei doi poli ai 
civilizației și culturii – Occidentul și Orientul, dar și 
definirea specficului acestei țări, determină un discurs 
accentuat retoric, polemic la adresa celor care foarte 
siguri de semnificația pe care o asociază ideii de nație, 
național și naționalism, între care se situează și el: 
„Ceea ce-mi pare o evidenţă este că nu pot să accept 
o Românie mediocră, domoală, resemnată, 
înţelegătoare. Şi nu este destul a crede că refacerea 
morală şi materială ar însemna un progres efectiv. O 
Românie cinstită şi ordonată nu înseamnă absolut 

nimic, dacă dincolo de confortul moral şi material nu se 
elaborează frenetic o expansiune a atâtor forţe 
ascunse, pe care nu avem dreptul să nu le bănuim. 
Spre marea mea revoltă, naţionalismul nostru a 
conceput România viitoare ca un fel de Elveţie. 
Ordine, cinste, moralitate şi numai atât. Dar dacă 
România nu-şi poate găsi niciun sens de dominaţie în 
lume şi nici măcar în Balcani, dacă misiunea ei se 
satisface în ordinea internă şi apărarea graniţelor, iar 
ideea ei istorică în cultivarea unui aşa-zis specific 
naţional, care a tolerat constanţele reacţionare ale 
subistoriei noastre — atunci mai bine să ne dizolvăm 
în agonia prelungită în care ne complacem.‖ (Emil 
Cioran, Schimbarea la față a României, București, 
Humanitas, 1992, p.25 ) Discursul sentențios se 
recunoaște prin orgoliul celui care dorește să 
construiască o nouă lume prin cuvânt, la nivelul ideii 
sau al idealului.Problema discutării locului pe care îl 
ocupă România în lumea definită poate prea simplu, 
prea clar prin cele două repere, pare să fie deranjantă 
pentru că implică o reducere, o tipizare, o 
schematizare a profilului acestei țări, o delimitare sau 
îndepărtare de esența pe care trebuie să o reprezinte 
o țară, de aceea, în cadrul acestei discuții, „România e 
geografie, nu e istorie. Înţelege cineva acest tragic? O 
ţară are valoare numai când devine o problemă pentru 
alţii, când numele ei înseamnă o atitudine. Cu toţii ştim 
ce înseamnă Franţa, Anglia, Italia, Rusia şi Germania, 
dar nu ştim nici unul ce înseamnă România. Nu ştim 
ce este România, dar ştim perfect ce nu este. Şi 
specializându-mă în absenţele ei, am descoperit 
infinitul de care are nevoie pentru a fi ceva. Zi şi 
noapte, românii discută despre România. Dar trebuie 
să recunosc că am descoperit prea puţini pentru care 
ea să fie o problemă serioasă, un crez şi un destin. 
Întâlneşti prea des o viziune mediocră a României şi 
lipsa de profetism naţional pare a fi unul din defectele 
naţionalismului nostru. Vom rămâne mai departe 
condamnaţi a reface căile altora, a ne mulţumi cu un 
rost biologic, vom rămâne noi numai popor? Pentru 
istorie, încă nu există o naţiune românească, fiindcă o 
mie de ani n-am tulburat cu nimic liniştea lumii, iar 
astăzi neliniştea globului ne sperie, în loc s-o mărim. 
Să fim un popor  înţelept? Mai bine atunci prăbuşirea. 
Viitorul va arăta în ce măsură ne vom nega 
constanţele noastre inutile.‖( ibidem,p.25 )  Jocul 
de cuvinte, nuanțele semantice pe care Cioran le 
evidențiază – popor vs. nație, negațiile în propoziții 
principale sau subordonate, aducând aminte de 
silogismele din discursurile filosofiei antice – „Nu ştim 
ce este România, dar ştim perfect ce nu este‖, alături 
de invocarea înțelepciunii ca stare specifică detașării, 
neimplicării, nicidecum unei experiențe de cunoaștere, 
toate acestea definesc discursul cioranian – profetic, 
dar și ironic. Dorind să distrugă clișeele comode ale 
încadrării ființei și firii românești, Emil Cioran impune, 
scriind printre rânduri – apelând la discursul subversiv, 
ideea care lămurește disputa – ea (România) „să fie o 
problemă serioasă, un crez şi un destin‖. 
 Discursul explicativ metatextual distruge 
miturile esențiale pe care s-a construit cultura 
românească, demitizează imaginea generată de 
sensul etnogenezei și al resemnării în fața morții, Emil 
Cioran fiind atras de căutarea sensului ultim al 

                          eseu 
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cuvintelor, dar și al ideilor: „Resemnarea noastră de 
veacuri ne-a făcut înţelepţi. Dacă individual 
înţelepciunea poate atinge culmi, ea este inerţie ca 
fenomen colectiv. Poporul românesc este cel mai 
înţelept popor din Europa; dar nu din spirit, ci din lipsă 
de curaj şi de afirmare. „Nu este vremea subt om, ci 
bietul om subt vremi― este o catastrofă pentru neam. Şi 
când te gândeşti că această maximă este un simbol, 
este cheia destinului nostru! Orice proverb, orice 
reflexie populară românească exprimă aceeaşi 
timiditate în faţa vieţii, aceeaşi nehotărâre şi 
resemnare. Va trebui să nu mai fie jignit acest neam 
lăudându-i-se atât înţelepciunea! Adevărurile izvorâte 
din resemnare nu sunt un titlu de glorie. Nici un act 
istoric nu s-a născut din înţelepciune, care nu poate fi 
decât sub- sau transistorie. Înţelepciunea este negaţia 
istoriei, fiindcă ea este distanţa de viaţă, pe când 
istoria este afirmarea ei. Mai mult: istoria este 
superstiţia vieţii, fiindcă ea este vibraţia activă şi 
intensă a devenirii. Marile culturi sunt culmi ale 
timpului. Adevărurile de fiecare zi ale românului sunt 
paralizante. Ele tind să răpească omului orice 
responsabilitate. Fatalismul este un amoralism al 
devenirii. Înţeleg să te mâne fatalitatea individuală şi 
interioară, dinamismul demonului lăuntric, dar este o 
deviere şi o ruşine antropologică să-ţi pui capul sub 
timp. Ne-a condus vremea o mie de ani. Aceasta nu 
spune puţin. Fatalismul neamului nostru este un 
blestem pe care va trebui să-l lichidăm în 
fulgere.‖(Ibidem, pp.30-31)                           
         Discursul expozitiv și explicativ se prelungește în 
cel argumentativ pentru că Emil Cioran nu 
abandonează ideile aparent răsfirate prin cărțile și 
caietele sale. De la paragrafe scurte, aforistic 
construite, ajunge uneori și la paragrafe extinse, 
adevărate prelegeri filosofice, morale și filologice. 
        Ideea situării românului și României între cele 
două repere amintite este legată și de problema religiei 
și a religiozității – occidentalul are o atitudine sobră în 
privința acestor aspecte, iar orientalul este cu totul 
absorbit de sacru, sacralitate, în timp ce noi căutăm 
încă o formă de înțelegere a acestei dimensiuni, o 
reducem la concret fie prin pragmatism, fie prin 
trăirism, sensul concret sau sărbătoarea închinată unei 
figuri reprezentative care devine motivul și momentul 
eliberării de alte responsabilități. De acest fapt se 
leagă și o oarecare indiferență față de ceea ce 
reprezintă fiecare dintre noi: „Lipsa de mister a 
românului îl face indiscret dincolo de orice margini; 
spune totdeauna tot ce are pe inimă. Ce-i mai rămâne 
atunci în ea? Un popor indiscret poate crede în 
Dumnezeu? Un individ, în niciun caz. Românul nu 
scapă nicio ocazie de a-şi deşerta inima. Nu pleacă de 
aici un anumit pustiu al nostru? Există un mare deşert 
în România.‖ (Ibidem, p.34)     
       Cioran revine aluziv la ideea sa referitoare la 
faptul că România nu este istorie, ci doar geografie, iar 
din aceasta, simbolul deșertului pare cel mai potrivit 
pentru a descrie spațiul românesc, dar și spiritul care îl 
stăpânește.      
        Discursul categoric, în sensul susținerii absolute a 
unei idei, devine forma preferată de Cioran pentru 
definirea românismului. Ceea ce alții au numit 
adaptabilitate, la Cioran devine inspirație, întorsătură, 

inconsecvență: „Toată forma românească de existenţă 
este stăpânită de geniul momentului. În zadar am 
încerca să ne educăm spiritul înspre activitatea 
constructivă, cu tot ceea ce ea presupune ca 
preparare conştientă şi efort susţinut. Inspiraţia de 
moment este legea noastră. Românul iubeşte 
întorsătura, adică inconsecvenţa în procesul lucrurilor.‖ 
(Ibidem, p.40)     
       Discursul polemic se acutizează în identificarea 
unor contexte sau condiții care au favorizat situarea 
noastră între și nu în – conservatorismul, o formă a 
detașării asociată și cu închiderea, cu refuzarea 
direcțiilor care ar fi putut conduce spre acea aflare a 
esenței noastre, este direct acuzat de permanenta 
căutare, devenită paradigmă a spațiului și a spiritului 
românesc: „România şi-a dat seama de ea însăşi 
numai în secolul trecut, şi nu în începuturile lui. Că 
înainte vreme au ştiut câţiva că sunt români este 
evident şi nesemnificativ. O simplă stabilire de 
identitate, fără nici un plus dinamic. Dar, chiar de ar fi 
ştiut, popoarele oprimate nu-şi pot valorifica 
autoconştiinţa, pe care o refuză ca o incomoditate. 
Ridicarea la autoconştiinţă în devenirea noastră 
naţională a pus în discuţie o serie de probleme mai 
mult sau mai puţin inutile... Toate se ramifică din teoria 
fondului şi a formei: orientarea spre Occident sau 
Orient, spre oraş sau spre sat, spre liberalism sau 
reacţionarism, spre progresism sau tradiţionalism 
etc.… S-a creat astfel în teoria culturii româneşti un 
sistem de alternative, steril şi iritant, justificat cu prea 
multe idei, dar cu nici un argument decisiv. Trebuie 
recunoscut că polemica s-a născut din sânul 
naţionaliştilor, care suferind de obsesia specificului 
românesc au uitat de România. De altfel, naţionalismul 
românesc a fost aproape totdeauna reacţionar, adică 
n-a iubit niciodată România în sensul ei ideal şi în 
finalitatea ei ultimă. În loc să-şi fi pus întrebarea: ce 
trebuie să devină România, ei nu s-au întrebat decât: 
ce trebuie să rămână. Orice naţionalism care, de 
dragul constanţelor unui popor, renunţă la căile 
moderne de lansare în lume ratează sensul unui 
neam, vrând să-l salveze.‖ (Ibidem, p.50) 
        Discursul despre destinul românului și al 
României devine reflexiv, orientat spre răspunsuri – de 
la insistența cu care românul și România se defineau 
drept concepte clar legate de un spațiu, de o 
geografie, se trece la explicarea raportului inegal de 
forțe în privința apropierii de istorie. Pentru român și 
pentru România aceasta rămâne un ideal, o formă de 
integrare care presupune asumarea seriozității, a 
crezului și a destinului. Situarea României într-o 
cultură mică/minoră explică dificultatea raportării la 
cele două manifestări ample ale spiritualității: Istoria 
prezintă o sumă de totalităţi ireductibile. Ar mai putea 
cineva susţine superioritatea Greciei faţă de India, sau 
a Occidentului faţă de Grecia? N-are sens o ierarhie 
între culturile mari. Grandori ireductibile nu înseamnă 
scară ierarhică. Ea apare evidentă şi tulburătoare când 
e vorba de culturile mici faţă de cele mari. Diferenţele 
lor accentuează şi dau un sens ideii de progres, în 
defavoarea celor mici. Fascinaţia pe care a exercitat-o 
Occidentul asupra noastră este proba evidentă şi 
repetată a inferiorităţii noastre şi a conştiinţei ei. Dacă 
el reprezenta actualitatea întregii istorii, drumul pe care 
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trebuia să-l străbatem ca să-l ajungem ar fi fost aşa de 
mare, încât niciodată n-am fi putut concepe să ne 
apropiem cât de puţin de el. O umanitate care ar 
evolua conform viziunii progresului continuu ne-ar 
arunca pe veci la periferia ei. Pentru România, istoria 
înseamnă cultura occidentală şi nici nu poate însemna 
altceva. Cu ea ne punem noi în rând. Nivelul ei ni se 
pare într-o măsură oarecare accesibil. O lume istorică, 
a cărei actualitate totală s-ar înălţa progresiv sub ochii 
noştri, ne-ar zăpăci cu infinitul ei.   Răspunsurile 
implicite prinse în discursul său polifonic (polisemantic) 
determină caracterul profetic al scrisului cioranian. 
Refuzând să adopte aceeași atitudine de acceptare a 
situării între, sinonimă cu nimicul, cu inconsistența, 
Cioran alege să promoveze apropierea României de 
valorile Occidentului, însă nu ca realitate, ci în sensul 
de posibilitate, de cale de salvare sau de normalitate, 
de firesc: România nu poate deveni o realitate 
ataşându-se îndărătnic de caracterele ei primare. 
Cultura noastră populară este comună sud-estului 
Europei. Elementele ei diferenţiale nu alcătuiesc o 
originalitate izbitoare. Muzica şi poezia noastră 
populară n-au reuşit să atragă atenţia lumii ca un 
fenomen profund original. Meritul nostru faţă de 
celelalte popoare balcanice este că suntem cei mai 
apţi pentru formele spiritului. Căci în Balcani, românul 
este cel mai puţin ţăran. Dacă n-am creat în cultură, ea 
ne prieşte totuşi. Tot restul Balcanului pare a dovedi o 
neprielnicie în cultură, care îi justifică renumele 
periferic. O revoluţie naţională care ar vrea să readucă 
pe român la el însuşi, la premisele lui sufleteşti, la 
originarul etnic, ar întoarce România din avântul ei 
superficial spre modernitate şi i-ar tăia aripile. 
România nu este o ţară originală. Ea redevine un zero 
istoric reîntorcând-o la surse. Febra susţinută a 
modernizării (pe toate planurile) este singura noastră 
salvare. Românul nu este interesant sufleteşte. Pentru 
ce ar mai ţine atunci la cvasiorientalismul său? Chiar o 
ţară etniceşte profund originală, cum e Rusia, ce s-ar fi 
ales de ea dacă ar fi făcut o revoluţie rău înţeleasă, 
pentru a reveni la mujic? Lumea ar fi uitat de 
Dostoievski şi s-ar fi gândit la Mongolia. Va trebui să 
apărăm România de ţăranii ei. Ceea ce nu înseamnă 
decât salvarea ţărănimii de la mizerie.     
       Concluzia legată de ceea ce rezultă din felul în 
care Emil Cioran desfășoară această discuție este că 
sintagma aceasta – România, între Occident și Orient, 
ar trebui rescrisă astfel: România, dinspre Orient 
înspre Occident. O realitate sau doar un ideal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 TEODOR DUME  

 

între mine şi cer e o umbră  

nici nu ştiu dacă numele meu e teodor dume  

şi dacă stăpânul celui însemnat de Dumnezeu e 

moartea într-un capăt şi viaţa în celălalt 

 

uneori prins între cele două linişti 

îmi lipesc urechea de marginea pământului 

şi vorbesc cu tata în prezenţa căruia 

am învăţat să iubesc să sufăr 

şi să aprind prima lumânare 

ţin minte cum am sărutat-o pe mama 

şi m-am rugat lui Dumnezeu 

să se joace cu mine 

eram devorat de frică şi de 

întunericul decupat 

din veşmintele lui tata 

 

prins în acest sentiment ciudat 

am ucis o lacrimă 

am strigat şi 

moartea s-a zgâit la mine 

ca la o pradă 

 

nici nu ştiu dacă sunt fericit sau trist 

ştiu doar că nu-mi aparţin 

am privirile amputate şi oscilez 

între cer şi o umbră leneşă 

 

aş putea să mă prefac într-un băiat care iubea  

sau într-o altă prezenţă în care numele 

nici că ar conta 

numai că 

între mine şi cer există o legătură 

care defineşte viaţa şi moartea 

 

şi totul sfârşeşte cu un alt anotimp 

 

 

 

       poem                                     

http://www.poezie.ro/index.php/author/0025562/Teodor_Dume
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Osip MANDEŞTAM    (1891-1938)                                                                                        

Traducere şi prezentare de  

                                      LEO BUTNARU 

 
              Născut la Varşovia, mort în GULAG, lângă 
Vladivostok. Poet, prozator, traducător, eseist. Cu 
intermitenţe, a audiat prelegeri universitare la Paris 
(1909–1910), Heidelberg (1911–1917), iar la 
universitatea petersburgheză  frecventează un curs de 
filologie romană, fără însă a-l duce la bun sfârşit. 
Primele versuri le scrie în 1906, iar debutul său în 
presă datează din 1910. Editează volumele de versuri 
„Piatra‖ (1913), „Tristia‖ (1922), pe cel de memorii 
„Vuietul timpului‖ (1925). În 1930 scrie „A patra proză‖, 
drept necruţătoare critică la adresa regimului bolşevic, 
iar în 1933 – o invectivă epigramatică la adresa lui 
Stalin. Peste un an este arestat şi exilat în Uralul de 
Nord, apoi la Voronej (până în 1937), unde scrie 
celebrele „Caiete de la Voronej‖, apărute postum în 
1966. În mai 1938 este arestat din nou, murind curând 
într-o stare de prostraţie, asemănătoare demenţei.
 În ce priveşte caracteristica mai generală a 
operei sale, A. E. Baconsky remarca următoarele: „E 
greu de stabilit apartenenţa lui Osip Mandelştam la 
unul dintre curentele literare ale vremii; precum la 
majoritatea marilor poeţi contemporani, în opera lui pot 
fi identificate aspecte ale multor orientări poetice de la 
începutul secolului, dar dincolo de toate, 
personalitatea lui se constituie singulară, pe un teren 
autonom. Pornind de la simbolism – care era, în ultimă 
analiză, o exacerbare a anumitor elemente romantice 
– el are interferenţe akmeiste şi chiar futuriste, în 
spiritul unor Hlebnikov sau Maiakovski...   
             Pe planul limbajului, Mandelştam e unul din 
primii poeţi europeni care deplasează accentul 
expresiei de la metaforă la cuvânt. El visează un limbaj 
unde, după o expresie a lui, raporturile dintre cuvinte 
să asculte de un principiu gotic, precum sunetele în 
muzica lui Bach. De aici acuitatea limbajului său care 
vădeşte într-adevăr ceva din obsesia superior-
artizanală a artistului medieval. Poate că, dintre 
contemporanii săi de aiurea, numele cel mai 
convenabil vecinătăţii lui Osip Mandelştam ar fi acela 
al lui T. S. Eliot; dar ce distanţă abisală între destinele 
lor!‖    
             Poeziei lui Mandelştam nu-i sunt străine 
formele „limpezi‖ ale clasicismului, ba chiar a epocilor 
mult mai îndepărtate, concomitent ea fiind disponibilă 
„a se amorsa‖ cu încărcătura, trotilul avangardei, 
înarmându-se cu mijloacele, procedeele, stilistica 
avangardiste care reformulau imaginile tradiţionale, ce 
„exploadează‖ cu o semantică surprinzătoare 
proaspătă, nouă. Iar cititorul retro-providenţial privind, 
din viitor, avea menirea să remarce şi să disocieze 
aceste semnificaţii interstiţionale neoclasicism-
avangardism. Pentru că, sub aspect formal, de clasică 
„arhitectură‖ logică, noima, rostul textului şi subtextului 

mandelştamian sunt la fel de imprevizibile, ca şi 
eventuala, potenţiala cheie de decodificare. 
 

POEME DIN TINEREŢE 

*     *     * 

Cuvintele nu cunosc de milă... 

Iudeea împietri nedumerit; 

Împovărat cu fiece clipă, 

Capul Lui pe piept i s-a prăbuşit. 

 

În jur – soldaţii înşiruiţi la 

Straja trupului ce se termină; 

Ca o măturea, capu-i atârna 

Pe creangă subţire şi străină. 

 

Cel ce domnise, adânc se smeri, 

Ca nufăru-n apele lui sfinte, 

Iar hăul ce tulpinile-nghiţi 

Triumfa cu legi nelegiuite. 

 

*     *      * 

În mine-ascuns, ca un şarpe inelat,  

În jurul meu crescând precum lichenul, 

Eu peste mine însumi m-am înălţat. 

 

Pe mine mă vreau şi înspre mine zbor, 

Plescăind din aripi întunecate 

Întinse peste cuprinsul apelor; 

 

Şi ca vulturul de moarte spăimântat, 

Revenind, deja n-a fost să mai găsesc 

Cuibul prăbuşit în hău întunecat, – 

 

M-oi spăla cu fulgeru-n luminare 

Şi, crâncen blestemând detunetul greu, 

Voi dispărea în rece nor din zare! 

 

ŞARPELE   

 

Toamnă, amurg, fier ruginit scârţâie, 

Sau cântă, carnea sfâşie-n ocale … 

Ce-i Crezus, seducând prin bogăţie, 

Doamne, pe lângă lama jalei Tale? 

 

Sunt chinuit ca şarpe-n dans unduios 

Şi-n faţa ei îmi tremur nerăbdarea, 

Nu-mi vreau sufletu-n adânc, prăpăstios, 

Nici cuget şi nici Muze nu aş mai vrea. 

 

De-ajuns cu viclenele renunţări 

În descâlcirea ghemului sinuos, 

Nu-s verbe de jalbe şi mărturisiri, 

Iar potirul meu nu-i adânc, dar setos. 

 

                          restituiri 
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De ce-aş mai respira? Pe stei dansează 

Şarpe bolnav, inelându-se aurit; 

Trupul îşi unduieşte, delirează 

Şi subit se prăbuşeşte, vlăguit. 

 

Fără rost, în ajun de propriu omor 

Sunt zguduit de cânt şi de vedenii, 

Ascultând ca-ntemniţat, netemător,  

Scrâşnet de fier şi geamătul furtunii. 

 

*     *    * 

Din temniţa pământeană, rapace 

Nu m-am putut salva; sunt în prinsoare 

Şi a dispreţului grea carapace 

Mă încleştă din cap până-n picioare. 

 

Uneori ea se-arată amabilă 

Şi mă urmăreşte cu dublura mea; 

Ca mine, şi ea inevitabilă 

Încercând la piept a mi se gudura.  

 

Şi tăinuind adânc, surd deznodământ, 

Pe mine însumi m-am chemat la turnir; 

De pe chip masca aruncându-mi pe vânt, 

Îmi cultiv răsfăţ şi pace, şi delir. 

 

Nu sunt demn nici de propria mâhnire, 

Ultima speranţă-a vieţii m-a-ncleştat – 

Pocnetul fatal de potricălire 

A scutului meu nefiresc de ornat. 

1910 

 

*     *     * 

Rotindu-se peste poiana obscură, 

Nespus de indolent o urnă pustie 

Cerne, licărind şi fulguit, a zgură, 

Ceaţă-n glaciala zare azurie. 

 

Atrage, vrăjeşte şi ademeneşte – 

Neînţeles, neînfăţişat, neatins – 

Zarul, – încât şi cerul îl vicleneşte, 

Şi văzul s-a înecat ori poate s-a stins. 

 

Ce voi povesti de ţările eterne 

De dincolo de nori, ca-n contumacie? – 

Sunt deplin în elanuri finale, terne, 

În seducţii, trădări şi răni peste mie. 

 

Grea-i alegerea mea, ca vot sărăcăcios, 

Iar spaţiu cabalistic e indiferent. 

Mă sting – şi văzul meu este victorios.  

Şi cercul mi-i pe vechi – pasional, ardent. 

 

*     *     * 

Când este să ridic  

Ori să plec privire – 

Întâlnesc vorbire 

De două potire. 

 

Şi de chin în lume 

Sunt aridicate 

Poverile mele, 

Bărci ne-ajutorate. 

 

Inimile cunosc 

Disperări severe: 

Potirul înălţat 

Va şti de cădere. 

 

Bucurie-n poveri 

Şi-n căderi cifrată – 

Dulceaţa-ndoielii, 

Răzbun de săgeată. 

 

 

*      *      * 

Sufletul de prognoza timpului 

Pot să-l eliberez, cum se crede: 

Cântecul ca fierbere-a sângelui 

Ascult şi mă turmentez repede. 

 

Şi materia mi-e înrudită 

Undeva la capătul chinului, 

În lanţuri îmi va fi potrivită 

Precum inelul începutului. 

 

În eteruri nepărtinitoare 

Esenţele ne sunt cumpănite – 

Agăţate-s greutăţi stelare 

În vibrante potire coclite; 

 

Şi ale exaltărilor creste 

Conţin elan vital, feerie; 

E amintirea trupului despre 

Mereu statornica lui patrie. 

 

*     *     * 

Tu ai trecut printr-un nor de ceaţă. 

Pe obraji rumeneală de viaţă. 

Luminează zi de ger, ceas umil, 

Eu rătăcesc volnic şi inutil... 

 

O toamnă rea cobeşte peste noi, 

Ameninţă cu fructe, pârg în toi, 

Vorbind către-nalt cu alte-nălţimi, 

Ne sărută cu funigei infimi. 

 

Viaţa-ncremeni-n dans neliniştit! 

Pe tot mizează chipu-ţi rumenit! 

Cum curentează-n ceaţa norilor, 

Lucind, deschisă, rana zilelor. 

1911 
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Dumitru 
Hurubă 
 
 
 
 
 

CU ŞI DESPRE SCRIITORUL  

MIHAI SIN 

 

Despre MIHAI SIN, unul dintre marii 
prozatori ai ultimului sfert de secol XX, se vorbeşte tot 
mai puţin sau deloc. Din mulţimea de iconoclaşti-
reconsideratori (se poate citi chiar ―detractori‖) actuali, 
este foarte probabil ca mulţi să nu ştie mare lucru 
despre autorul care, în anii ‘80, alcătuia un trio de forţă 
în proza românească postbelică împreună cu Marin 
Preda şi Augustin Buzura. Opera sa, publicată între 
anii 1973-1996, îi justifică un loc important în literatura 
română, după cum se poate observa din simpla 
enumerare a cărţilor publicate: Aşteptând în linişte 
(povestiri, 1973); Viaţa la o margine de şosea 
(roman, 1975); Bate şi ţi se va deschide (roman, 
1976); Terasa (povestiri, 1979); Ierarhii  (roman, 
1981); Cestiuni secundare, chestiuni principale 
(publicistică, 1983); Schimbarea la faţă (roman, 
1985); Rame şi destin (proză scurtă, 1989); Quo 
vadis, Domine? (roman, vol. I – 1993, vol.2 – 1996).  

În anul 1971, împreună cu Romulus Guga, 
Dan Culcer şi Atanasie Popa, a iniţiat noua serie a 
prestigioasei reviste Vatra din Tg.-Mureş din redacţia 
căreia a făcut parte până în anul 1990; între anii 1990-
1991 a fost director al Editurii Albatros, iar în perioada 
aprilie-decembrie 1992 a îndeplinit funcţia de ataşat 
cultural la Ambasada României din Israel. Cele de mai 
înainte reliefează personalitatea omului, a omului de 
cultură şi scriitorului Mihai Sin...  

Dar, cu toate acestea, mă întreb: câţi – şi 
din ce motive – îşi mai amintesc azi de romanul 
Schimbarea la faţă (Ed.Cartea Rom., 1985), care a 
făcut vâlvă după ce a fost propus pentru Premiul 
Uniunii Scriitorilor, premiu cu care secţia de 
propagandă a PCR-ului nu a fost de acord 
considerând că acesta ar aduce deservicii literaturii 
române a momentului? Cred că foarte puţini. Cert este 
că scrierea cam ieşise din procustienele canoane 
impuse de ideologia comunistă, drept care organul 
partidului, ziarul Scînteia, a şi sărit repede în ajutorul 
„secţiei de propagandă‖ publicând un fel de cronică 
literară, aşa-zisă „de serviciu‖, evident nesemnată 
(cum se obişnuia în asemenea cazuri), în care atât 
autorul cât şi romanul erau acuzaţi de abateri grave de 
la conceptul de morală comunistă în arta realist-
socialistă. M-am referit la romanul Schimbarea la faţă, 
fiindcă el a fost, cel puţin la momentul respectiv, 

cartea-apogeu a creaţiei lui Sin după cum a considerat 
majoritatea criticilor literari importanţi şi responsabili de 
la finele veacului XX, precum un Valeriu Cristea, care 
afirmă: „«După cel mai iubit dintre pământeni», 
romanul din 1985 al lui Mihai Sin («Schimbarea la 
faţă», n.n.) este poate scrierea cea mai antitotalitară, 
anticomunistă, anticeauşistă, antisecuristă din câte au 
apărut până în decembrie 1989.”; iar Ion Negoiţescu 
generalizează: „Romanele lui Mihai Sin se dovedesc... 
mult mai critice decât altele, contemporane cu ele 
(subl. D.H.), căci – spre deosebire de un Marin Preda 
sau un Augustin Buzura – dânsul nu acordă nici o 
şansă comunismului, nu-l consideră amendabil o dată 
cu trecerea vremii prin înlăturarea tarelor lui... 
(...)«Schimbarea la faţă», cu sticlirile lui de simbol, 
poate fi considerat drept cheia unei lumi şi a literaturii 
ei.” Amândouă citatele sunt din preambulul la romanul 
Quo vadis, Domine? în două volume, publicat între anii 
1993-1996.  

Aşadar, din motive care-mi sunt neclare, 
cel puţin în parte, Mihai Sin a devenit romancierul-
victimă a unei ignoranţe greu explicabile, deşi personal 
cred că „i se trage‖ – culmea paradoxului! – şi de la 
Schimbarea la faţă (1985) şi... de la Quo vadis, 
Domine? 1993-1996), tocmai fiindcă ambele romane 
se circumscriu, dintr-un anumit punct de vedere, 
contextului incomodant pentru personaje care, încă, se 
mai hrănesc bine cu seva mentalităţii tributare 
sistemului totalitar ante-decembrist. Îmi este din ce în 
ce mai limpede că el plăteşte pentru că nu s-a pliat la 
timp şi convingător unor politici de clică linguşitoare 
care a traversat fără probleme de conştiinţă 
decembrie-le ‘89... Această recalcitranţă... continuă, 
care a dat apă la moara „vizaţilor‖ din literatura sa, nu 
i-a fost iertată de către aceştia, ei acţionând cu 
promptitudine pentru marginalizarea sa şi 
minimalizarea ca prozator;  au făcut-o direct, sau prin 
ciracii lor, respectiv cei care, în mod deliberat desigur, 
şi fără a-i cunoaşte valoarea operei, îl ignoră sau, unii 
şi mai zeloşi, o detractează prin foarte la moda 
„reconsiderare‖; mă refer în special la majoritatea 
comentatorilor de literatură post-decembrişti care, 
porniseră, nu cum multă vreme în urmă, un adevărat 
asediu asupra literaturii din perioada totalitaristă. După 
ce a avut parte de o seamă de nedreptăţi, ar fi 
impardonabil să fie ―reconsiderat‖ tocmai de către unii 
inşi intraţi fraudulos în literatura de după ‗89, destui 
dintre ei având doar o bună pricepere a denigrării 
autorului şi a operei...  

Cred că mai bine le-ar prinde acestora 
dacă şi-ar lega numele de opera lui Sin analizând-o cu 
obiectivitate, cu responsabilitate şi cu bun simţ, fiindcă 
el va rămâne în istoria literaturii române un autor ale 
cărui scrieri, pentru avizaţi şi specialişti în sensul real 
şi corect al cuvântului, vor constitui puncte de referinţă 
atât în teoria, cât şi în critica şi istoria literară.  
Încet-încet, starea culturii şi literaturii în această 
perioadă post-decembristă s-a cam limpezit, astfel că 
posteritatea nu va mai fi la fel de tolerantă cu gafele. 
Să sperăm... 
            Aşa spera şi Mihai Sin. În lungile noastre 
convorbiri telefonice, îl regăseam de fiecare dată pe 
omul şi scriitorul care, după un sfert de secol de 
nedreptăţire pentru domnia sa, tot mai credea că va 

                          restituiri 
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prinde ziua când… Nu a fost să fie, din nefericire, iar 
parşivenia unui postdecembrism, şi în cultură şi 
literatură, la marcat profund. Şi bine ar fi ca, măcar unii 
dintre cei care i-au provocat atâta suferinţă, să fie 
răsplătiţi aşa cum şi merită. S-ar putea ca spusele 
mele să sune mai mult sau mai puţin patetic, dar îmi 
permit să afirm că l-am cunoscut destul de bine şi pe 
scriitorul, dar, în egală măsură, sau, mai ales, pe Omul 
Mihai Sin şi ştiu prin ce a trecut… Să se înţeleagă 
adevărul că, de la prima noastră întâlnire în redacţia 
revistei Vatra, în 1976, în prezenţa şi a regretatului 
Romulus Guga, au trecut aproape 40 de ani, timp în 
care am ţinut legătura permanent, pe baza unor 
sentimente reciproc-prieteneşti. De altfel, în 
decembrie, 2009, când l-am vizitat la domiciliul său din 
zona Livezeni a Târgumureşului, am avut parte de-o 
primire foarte frumoasă, împreună cu Doamna Anca, 
menţinând o atmosferă absolut cald-familială. Atunci, 
între altele, mi-a povestit cu dezamăgire şi tristeţe 
cum, după ce i se propusese turnarea unui film pe 
scenariul unuia dintre romanele sale, din motive 
ciudate, proiectul a fost abandonat pur şi simplu de 
către regizor…  
Păcat… 
         Şi trebuie să mai recunosc sincer că, de multe 
ori, vocea şi îndemnurile sale, m-au ajutat în clipe 
dificile, cum, probabil, se întâmplă la destui autori. 
Inclusiv la el, cum mi-a mărturisit la ultima noastră 
convorbire telefonică în legătură cu romanul la care 
lucra: „-Sper să-l pot termina, să termin ultimul capitol 
care mă chinuie pentru un final potrivit…‖ „-Ei, nu cred, 
i-am zis, asta n-o cred. E un moment, va trece şi totul 
va fi bine…‖ „Sper, dar am opt variante de final la 
roman…‖ „Până la urmă a reuşit, iar cartea se află 
deja la editură, mi-a spus Nicolae Băciuţ.  
         Doamne-ajută! 
         Coane Mihai, Dumnezeu să ocrotească sufletul 
cu divinitate spre loja de onoare a spiritelor alese din 
literatura română!         
 
     

 

 

 

 

 

                    

MIHAI SIN:  

 

„-Din păcate, acum problema se 

pune altfel: mai poate fi scriitorul 

„persoană publică”, din moment ce 

aproape nu mai are public?” 

 
 
     Dumitru Hurubă:-Stimate domnule MIHAI SIN, vă 
număraţi printre foarte puţinii scriitori importanţi ai 
literaturii române care au reuşit să traverseze cu bine 
„momentul 89”, ba chiar publicând un roman de câteva 
sute de pagini, în două volume – Quo vadis, Domine –, 
sunteţi mulţumit? 
      Mihai Sin:-Recunosc, am avut şi momente de 
mulţumire legate de acest roman şi văzându-l încheiat. 
L-am scris în împrejurări deosebite pentru mine, ca şi 
cum ar fi trebuit neapărat să-l scriu, având de îndeplinit 
un fel de „datorie‖ faţă de cine, faţă de ce, e mai greu 
de spus. Şi poate ar suna prea patetic, poate chiar 
„grandilocvent‖ pentru vremurile noastre atât de 
„pragmatice‖ şi, în bună măsură, bicisnice. 
„Mulţumirea‖, atâta câtă o fi fost, a alterat sau în 
anumite situaţii a fost copleşită de stări de îngrijorare, 
nelinişte sau chiar consternare, privind starea literaturii 
de la noi, dar nu doar de la noi. Dar sunt mulţumit şi 
pentru că n-a trebuit să mă „schimb‖ cum au făcut-o 
destui.  
       D.H.-Vom reveni cu îngăduinţa dumneavoastră, la 
acest roman puţin mai încolo... Spuneţi-mi acum, vă 
rog, cum se vede producţia de carte românească 
dinspre Târgu-Mureş? În primul rând din punct de 
vedere calitativ. Mă gândesc la puzderia de autori, 
mulţi nepublicaţi înainte de  ’89... 
       M.S.-Târgu Mureş e oraşul unde-mi am 
„reşedinţa‖ ca să spun aşa, dar atâta tot. Probabil la 
asta v-aţi referit. Nu e câtuşi de puţin un loc 
„binecuvântat‖ din punct de vedere cultural, iar din 
atâtea altele, probabil şi mai puţin. Altfel, cred că de 
pretutindeni se vede acelaşi lucru: multă confuzie, 
producţie de carte incredibil de inegală, cărţi demne de 
toată stima, „sufocate‖ de „hibrizi‖ bizari, fără nicio 
valoare. Mă rog, e treaba fiecăruia să-şi cheltuiască 
banii cum vrea, dacă ţine cu orice preţ să-şi vadă 
numele pe o copertă. „Dacă aşa vrea muşchii lui‖ – ca 
să citez această expresie „enormă‖, care a apărut în 
ultima vreme, parcă special pentru perioada aceasta. 
Sau o fi mai veche şi eu am receptat-o târziu?! Şi asta 
se poate. În orice caz, cei mai mulţi dintre cei ce-ar 
trebui să facă o anumită ordine şi în „producţia de 
carte românească‖, cum bine i-aţi spus, se pare că au 
alte treburi: se admiră în oglinzi şi scot gemete de 
plăcere, iar din când în când ţipă unii spre alţii, adică 
„colocviază‖, cât sunt de frumoşi şi de deştepţi. Cu 
siguranţă că trebuie îndurate şi astea, dar nu e deloc 
uşor… 
      D.H.-Credeți că e un câştig sau o pierdere pentru 
scriitor dacă el devine persoană publică? 
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      M.S.-Cândva, pretutindeni în lume, în perioade 
faste pentru literatură, cred că a fi „persoană publică‖ a 
fost pentru scriitor un câştig chiar şi atunci când unii n-
au suportat „povara‖ notorietăţii, dar asta e o altă 
problemă… Din păcate, acum problema se pune altfel: 
mai poate fi scriitorul „persoană publică‖, din moment 
ce aproape nu mai are public? Cum spuneam acum 
vreo doi ani (la un colocviu!), scriitorii au ajuns să se 
citească doar între ei, şi asta în cel mai bun caz. 
„Publicul‖ a fost atras şi cucerit de alte „domenii‖, ca şi 
de tot felul de „scriitori‖ care oferă în porţii 
considerabile ―dulceţuri‖, „otrăvuri‖, false probleme și 
mai ales „nicio problemă‖, texte de „mestecat‖ precum 
chewing gum-ul, de pildă. 
        D.H.-Aţi făcut parte din extraordinarul grup de 
scriitori care a început să editeze la Târgu Mureș seria 
nouă a revistei „Vatra” – cea mai importantă revistă de 
cultură editată în provincie… Sunteţi dispus să vorbiţi 
puţin despre ea? Ce a însemnat pentru 
dumneavoastră, pentru ardeleni şi pentru scriitorimea 
română în general? 
        M.S.-Au fost destule „voci‖ (neoficiale, desigur, 
pentru că cele oficiale, dintotdeauna…) care au 
susţinut, în anumite momente, că „Vatra‖ a fost cea 
mai bună revistă din ţară, nu doar din „provincie‖. Noi 
n-am avut „complexe provinciale‖. Dimpotrivă, „am dat 
tonul‖ nu o dată, iar în privinţa „rezistenţei‖ culturale, 
literare şi chiar politice, cred că într-adevăr meritele 
revistei au fost foarte mari. Dar ce-aş putea să vă spun 
acum în plus? Adevărul e că nu sunt deloc „dispus‖, n-
am niciun chef să vorbesc despre  „Vatra‖. Multe dintre 
lucruri au fost deja uitate, minimalizate, falsificate. 
Teritoriul a fost repede cucerit, cum se întâmplă 
întotdeauna, de inşi care-şi arogă tot felul de merite, 
„se lustruiesc pe sine‖, emit inepţii, unii dintre ei 
detestând „echipa‖ şi „revista în epocă‖. Ce poţi să le 
faci? Trebuie lăsaţi în pace, sunt de neoprit în 
demersurile lor de a se „nemuri‖. Dar tăcerea este 
totuşi mult mai deasă decât aceste tentative de „istorie 
literară‖ falsificată și îngrozitor de măruntă. Încerc să 
nu-mi bat capul cu astfel de „probleme‖ – oricum, nu 
le-aş face faţă. 
       D.H.-Acceptaţi ideea că, în momentul de faţă 
literatura şi cultura seamănă cu o apă tulbure în care, 
rar, mai pătrunde câte un şuvoi de limpezime? Credeţi 
că aceasta ar fi „normalul”, sau „un normal”? 
       M.S.-Accept în întregime ideea. Şi o fi ―normal‖ să 
se întâmple astfel, din moment ce, de multă vreme, 
„anormalul‖ face parte  din vieţile noastre, din 
„normalitatea‖ noastră. 
      D.H.-Sunteţi de acord să ne întoarcem puţin în 
timp şi să-mi vorbiţi despre romanul dumneavoastră 
Schimbarea la faţă? Ideea acestei întrebări este legată 
de faptul că, îmi amintesc foarte bine, în ziarul 
„Scînteia” a apărut atunci un comentariu nesemnat, 
extrem de dur la adresa cărţii. Vi se aduceau, între 
altele, acuzaţii de pornografie, vulgarităţi etc. Ştiţi, sau 
bănuiţi, care a fost cauza reală a atacului şi cine NU a 
semnat materialul respectiv? 
      M.S.-Consider şi azi că Schimbarea la faţă e un 
roman profund protestatar. L-am scris cu o mânie rece 
şi cu o exasperare controlată, cel puţi aşa îmi 
amintesc, şi nu „şopârle‖ sau tot felul de găselniţe au 
provocat reacţiile amintite (şi încă multe altele), ci 

întreaga substanţă a cărţii. Printre altele, cred că a 
iritat în mod deosebit un capitol, să-i spun „eseistic‖, 
despre  „micul şef‖ şi despre ascensiunea lui Hitler la 
putere. Dar nu Hitler, ci Ceaușescu a fost ţinta mea 
reală, iar acest lucru a fost observat de către „vigilenţii 
de serviciu‖. Cum însă nu se putea spune pe faţă că 
şeful, tovarăşul a fost astfel „zugrăvit‖ într-o carte (prea 
mulţi ar fi trebuit să plătească lipsa de vigilenţă înainte 
de apariţie!), s-a găsit soluţia cu „pornografia‖, 
„vulgarităţi de limbaj‖ etc. E ciudat că, după atâta timp, 
nimeni din cei „responsabili‖ atunci, la „Scînteia‖ sau la 
Secţia de presă a C.C., nu îndrăzneşte să dea la o 
parte ―vălul‖ anonimatului. Da, eu cred că ştiu cine a 
scris acel articol. Dar nu am suficiente probe ca să fac 
public acel nume. Şi chiar dacă  aş avea, n-am nicio 
dorinţă de „răzbunare‖.Ar fi doar un fapt de istorie 
literară şi, poate, un motiv în plus de a-l împiedica pe 
acel autor să mai comită şi alte „mizerii‖, cu altă 
mască, în vremurile noastre. Deşi, cine şi ce îl poate 
opri pe „tipul abject‖ din acţiune?! Până la urmă, poate 
că totuşi careva dintre cei implicaţi va vorbi, doar s-au 
făcut atâtea alte „dezvăluiri‖, mult mai importante, nu-i 
așa?! Dar am serioase rezerve. De obicei, genul 
acesta de indivizi ―dezvăluie‖ doar ceea ce le convine. 
      D.H.-Revenind la noul val de scriitori: consideraţi 
că ei sunt comentaţi corespunzător de critica literară? 
Şi, oarecum, în context: ce părere aveţi despre grupuri 
şi partizanate literare? 
      M.S.-Dacă există un „nou val‖, n-am nicio îndoială 
că nici ei, ca şi cei mai „vechi‖, nu sunt comentaţi 
corespunzător. Despre „grupuri‖ şi „partizanate 
literare‖ ce pot să vă spun? E o realitate pe care o 
cunosc şi pe care încerc de-o viaţă s-o iau ca atare 
sau s-o ignor. Uneori reuşesc, alteori mai puţin. E mult, 
infinit mai greu să fii „izolat‖. Asta irită, aş zice chiar că 
„întărâtă‖. Altfel, n-ai ce face, există oameni care aşa 
vor ei să-şi ducă traiul, sau nici nu pot altfel: în grupuri, 
în cete, uneori chiar în haite. şi, fireşte, nu e vorba 
doar de scriitori. 
      D.H.-Unii scriitori vorbesc despre model-modele… 
Aţi avut, sau aveţi? Vă convine să se spună despre 
dumneavoastră că scrieţi ca…? 
      M.S.-Că-mi convine sau nu, s-au făcut destule 
asociaţii între proza mea şi a altor scriitori, mai ales de 
pe alte meleaguri. Alteori s-au făcut asociaţii şi cu 
viziunea unor regizori-cineaşti… În general, pot spune 
că aceste comparaţii n-au fost excesive şi rareori le-
am considerat „nefericite‖. Dar „modele‖ n-am avut. M-
am ferit încă de la început de aşa ceva, aproape 
programatic. Am încercat să-mi ascult propria voce şi 
să „interpretez‖ substanţa pe care o am, atâta câtă e. 
      D.H.-Nu puteţi fi înregimentat doar în eșalonul 
„romancier”, pentru că aţi scris şi proză scurtă şi 
eseu… Altceva? De exemplu teatru, poezie… În orice 
caz, ce loc ocupă în sufletul dumneavoastră alte 
genuri literare decât romanul? 
        M.S.-N-am scris teatru, cu excepţia unei piese 
pentru copii, pe care am scris-o de fapt de dragul fiicei 
mele, Mihaela. Am scris cândva şi un fel de poeme – 
mai bine zis nişte „notaţii‖ ce se doresc foarte lapidare, 
„seci‖, şi în care poezia trebuie să fie subsumată și 
„comprimată‖. Dar ştiam că nu pot fi poet, ci doar 
prozator, iar acele încercări ţineau mai degrabă de 
experienţele prozatorului. Altfel, iubesc mult poezia, 
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fără să fiu un cititor asiduu. Marea poezie – pentru 
care îmi place să cred că am „antene‖ s-o receptez – 
mă tulbură, mă răvăşeşte, şi nu mă hotărăsc prea uşor 
să mă las pradă unor astfel de stări. Îmi place de 
asemenea proza scurtă, şi ani de zile am încercat 
chiar s-o susţin şi altfel decât practicând-o, scriind mici 
eseuri, „note‖, încurajând autori ale căror texte mă 
entuziasmau, dar care erau prea puţin sau deloc 
băgaţi în seamă de către critica vremii. Asta a fost în 
perioada mea de „activism literar‖, când m-am risipit în 
tot felul de „cauze‖ mai mult sau mai puţin pierdute. 
Dar n-o regret şi astăzi preţuirea şi respectul faţă de 
acei scriitori au rămas intacte, iar în unele cazuri au 
sporit de-a lungul anilor. 
      D.H.-Vă oboseşte scrisul, sau vă dă o senzaţie de 
bine şi chiar de relaxare? 
      M.S.-„Senzaţia de bine‖ apare, într-adevăr, uneori, 
când sunt cu adevărat mulţumit. Dar „oboseala‖ 
înseamnă cel mai adesea „epuizare‖, „sfârşeală‖, chiar 
un fel de „convalescenţă‖ prelungită în care am intrat, 
de pildă aproape de fiecare dată când am pus punctul 
final la o carte. Mai sunt însă atâtea alte stări, atâtea 
alte trăiri, complicate, complexe, încâlcite chiar sau 
confuze pe care ţi le oferă scrisul. Pentru a le descrie, 
pentru a le mărturisi, e necesară probabil o altă carte 
şi o anumită motivaţie. Unii au şi făcut-o, scriind un fel 
de „jurnal‖ despre cum a mers lucrul la un roman, de 
pildă. Sincer să fiu, n-am simţit niciodată nevoia să o 
fac şi nici nu-i prea văd rostul. Aşa cum mi-e greu să-i 
înţeleg pe cei ce afirmă cu nonşalanţă că scriu „cu 
plăcere‖ şi că „se destind‖ sau „se relaxează‖ scriind. 
Dar asta e treaba fiecăruia într-un domeniu atât de 
manifest subiectiv. 
      D.H.-Urâţi eroii negativi pentru a-i face cât mai 
negativi? 
      M.S.-Interesantă întrebare… M-am ferit 
întotdeauna, la început probabil instinctiv, să-i urăsc 
pe eroii „negativi‖ chiar când sunt foarte negativi. Asta 
ar presupune, pe plan artistic şi o deformare, o 
îngropare a „tuşelor‖, apariţia unor „malformaţii‖. Ştiu 
că am avut un moment de mulţumire când în urmă cu 
ani, un critic important a scris că la mine se manifestă 
o nevoie de înţelegere a lumii pe care o descriu, chiar 
şi atunci când anumite aspecte sunt detestabile. Într-
adevăr, acesta mi se pare a fi un lucru esenţial, pe 
care încerc să-l fac și uneori se pare că am reuşit: să 
înţeleg. 
      D.H.-Cât de normală vi se pare implicarea unor 
scriitori în viaţa politică? V-aş da trei exemple: Ana 
Blandiana, Nicolae Manolescu şi Octavian Paler. Ce 
credeţi? Au câştigat ei? Am câştigat noi? Am câştigat 
cu toţii sau a fost o pierdere generală: cultură, 
literatură, scriitori, cititori, pierzând şi ei ca politicieni? 
      M.S.-Implicarea unor scriitori în viaţa politică mi se 
pare cât se poate de normală. Unora politica li se 
potriveşte, altora nu. E o chestiune ce ţine de 
temperament, de ―structură‖, de ambiţii, de himere 
chiar, şi încă de atâtea altele… Spre politică se poate 
veni dinspre diferite profesii, aşa că de ce n-ar fi tentaţi 
şi scriitorii? De ce nu prea reuşesc scriitorii în politică? 
Asta e altă poveste şi am încercat s-o explic într-un 
recent interviu publicat în „Luceafărul‖. Faţă de 
scriitori, „ceilalţi‖ au o suspiciune în plus, ca şi ceva 
mai multe prejudecăţi. În privinţa „pierderilor‖ şi 

„câştigurilor‖, mi se pare că nu e vorba de nicio 
„pierdere‖ şi de niciun „câştig‖. Pur şi simplu se 
întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple. 
      D.H.-Înainte de ’89 se vorbea despre „realism 
socialist”, acum s-ar putea vorbi despre un realism al 
economiei de piaţă, evident în literatură? 
      M.S.-„Realism al economiei de piaţă‖… Da, se 
poate spune şi aşa… Există, fireşte, o „literatură de 
consum‖. Ea nu trebuie să fie neapărat proastă şi 
detestabilă, după cum extrem de rar se mai poate 
vorbi şi de „artă‖. Scriitorul occidental cunoaşte de la 
început „regula jocului‖, în timp ce noi abia acum 
simţim pe pielea noastră anumite lucruri ce ţin de 
duritatea „pieţii‖. În Occident, „arta‖ (nici ea 
întotdeauna autentică) s-a refugiat într-un fel de spaţii 
privilegiate (există un canal TV „Arte‖, nu-i aşa?), 
„ocrotite‖ (cum ar fi „campus‖-urile universitare), dacă 
nu cumva în „rezervaţii‖. Dar lucrurile sunt ceva mai 
complicate şi n-aş vrea să le „expediez‖, vulgarizându-
le. 
      D.H.-Cum colaborează un scriitor de talia 
Dumneavoastră cu editurile în momentul de faţă? 
      M.S.-Prost. Chiar foarte prost. Am avut deja 
experienţe „nefericite‖ cu editurile cu care am 
colaborat, ba chiar, din anumite puncte de vedere, 
detestabile. Dar să vă povestesc o întâmplare: am 
parcurs o perioadă deloc scurtă şi uşoară căutând o 
editură care să-mi publice, în condiţii „reciproc 
avantajoase‖ volumul al doilea al romanului Quo 
Vadis, Domine? La un moment dat, am ajuns în faţa 
unui domn de la o editură „bine situată‖, ca să zic aşa. 
Îl consideram un distins intelectual. Ei bine, m-a 
refuzat, invocând anumite pretexte (că nu vrea să se 
amestece într-un anumit „conflict‖ etc.), dar nu asta era 
important, refuzul lui fiind previzibil: mi-a spus, printre 
altele, că „autorii‖ nu mai sunt acum în situaţia de a 
avea anumite „pretenţii‖, acum regulile s-au schimbat, 
sunt total la mâna editorilor. Şi am simţit în vocea şi în 
toată atitudinea lui o satisfacţie joasă, aproape 
ciocoiască, în care el, din spatele unui birou, putea 
„strivi‖ până şi „un scriitor de talia mea‖ (ca să vă reiau 
expresia). Am avut senzaţia că un fătălău credea că 
devenise, în sfârşit „bărbat‖. Acum era momentul! Şi 
specia asta nu era deloc rară, vă rog să mă credeţi. 
Sau altă întâmplare, căci, vedeţi, ne lipsesc multe, dar 
de ―epică‖ nu ducem lipsă: văzusem la TV o emisiune 
în care, printre alţi invitaţi, era şi un tânăr director de 
editură ale cărui idei mi se păruseră interesante. I-am 
dat un telefon, prezentându-mă, adăugând că nu ştiu 
dacă numele meu îi spune ceva. „Nu‖, mi-a răspuns 
ritos și „important‖. Am convenit o întâlnire de 
principiu, dar ştiam că n-o voi mai avea niciodată. 
Problema nu e că omul nu auzise de mine, că nu citise 
un rând din cărţile mele. Undeva, dacă l-ar fi interesat 
literatura română, „câtuşi de puţin‖ ar fi putut întâlni şi 
numele meu într-un ziar, într-o revistă. Deci nu e vorba 
de orgoliul nostru scriitoricesc, atât cât îl avem fiecare. 
Dar mulţi dintre cei intraţi recent în „sistemul de carte‖ 
(edituri, difuzare, tipografii), nu cunosc absolut nimic 
din literatura română şi vin doar cu o viziune 
„inginerească‖ şi de „management‖. Cel mult, li se pare 
că literatura română începe odată cu ei. Şi nu puţini 
sunt cei ce o dispreţuiesc sau chiar o detestă, ceea ce 
se vede cu ochiul liber. Oricum, e o realitate 
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îngrozitoare şi, să recunoaştem, din anumite puncte de 
vedere trebuie s-o luăm de la început, alături de aceşti 
noi „culturnici‖. 
      D.H.-Cum vă simţiţi după ce aţi publicat o nouă 
carte? 
      M.S.-Asta depinde de carte. De-a lungul anilor m-
am simțit „eliberat‖ sau am simţit o „uşurare‖, am fost 
bucuros sau încrezător şi nu de puţine ori trist, dacă, 
cuvântul acesta mai spune astăzi ceva, şi îngrijorat, 
gândindu-mă la ce mă aşteaptă. Dar dacă situaţia 
celor ce scot cărţi, să le spun aşa, căci scriitori 
profesionişti văd că e tot mai greu să ne numim, va 
continua să se înrăutăţească, sub toate aspectele, nu-i 
exclus să mă simt stingherit, să mulţumesc „cu 
umilinţă‖ la tot mai multă lume „care a contribuit…‖,  
sau chiar să mă scuz „pentru deranj‖. 
      D.H.-Domnule Mihai Sin, ne apropiem de finalul 
discuţiei noastre. Au mai rămas doar câteva lucruri de 
lămurit... La un moment dat aţi făcut parte din 
diplomaţia românească... Cu ce gânduri v-aţi implicat 
şi ce a însemnat pentru dumneavoastră, ca om şi ca 
scriitor acest lucru? 
      M.S.-A fost o experienţă extrem de interesantă, 
care a fost posibilă, cum se ştie, în urma unei 
înţelegeri între Uniunea Scriitorilor şi Ministerul de 
Externe, al cărui principal promotor a fost Laurenţiu 
Ulici. Deși am rămas la Tel-Aviv mai puţin de un an, 
timpul petrecut în Ţara Sfântă merită cel puţin o carte, 
îmi spun mereu asta şi sper să mă ajute Dumnezeu să 
o şi scriu. Dar nu vreau să scriu despre „viaţa de 
ambasadă‖, ci despre experienţa spirituală pe care am 
trăit-o acolo. Am văzut multe şi cred că am înţeles 
multe. 
      D.H.-Ce părere aveţi despre pătrunderea în 
literatura română a vulgarităţilor, pornografiei şi 
obscenităţilor de tot felul? Consideraţi că aşa e normal, 
pentru ca... fiecare pasăre să trăiască sau să moară 
pe limba ei?  
       M.S.-În ultimii ani am devenit tot mai „zgârcit‖ şi 
exigent cu lecturile mele. Deci vă declar cu sinceritate 
că nu m-am întâlnit cu aşa ceva. Dar dacă aşa stau 
lucrurile şi sunt convins că „fenomenul‖ pe care-l 
semnalaţi există, atunci ar trebui să intervină și 
„legea‖. Iar dacă ea nu există sau e prea 
„interpretabilă‖ și „laxă‖, atunci ar trebui să existe, 
totuşi, şi alte mijloace de reacţie pe care orice 
societate trebuie să le aibă pentru a se apăra de 
degradare. 
       D.H.-Sunteţi de părere că există o delimitare 
destul de clară între literatură ante şi post ’89? Sau 
acest lucru se simte/se va simţi doar la o parte dintre 
scriitori? Care credeţi că sunt aceştia? 
      M.S.-Nu mă interesează o astfel de delimitare, nu-
mi spune nimic. Cei ce trasează astfel de „frontiere‖ o 
fac de obicei din interes de „transparenţe‖. Cum am 
mai spus, eu n-a trebuit să mă „schimb‖. Au apărut 
scriitori noi (unii dintre ei la vârste venerabile, cu 
extraordinare cărţi de „memorialistică‖ – dar care 
reprezintă, cel puţin câteva dintre ele, mult mai mult 
pentru cultura naţională), vor mai fi şi alţii, aşa aş vrea 
să privească lucrurile, aşa mi se pare firesc. Am avut 
destule „hiatus‖-uri în istoria și cultura noastră, 
provocate de alţii, şi nu văd de ce ar trebui să mai 
creăm şi noi altele. 

      D.H.-Revenind la Quo Vadis, Domine?, nu mai ştiu 
în ce număr al “României literare” din a doua jumătate 
a anului trecut, criticul literar Alex Ștefănescu a 
publicat o cronică du şi, mi s-a părut mie, clar 
tendenţioasă, făcând notă discordantă apropo de 
comentarii ale altor critici. Ce-ar fi să credeţi că există 
nu-ştiu-ce legătură între această cronică şi nu chiar 
atât de vechiul comentariu din „Scînteia”? 
      M.S.-Am răspuns cu întârziere, după câteva luni, 
acelei „cronici‖. Replica mea a fost găzduită de 
„Luceafărul‖. Ce era de spus am spus şi cred că ceea 
ce am afirmat despre acest ―personaj‖ se va adeveri. 
Dacă nu cumva s-a şi adeverit, şi am destule semnale 
că nu puţini sunt acei ce s-au convins de aceasta. 
Altfel, eu mi-am propus să-l las „în plata Domnului‖. 
      D.H.-Puteţi numi câţiva scriitori tineri în care aveţi 
încredere în prezent? 
       M.S.-Adevărul e că nu mai ştiu cum stau lucrurile 
în sectorul „tinerilor scriitori‖. şi apoi, n-am agreat 
niciodată departajările pe criterii de vârstă. 
      D.H.-Domnule Mihai Sin, înainte de a vă mulţumi 
pentru participarea la acest dialog, o ultimă şi banală 
întrebare: vom găsi în anul 1997 o nouă carte semnată 
de dumneavoastră? 
      M.S.-Nu. Mi-ar fi plăcut să scot o carte de 
publicistică, dar eu n-am statut de „lider de opinie‖ sau 
de „analist politic‖ sau de orice alt tip de „vedetă‖, nu 
cred că voi găsi un editor interesat, şi, la urma urmei, 
ultima mea carte, din motive nu pe deplin elucidate, 
mai mult n-a fost decât a fost în librării. Aşa că nu mai 
ştiu dacă ar fi ceva de regretat. Oricum, trăim sub 
semnul derizoriului. 
      D.H.-Vă mulţumesc, Domnule Sin! Vă doresc 
sănătate, putere de muncă şi noi scrieri care să 
rotunjească zestrea de valori a literaturii naţionale în 
contextul celei universale.  
                       
P.S.Acest dialog a început la scurtă vreme după 
apariţia romanului în 2 volume Quo vadis Domine?, şi 
a continuat după câţiva ani… (D.H.)  
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IOAN EVU 

Fragment din romanul  

            Geamantanul 

                                   *   *   *      

        Eram elev într-a şaptea când am scris primele 
poezii, de fapt, câteva compuneri rimate, pe o temă 
dată, ceva despre toamnă. Mi le remarcase profesoara 
mea de română. În timp ce le citea întregii clase, am 
desluşit în ochii profesoarei luminiţa unor lacrimi. Nu 
înţelegeam ce o impresionase într-o asemenea 
măsură… Uşor stânjenită de tăcerea ce se lăsase în 
încăpere, domnişoara Mona şi-a şters cu batista 
rimelul prelins pe obraji ca două picături de culoarea 
cărbunelui, izvorâte din superbii săi ochi. 
        Într-unul din versuri, comparam frunzele căzând 
cu nişte lacrimi ce alunecă pe toboganul toamnei… 
Imaginea aceea o inventasem cu gândul la Fane, mai 
precis, la momentul despărţirii de moară – tristul 
eveniment la care fusesem martor împreună cu ceilalţi 
copii. 
        Mai scriam acolo că „despărţirile urzică sufletul” şi 
lasă în suflet răni ce „ard tăcut în cuvinte”… Probabil, 
acele imagini – celelalte erau biete pastişe după poeţi 
clasici – o mişcaseră într-atât pe profesoara mea de 
română, care tocmai încheiase o idilă cu un 
motociclist… Făt-Frumos-ul cu faţa măslinie, păr 
cârlionţat şi ochi albaştri, o lua de la şcoală pe 
domnişoară în fiecare zi după terminarea orelor. Într-
una din seri, am constatat că brunetul călare pe caii-
putere n-o mai aştepta, ca de obicei, în parcul din 
spatele şcolii. 
        Exuberanta domnişoară Mona devenea din ce în 
ce mai tăcută. Ceva se întâmplase cu ea; se închidea 
în sine cu lacăte de gheaţă precum o fereastră ce 
refuză aerul dimineţii.Ne recita însă, cu o fervoare pe 
care n-o voi uita niciodată, versuri de Eminescu. În 
acele momente, în ochii ei se înfiripau razele unei 
lumini mistice. Întregul ei chip era învăluit într-o aură 
melancolică, înnobilându-i fiecare trăsătură. 
        Odată, pe când citea aproape în şoaptă: „Sara pe 
deal, buciumul sună cu jale/ Turmele urc, scapără 
nourii-n cale”… am avut senzaţia acută că îi văd 
vocea: era o suprafaţă de lac, abia atinsă de briză… 
Cu greu mi-am putut stăpâni impulsul de a mă 
îndrepta spre ea, să o iau în braţe, să-i sărut ochii 
negri, luminaţi de mister. 
        Nu pricepeam, în ruptul capului, cum poate un 
bărbat să părăsească o astfel de femeie… Îl 
blestemam în gând pe motociclist şi, din ziua aceea, 
am decis că trebuie să mă apuc mult mai serios de 
scris. Exersam semnând scurte cantilene dedicate 

colegelor mai răsărite: Geta, Rodica, Anca… Celor mai 
multe dintre ele le podidiseră sânii: îmi înţepau 
vârfurile degetelor, ori de câte ori îi atingeam, ca din 
greşeală, în sala de sport sau pe culoarele şcolii… 
Miraculoasa lor atingere mă furnica până-n tălpi. 
        Într-o seară, mâinile mi-au zăbovit pe sânii 
Georgetei… Ne-am întâlnit pe holul de lângă vestiarul 
sălii de sport şi, fără nici un cuvânt, ne-am abandonat 
lirismului unei îmbrăţişări nesfârşite… Era încleştarea 
a doi magneţi întregind ritualic sensul unei iubiri fără 
prihană. Era o îmbrăţişare în raiul abia început, o 
mângâiere a timpului-puber… Cel ce încă nu ne 
înspinase braţele întinse spre mireasma fructului 
interzis.   
        Degetele mi-au alunecat uşor pe pulpele albe şi 
au atins spaţiul imaculat al coapselor… Georgeta şi-a 
tras fusta în jos cu un gest precipitat, apoi m-a înlănţuit 
cu braţele-i fragile, strivindu-şi buzele de ale mele. Ne-
am sărutat lung, până când am început să simt un gol 
plăcut în viscere… Mâna mi-a coborât din nou pe 
pulpele ei şi-a poposit câteva clipe pe moliciunea 
dintre coapse, acolo unde ştiam că se ascunde 
misterul ei de viitoare femeie. La rândul ei, Georgeta 
mi-a atins sexul, apoi şi-a lipit pântecul de al meu, 
rostindu-mi numele, ca în transă. 
        Tremuram amândoi, în timp ce ne sprijineam de 
peretele holului, continuând să ne sărutăm şi să ne 
mângâiem cu aceeaşi fervoare… Visul nostru erotic a 
fost întrerupt de zgomotul unor paşi răsunând pe 
culoar… Geta s-a smuls din braţele mele şi-a ţâşnit pe 
treptele scării, rostind în fugă: 
        – Te iubesc, iubitul meu ! 
       A fost primul sărut din viaţa mea… L-am 
imortalizat în poetice fraze, prin acele caiete-oracol ce 
aveau inscripţionate pe copertă îndemnul conspirativ: 
„Citeşte, răspunde, şi dă mai departe”… şi circulau pe 
sub pupitrele băncilor, ascunse privirilor iscoditoare ale 
dascălilor noştri, în orele de chimie ori de geografie. 
        Mi-amintesc că la întrebarea „Ce este sărutul?”, 
un coleg a dat următorul răspuns, devenit de mult o 
metaforă de bun comun: „Sărutul? Un schimb reciproc 
de microbi… o respiraţie gură la gură”… Era un băiat 
gras, cu fruntea plină de acnee, mereu transpirat, a 
cărui respiraţie mirosea, mai tot timpul, a parizer… 
Tenta superior ironică a răspunsului său reuşise să mă 
scoată din sărite. Am făcut greşeala să-l întreb, de faţă 
cu ceilalţi colegi, dacă a sărutat vreodată o femeie 
adevărată, în afară de mămica lui… 
        – Da, bă, poiată, am sărutat mai multe şi încă… 
cu limba… în gură! După care m-a lovit cu echerul 
peste faţă. 
        M-am ferit, însă un colţ al triunghiului mi-a zgâriat 
obrazul. M-am năpustit cu capul în pieptul lui şi ne-am 
prăbuşit amândoi peste banca pe care-am auzit-o 
trosnind sub greutatea trupurilor noastre. I-am cărat la 
pumni cu o viteză ce şi pe mine mă uimea… Flintea 
icnea la fiecare lovitură încasată. În cele din urmă, s-a 
întins pe podea, schiţând gesturi de predare. Îi 
spărsesem nasul: câteva picături de sânge 
murdăriseră duşumeaua. 
        Multă vreme după aceea nu mi-a mai vorbit. Dar 
nu-mi păsa. Dădusem o lecţie de bărbăţie şi eram 
mândru de fapta mea.  

                     proză 
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        Flintea era tocilarul clasei. Lua note bune la toate 
materiile, inclusiv la sport, deşi nu era în stare să facă 
o flotare mai acătării… Burta lui ghiftuită cu chiftele şi 
parizer se încăpăţâna să rămână lipită de podea. Doar 
creştetul i se ridica de pe saltea, în ritmul imprimat de 
fluierul profesorului de sport. 
        Mama lui lucra la Primărie şi, de multe ori, în 
pauzele mari, o vedeam coborând din maşina 
Consiliului, cu un sufertaş în mână… Îi aducea 
odraslei ciorbă caldă de la cantina Partidului. 
        Mai târziu, Flintea a ajuns activist PCR, apoi 
directorul unei importante firme. Cine ştie câte dosuri – 
şi nu doar de femeie – o fi sărutat, bietul de el, până a 
reuşit să se caţere atât de sus ? 
      Peste ani, l-am reîntâlnit la o nuntă unde cântam 
cu trupa mea… Spre dimineaţă, s-a îmbătat într-un 
asemenea hal încât a început să-şi toarne singur bere 
în buzunarul de la piept: nu-şi mai nimerea propriul 
pahar. 
        Îşi amintea afrontul pe care i l-am adus în 
copilărie: 
        – Nu te iert, lăutare… Să ştii, bă, pentru cultura ta 
generală, că, într-a doişpea, am futut-o şi pe profa ta 
de istorie. Târfa dracului! Nu se uita la repetenţi ca 
tine… 
        Apoi a continuat, împroşcându-mă cu salivă: 
        – Ia de aici o sută de lei, şi cântă-mi şi mie „De 
ce, oare, eu te-am cunoscut?”… 
        Aceleaşi coşuri juvenile îi încoronau fruntea. 
Râsul lui disloca aerul. Paharele păreau că tremură 
atinse de suflul homericului său hohot… Simţeam 
nevoia să-l izbesc cu capul în gură pe director. Intuind 
gândul meu, Fabian, ghitaristul formaţiei, a reuşit să 
mă calmeze: 
        – Lasă-l, frate, nu vezi că-i betoc? Dă-l în plata 
Domnului! 
        Mi-am cerut scuze – la microfon – că nu pot cânta 
melodia cerută, motivând că nu ştiu textul, însă, dacă 
tovarăşul Flintea binevoieşte să-l scrie pe o bucată de 
hârtie, îi voi îndeplini preferinţa… 
        – Bine, guristule, ţine două sute de lei! Dar fă-mi 
e dedicaţie specială pe Cenuşăreasa… Vezi, să cânţi 
frumos, ca la televizor… Artistule! 
        Am dedicat maneaua „tovarăşului Flintea, în 
amintirea frumoşilor ani de şcoală primară‖… 
Directorul şi-a descheiat nasturii de la cămaşă şi a 
început să danseze din buric, în timp ce spărgea în 
dinţi paharul pe care tocmai îl dăduse peste cap… 
Cocoţat pe masă, îşi unduia şoldurile, susţinut de 
aplauzele ritmice ale comesenilor… Burdihanul îi sălta, 
cutremurat de valurile de osânză revărsată peste 
cureaua pantalonilor. Din colţul gurii începuse să i se 
prelingă pe bărbie un firicel de sânge, dar el îşi 
continua bâţâiala golemică printre farfuriile cu 
sarmale… Din când în când, grohăitul ce îi răzbătea 
din gâtlej era întrerupt de ţâpuriturile celorlalţi nuntaşi. 
        Cheful era încins… Am cântat toate manelele pe 
care le ştiam… Privirea lui Bălcescu – albastru simbol 
al opulenţei –  multiplicată pe zecile de bancnote 
zvârlite pe podiumul improvizat din scândură negeluită 
mă scruta cu ironie amară. În jumătatea aceea de oră 
am câştigat mai mulţi bani decât un salariu lunar. 
Nuntaşii se întreceau între ei lipindu-ne pe frunte ori pe 

instrumentele muzicale portretul vânăt al vizionarului 
mort la Palermo. 
 
                                    * * * 
 
        Soldat fiind, am ţinut un jurnal. Scriam în el doar 
noaptea, după ora stingerii, la lumina lanternei, cu 
pătura trasă pe cap. Scriam şi poezii în timp ce făceam 
de planton pe holul unităţii lângă zecile de perechi de 
bocanci duhnind a hoit, aliniate în faţa dormitoarelor… 
Holul era luminat de un bec slab, aureolat de puzderia 
fluturilor nocturni. 
        Caietul acela cu coperţi negre, din vinilin, îl 
păstrez şi acum… Într-o seară, mi l-a descoperit un 
fruntaş de prin Botoşani: îl văzuse Hanţi cotrobăindu-
mi prin geamantan în timp ce eu eram la spălător. De 
altfel, nu o singură dată, am constatat că-mi lipseau 
din valiză diverse alimente, cremă de ras ori lame de 
bărbierit. 
        Nu i-am reproşat nimic moldoveanului; se purta 
ca un zbir cu pifanii… Era un veteran nesimţit, ce-şi 
dădea foc cu chibritul gazelor, după ce înfuleca două 
castroane cu fasole iahnie. Până într-o noapte când 
câţiva soldaţi, tot din ciclul doi, i-au pus pătura în cap 
şi i-au ars o chelfăneală cu strigături… Fruntaşul a stat 
trei zile în infirmerie… Susţinea că s-a lovit singur 
alunecând pe treptele scării de la intrare. 
        Prea mult nu-mi păsa de dulciuri, de conserve ori 
de lamele dispărute, însă când Hanţi mi-a spus că l-a 
văzut pe răzeş răsfoindu-mi jurnalul, am simţit că 
turbez. Am luat drugul de la sobă şi am ieşit pe hol să 
îl caut. Eram în stare să-i crăp ţeasta. Noroc cu Hanţi 
că m-a mai liniştit. 
        L-am raportat pe fruntaş ofiţerului de serviciu pe 
baterie. Acesta era şi comandantul meu de pluton, un 
locotenent de treabă, căruia îi copiam cursurile pentru 
facultatea ce o urma la fără frecvenţă. În felul ăsta 
scăpam de multe ore de instrucţie şi corvoadă 
umilitoare… Locotenentul l-a pedepsit  cu câteva nopţi 
de planton, l-a pus şi la şmotru în veceul unităţii…. De 
atunci moldoveanul nu m-a mai deranjat deloc. Însă, 
când mă întâlnea pe holul cazărmii, îmi şuiera printre 
dinţi: 
      – Bre, şini ti crezi matali, Ieminiescu? 

        Aşadar, mai păstrez şi astăzi acel jurnal… Îl 
ţineam printre pungile cu usturoi, ceapă, slănină, zahăr 
şi cremă de ghete… 
        Cufărul era construit din lemn de cireş. Avea un 
mâner de fier încrustat cu motive geometrice. În ziua 
liberării, am prins de acel mâner o sârmă pe care am 
legat-o de scara ultimului vagon al trenului ce pleca din 
gara Caracal către Ardeal. 
        Împreună cu alţi doi hunedoreni care procedaseră 
la fel cu geamantanele lor priveam cum săreau 
aşchiile din cuferele izbite de traversele liniei ferate… 
În tot acest timp, plimbam ritualic, din mână în mână, o 
sticlă de coniac „Vrancea‖... Când din cuferele noastre 
au rămas doar mânerele pendulând deasupra căii 
ferate, ne-am retras în vagonul-restaurant. N-am mai 
ieşit de-acolo decât în gară la Petroşani… 
        Chelnerul începuse să debaraseze mesele, 
rugându-ne insistent să coborâm din restaurant, dar 
noi nu l-am luat în seamă: mai aveam încă de 
descântat destule sticle cu bere… Când am realizat că 



25 
 

vagonul-restaurant circula doar până în gara 
Petroşani, era prea târziu… Garnitura cu celelalte 
vagoane plecase, între timp, fără noi… 
        Am luat în mare grabă un taxi şi, împreună cu 
ceilalţi conorăşeni ai mei, am reuşit să prindem, în 
staţia următoare, trenul ce avea să ne poarte spre 
casă… 
        A fost primul tren pe care l-am pierdut în viaţă. La 
propriu. De fapt, mai pierdusem unul… Atunci când am 
rămas repetent în clasa a unsprezecea. Un tren pe 
care n-aveam să-l mai prind niciodată. 
        În vremea aceea începusem să public poezii prin 
reviste. Obţinusem chiar şi un premiu întâi pentru 
poezie, în urma unui concurs desfăşurat într-o tabără 
naţională de creaţie. Diploma o am şi astăzi. Poartă 
semnătura lui Ştefan Augustin Doinaş… Tot pe-atunci 
îmi încropisem o formaţie pe care am botezat-o 
Echo… Devenisem un fel de vedetă a liceului şi 
organizam cu succes diverse seri de poezie şi muzică. 
        Aproape toţi profesorii mă simpatizau. Cel mai 
mult ţinea la mine profesorul de filozofie, Gugeamanis, 
care-mi zicea: 
        – Eşti tare, elev Vremu, la materialism dialectic, 
dar cu economia politică stai rău. Du-te mai bine în 
parcul muncitoresc şi scrie dracului un poem! Ştiu că 
n-ai chef de ora mea. Eşti liber. Vezi, după ce scrii 
versurile, adu-le să le citesc şi eu… Oricum, eşti cel 
mai original elev din câţi am cunoscut. 
        Eram elev la clasa de Uman, dar studiam şi la… 
şcoala nocturnă a vieţii. Începusem să fumez. Am şi 
fost eliminat timp de trei zile din liceu pentru acea 
blasfemie. Mă prinsese profesorul de matematică, în 
timp ce trăgeam  dintr-un „Carpaţi‖ fără filtru, în holul 
WC-ului. 
        În serile de sâmbătă organizam pe la casele unor 
colegi mai înstăriţi aşa-zise ceaiuri, chefuri în toată 
legea, ce se prelungeau până târziu, către ziuă. La un 
astfel de ceai, bine dres cu votcă şi coniac, am 
cunoscut pentru prima oară femeia… Era o elevă dintr-
a douăsprezecea, care deschisese mai demult 
borcanul cu miere… 
        Mă simţeam în al nouălea cer! Îi plăcuse şi 
„profesoarei‖ mele, deoarece, multe nopţi după aceea, 
a continuat să ţină cu mine lecţii din ce în ce mai 
sofisticate, exersând împreună, până în zori, diverse 
poziţii, care de care mai seducătoare… Până când am 
aflat că mai avea, concomitent, în custodie alţi 
aspiranţi la arta amorului. M-am despărţit de ea fără 
prea mari regrete.                
        Mă consideram bărbat în toată legea. Mi-am pus 
în gând să trec în practică proaspetele cunoştinţe 
acumulate… La una din serile de dans organizate în 
liceu am pus ochii pe o blondă superbă dintr-a noua, 
clasa specială de fizică, ce-l avea diriginte pe Otto, 
spaima liceului. 
        A fost dragoste la prima vedere… Am invitat-o la 
dans – era un blues pe care-l ţin minte şi azi – Since 
I`ve Been Loving You – de Led Zeppelin… Am simţit 
trupul Biancăi, zvâcnindu-mi în mâini, ca al unei vrăbii 
zgribulite. Ne-am retras în spatele clădirii liceului… 
Ascunşi după trunchiul unui plop bătrân, ne-am sărutat 
minute în şir, şoptindu-ne jurăminte ce păreau o 
muzică nemaiauzită… Atât de multe jurăminte încât cu 

greu le-am fi putut ţine minte până a doua zi, darămite 
să le mai şi respectăm. 
        Idila noastră a durat un an… Ne întâlneam în 
fiecare zi, mergeam la cinematograf, la spectacole, în 
excursii, la diverse serate. Începusem să o iubesc. 
Relaţia devenise destul de serioasă. Ne făceam tot 
soiul de planuri, şi cea mai mare parte din timpul liber 
ni-l petreceam împreună… 
        Într-o seară ne plimbam prin parcul stadionului, 
ţinându-ne de mână… Din când în când, ne opream să 
ne îmbrăţişăm ori să mai tragem câte-un fum din ţigara 
Kent pe care-o împărţeam pe din două… Deodată, am 
auzit în spatele nostru paşi ce scrâşneau pe pietrişul 
aleii. Am întors privirea şi-am înlemnit: era dirigintele 
Biancăi… Ne-a salutat el primul, apoi a trecut mai 
departe cu mersul lui ţeapăn, de ins ce părea că 
tocmai primise o gravă ofensă. 
        Din acea zi orele de fizică au fost pentru mine o 
continuă teroare. Otto m-a lăsat corigent, avertizându-
mă că nu are rost să mai învăţ – el oricum mă va trânti 
la examenul din toamnă… Ceea ce s-a şi întâmplat, 
deşi toată vara aia mi-am tocit creierii cu legi şi formule 
fizice. 
        Relaţia mea cu Bianca a început să se răcească 
treptat. Otto a avut grijă să-i convingă pe părinţii iubitei 
mele că am devenit un real pericol pentru odrasla lor… 
Tatăl Biancăi era directorul Întreprinderii Gospodăreşti 
din urbe, pe când eu eram fiul unui simplu macaragiu. 
Pe lângă toate astea, urma să rămân  şi repetent… 
        Nu pot uita că au intervenit pentru mine câţiva 
profesori de la Uman, încercând să-l înduplece pe Otto 
să nu mă pice la examenul de corigenţă. Inutil însă. 
        Deşi în anul bisat n-am mai învăţat o iotă la fizică, 
Otto îmi dădea note de trecere. Nu uita să remarce, de 
fiecare dată când îmi trecea nota în catalog:  
        – Vezi, artistule? Vezi? Dacă vrei, se poate! 
        Îl uram. Îmi luase un an din viaţă, şi a trebuit să 
treacă încă mulţi alţii până când m-am împăcat cu 
acest gând. Sunt momente când, chiar şi astăzi, mă 
bântuie fantoma acelui eşec, ori de câte ori completez 
vreun te-miri-ce formular birocratic. 
        Peste ani, angajat al unei firme de depanare a 
utilajelor de calcul, reparam un calculator de birou în 
secretariatul fostului meu liceu… În încăpere a pătruns 
Otto…. Îşi lăsase cioc, întregind imaginea de pasăre 
exotică, pe care poetul din mine şi-o confecţionase 
despre el… Văzând că lucrez la acea maşină – am 
aflat ulterior de la secretară că încercase s-o repare 
chiar el – a bâiguit ceva, după care a rostit ca pentru 
sine, cu glas tremurat: 
        – Ce să-i faci? Uneori elevul îşi depăşeşte 
dascălul… 
        A ieşit din birou cu acelaşi mers înţepat pe care 
nu i l-am suportat niciodată. Am vrut să ies după el şi 
să-i spun că într-o zi liceul va purta numele meu, însă 
mi-am dat seama că aş fi exagerat. Mi-am văzut de 
treabă, meşterind mai departe la memoria 
calculatorului… 
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LIVIU NANU 
 

 

 

O afacere bulgărească de succes 

 

fragment din cartea în curs de apariţie, 

„PLAGIAT – OPERA OMNIA‖ 

 

 
          -  Cele mai interesante şi profitabile afaceri sunt 
alea cu bani europeni, dacă ai şi parteneri serioşi, aşa 
cum a făcut un văr de-al meu cu nişte bulgari, zise 
Profesorul.  Pe scurt, aş numi-o o afacere bulgărească 
de succes.  
           -  Ceva cu gogonele? întrebă Bicuţă. Că nu ştiu 
altceva în care au succes bulgarii.  
           -  Ai răbdare şi ascultă, zise Săndel. Că mai au 
ei şi alte calităţi, nu degeaba se duce jumătate de 
Românie pe litoralul lor. 
            -  Bine! Atunci să încep povestea, continuă 
Profesorul: Îmi spune văru-meu acum o săptămână 
„Am cunoscut nişte bulgari şi cred că m-am scos, 
Stăteau la o masă de la barul Kent, consumau cafele 
şi whisky şi păreau cam dezorientaţi. Doi tipi îmbrăcaţi 
la patru ace şi o blondă trăznet, cam la treizeci de ani, 
care era translator. Eu mă gândeam că face şi altfel de 
servicii, de exemplu de secretariat, dar ea mi-a dat de 
înţeles că nu, era plătită doar pentru traducere şi tipii 
erau homo. De fapt, ea a fost cea care m-a abordat, 
cred că din cauză că m-a văzut îmbrăcat la sacou, 
lucru ce se întâmplă foarte rar, însă în ziua aia 
fusesem la inspectoratul şcolar în audienţă. M-a 
întrebat dacă ştiu un local unde se poate mânca 
decent, că ei nu sunt din zonă şi patronii ei sunt 
pretenţioşi. Din vorbă în vorbă mi-au spus că aveau un 
hotel la Sunny Beach pe care-l câştigaseră în urma 
unui proces, de la un investitor german sau rus, asta 
n-am mai reţinut şi, printr-un proiect european de cinci 
sute de mii de euro, deja aprobat, puteau să-i facă 
ultimele retuşuri şi să-l repună în circuitul turistic, 
pentru a prinde sezonul estival care bătea la uşă. 
Acum erau în criză de timp şi căutau o agenţie de 
turism din România, nu din acelea foarte mari, cu care 
să facă un parteneriat european şi le căutau un sediu. 
Finanţarea trebuia să sosească, numai că partenerul 
lor român se îmbolnăvise niţel de deces şi acum 
căutau de urgenţă altul, dar găsiseră numai neserioşi. 

Erau dispuşi să plătească o chirie de o sută - o sută 
cincizeci de euro dacă găseau un spaţiu adecvat. 
Imediat m-am gândit la naşul meu care avea o agenţie 
de turism cu filială la noi în oraş, un birou micuţ, e 
drept, dar numai bun pentru proiectul european 
româno-bulgar. Sau bulgaro-român, ce mai contează? 
Mă şi vedeam petrecându-mi vacanţele în calitate de 
partener de afaceri într-un apartament de lux, pe bani 
europeni. Zis şi făcut. I-am dus la sediul agenţiei şi s-
au arătat extrem de încântaţi. Trebuia însă să-mi 
deschid un cont în euro în care să-mi fie virate sumele 
necesare pentru chirie şi utilităţi, deplasări şi diurnă. 
Pe urmă, am mers la un restaurant să udăm afacerea. 
Am cheltuit cu ocazia asta vreo trei sute de lei, dar a 
meritat. La plecare, mi-au arătat şi dosarul care 
conţinea proiectul european şi am semnat nişte hârtii. 
Din păcate nu erau traduse aşa că n-am putut să-mi 
dau seama ce conţinea dosarul. Peste o săptămână 
trebuia să fac eu deplasarea la sediul lor din Bulgaria 
şi să-mi dea proiectul tradus în engleză. Exact la o 
săptămână, după ce mi-am deschis contul în valută şi 
m-am pregătit cu toate documentele, am plecat în 
Bulgaria, la Ruse, unde aveau sediul central. Aveam 
rezervată o cameră la hotel şi urma să facem 
deplasarea şi la Sunny Beach pentru a vedea care era 
stadiul lucrărilor la hotelul nostru. Trebuia să vin şi eu 
totuşi, cu o parte din sumă, doar simbolic, desigur, 
pentru credibilitatea parteneriatului. Partea mea era de 
o mie cinci sute de euro, bani pe care i-am împrumutat 
de la un prieten. M-am dus la cumnatu-meu care e 
mecanic la un service auto şi i-am zis să-mi facă rost 
de o maşină pentru weekend. Îmi trebuia una cu care 
să fac impresie. Mi-a dat un BMW X5 negru. 
‹‹Proprietarul a adus-o din Germania, a lăsat-o să-i 
reparăm o uşă că era puţin îndoită şi a plecat înapoi. A 
zis că vine repede, dar au trecut deja două luni. Unii 
vorbesc că ar avea probleme cu justiţia pe acolo, aşa 
că maşina e posibil să fie de furat, ai şi tu grijă››! 
        Am luat BMW-ul şi am plecat în Bulgaria. Am 
găsit repede hotelul, era la marginea oraşului, lângă o 
pădure, o zonă foarte frumoasă şi liniştită. M-am 
prezentat la recepţie şi am avut plăcuta surpriză să 
constat că aveam camera rezervată pe numele meu. 
Am urcat în cameră şi am făcut un duş, apoi m-am 
întins pe patul mare, dublu, foarte confortabil. După un 
sfert de oră sună telefonul şi de la recepţie îmi spune 
că am un vizitator. Deschid uşa şi cine credeţi că 
apare? Blonda, translatoarea, Boianca. ‹‹Ceilalţi 
întârzie puţin, m-au rugat să-ţi ţin companie până vin şi 
ei. Sper că nu ai nimic împotrivă, mi-am dat seama că 
eşti un tip serios››. Foarte serios, mi-am zis în gând, 
aşa că am deschis minibarul, am desfăcut o sticlă de 
whisky şi ne-am cinstit de bucuria revederii. Apoi, de la 
whisky la şampanie şi nici nu-mi mai aduc aminte cum 
am ajuns amândoi în pat într-o partidă de sex nebun, 
cu toate poziţiile care mi-au amintit de un citat din 
Woody Allen ‹‹Nu ştiu dacă ai citit cartea mea: POZIŢII 
SEXUALE AVANSATE: CUM SĂ LE OBŢII FĂRĂ SĂ 
RÂZI››. După ce ne-am liniştit, Boianca mi-a zis: „Eu 
trebuie să plec să-i aduc pe ceilalţi, peste o jumătate 
de oră să vii şi tu în restaurant. Dacă întârziem poţi să-
ţi comanzi ce vrei, eşti invitatul nostru. Apoi vorbi ceva 
pe bulgăreşte la telefon şi ieşi din cameră, nu înainte 
de a mă săruta pasional. Am făcut un duş, m-am 

                     proză 
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îmbrăcat cu costumul pe care-l cumpărasem pentru 
nunta nepotului şi exact după trei sferturi de oră, am 
coborât în restaurant. Restaurantul era mare şi 
aproape plin. La fiecare masă erau lumânări aprinse şi 
totul era învăluit de o muzică discretă de jazz. 
Atmosfera era propice discuţiilor de afaceri şi a celor 
intime, când poţi să-ţi priveşti partenerul sau iubita în 
ochi fără să fii nevoit să clipeşti din cauza neonului. 
Chelnerul m-a condus la o masă şi am comandat un 
pahar de Jack Daniels şi o sticlă de vin Enira special 
reserve. Am aşteptat să vină şi ceilalţi pentru a 
comanda şi mâncarea. După un sfert de oră mi s-a 
făcut foame şi am comandat o friptură de miel şi 
salată. Vinul mi-a plăcut foarte mult, dar ştiam deja că 
bulgarii au vinuri bune. Am mai aşteptat ceva, dar 
bulgarii tot nu veneau, aşa că am sunat-o pe Boianca 
să văd ce face. Suna ocupat. Am mai încercat de 
câteva ori, în final am auzit mesajul că abonatul nu 
poate fi contactat. Atunci am avut o mică presimţire că 
ceva nu se potriveşte. Am chemat ospătarul şi i-am 
spus că aştept nişte prieteni. Mi-a zâmbit şi mi-a adus 
nota de plată. Într-adevăr, era plătită de altcineva, mai 
puţin băutura. M-am căutat prin buzunare, nu aveam 
decât euro, partea mea din afacere. Am plătit whisky-
ul şi vinul (aşa am realizat că vinul bulgăresc este bun 
dar şi scump, iar mâncarea este foarte ieftină). Am 
simţit că ameţesc şi am ieşit afară să iau aer. BMW-ul 
dispăruse din parcare. Mi s-au înmuiat genunchii şi a 
trebuit să mă reazem de perete. Am urcat în cameră 
să-mi iau medicamentul pentru tensiune şi am realizat 
că nici cheile maşinii nu mai erau, nici măcar nu s-au 
obosit s-o spargă. M-am dus la recepţie să reclam 
incidentul. Da, ştiau de maşină, au văzut o blondă care 
a plecat cu maşina. Nu au fost deloc surprinşi, ştiau că 
e româncă şi au crezut că a venit cu mine. Cazarea 
mă costă o sută de euro şi dacă am consumat ceva 
din minibar trebuie să plătesc. Norocul meu că banii nu 
îi ţineam în portofel, ci în buzunarul pantalonilor. Am 
plătit, apoi l-am sunat pe văru-meu, mecanicul, şi i-am 
spus povestea. Mi-a zis că mă sună înapoi în câteva 
minute şi aşa a şi făcut. ‹‹Cam nasol, îmi zice el. Am s-
o anunţ la poliţie că a dispărut din service. Partea bună 
este că s-a dovedit că e furată, luni oricum veneau s-o 
ridice, e dată în urmărire internaţională. Apropos, 
hotelul ăla de la Sunny Beach e all inclusive?›› Cam 
asta a fost cu mica mea afacere.‖ 
            -Totuşi, trebuie să recunoşti că bulgarii s-au 
comportat ok, zise Săndel. N-au tâlhărit, n-au dat în 
cap, ba chiar au prestat ceva servicii şi au plătit parţial. 
Se observă influenţa germană. D‘aia ne-au luat-o 
înainte la toate capitolele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANA MARIA GÂBU 
 

o altfel de zi 
 
umbra alunecă de pe ziduri 
albul îi ia locul 
ascultând simfonia 
căderii 
 
din ce s-a dus 
îmi aud spusele 
printre vise rătăcite 
în ochii de dincolo  
de fereastră  
 
azi nu scriu 
nu scriu nimic... 
îmi fac singură ceaiul  
și caut 
nu să găsesc ceva... 
doar caut 
trăind frumos 
printre dealuri 
cu viața ocrotită între coperți 
 
închid visarea 
și văd drumuri de zăpadă 
 

printre pietre 

singurătatea fugea în galop 
(simțea cum câștigă teren) 
aduna pe cei cu creierul în reconstrucție 
nu se opunea nimeni 
se închideau singuri în cuști 
fără zăvoare 
fără zăbrele 
așteptând transformarea 
în obiecte de muzeu 
 
privindu-i 
port o durere 
pe cărările care nu duc nicăieri 
împiedicându-mă de bănci goale 
 
din căușul palmei 
sare o idee 
 
gândurile lăsate la intrare 
le prefac în cântec 
 
aud cum murmură în cor fiecare altceva 
la ieșire aleg slobozenia de a iubi 
 
îi urmăresc 
ascunsă printre pietre 
pe un mal de timp albastru 
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DAN HERCIU  

fata cu floare in păr 

 

ora  06.27 

mă trezesc brusc. alarma de la telefon sună 

infernal. astăzi e duminică. de ce dracu„ sună? 

privesc somnoros în jur. am o durere seacă de 

cap. pe noptieră văd cum pâlpâie o luminiță într-un 

cub albastru și toată povestea din noaptea trecută 

îmi invadează creierul. mi se face frig. un frig 

albastru. 

 

Conversion era un club exclusivist. membrii erau aleși 

după o selecție care dura câteodată câtiva ani.  mai 

erau și câteva teste bizare. vă povestesc odată și 

despre asta. 

îți dai seama că aproape oricine își dorea să ajungă să 

vadă cum este în Conversion. dacă reușeai să ajungi 

aici erai privit cu respect și chiar cu o ușoară teamă. 

totuși  motivul principal pentru care mi-am dorit 

neapărat să merg, era fata cu floare în păr, FFP  

pentru cunoscători. se vorbea foarte mult pe internet 

despre ea şi eram tare curios să o văd. FFP, facea 

parte dintre staff-ul clubului, iar reputaţia ei de femeie 

nemaipomenit de frumoasă mă contraria şi mă 

provoca în acelaşi timp. la urma urmei, cât de 

frumoasă poate să fie o femeie?  

am ajuns în Conversion-Club, invitat de Y. unul dintre 

membrii fondatori. Pe Y. îl cunoscusem în New York 

acum 10 ani, la Alcoolicii Anonimi. eram tineri și 

proști. prea mult alcool. oricum nu au reușit mare lucru 

cu noi. singurul lucru bun  a fost că ne-am împrietenit. 

fondatorii aveau dreptul să aduca căte un invitat care 

nu avea calitatea de membru  așă că 

pe la zece seara am intrat în cladirea moderna din 

sticlă  aflată într-o veche hală industrială . la intrare 

percheziţie corporală . astea sunt regulile, ne pare 

rău, e pentru propria d-voastră siguranţă. ne-am 

aşezat  şi după ce am trecut de stinghereala pe care o 

simt de fiecară dată când intru într-un loc unde este  

multă lume, am început să arunc o privire prin jur. 

atunci s-a întâmplat ceva inexplicabil: de undeva din 

partea stângă aud o voce: bună seara, bine aţi venit 

în Conversion . sper să aveți o experiență de 

neuitat . 

nu ştiu cum să descriu ce am simţit când am văzut-o. 

nu, nu e ceea ce crezi. nu m-am îndrăgostit la prima 

vedere total şi irevocabil. nu . pur şi simplu am avut 

impresia că o iau razna . aveam muschii încordanţi ca 

în faţa unui pericol eminent . cred că adrenalina 

ajunsese undeva la dublul valorii normale . femeia asta 

atenta prin frumuseţea ei la instincul meu de 

autoconservare. Y. care vorbise la mobil până atunci 

sa întors spre mine râzând : …aşa păţesc toţi care o 

văd prima oară ; am auzit poveşti că unii chiar ar fi 

luat-o “pe ulei”... eu ti-am spus că este incredibilă. 

…cât de frumoasă poate să fie o femeie?  

întrebarea se ascundea prin fumul gros de țigări de foi 

. mă duc să iau ceva de băut. Jack e ok ? single 

barrel ?  

 e ok. i-am răspuns lui Y. e foarte bine . 

mi-am aprins o ţigară de foi de pe masă . nu mai 

fumasem de 10 ani. m-am uitat din nou în jur pentru a 

scapă de imaginea FFP, care se întipărise deja pe 

retină. abia atunci am văzut că majoritatea 

covârşitoare a membrilor erau bărbaţi de toate 

vârstele. ceea ce era cu adevărat şocant era faptul că 

puteai să-i identifici pe cei veniţi prima oară aici . 

aveau, toţi, privirile pierdute în aceiaşi direcţie în care 

plecase FFP. şi toţi fumau. cele câteva femei prezente 

aveau păreau niște simple obiecte de decor.  am stins 

ţigara abia aprinsă .îmi făcea rău.  

te-a prins, mi-a spus Y., cu un zâmbet de ―veteran‖ pe 

faţa, te-a prins .am vrut să protestez cumva, dar a 

continuat : e normal să te prindă, nu a scăpat 

nimeni.dar la fel de adevarat e faptul că nimeni nu 

a primit mai mult de un zâmbet.cred că dacă unul 

ar reuşi să o cucerească ceilalţi l-ar linşa.hai să ne 

apucăm de băut .atunci m-am hotărât că, indiferent 

ce se va întâmpla, eu nu o să intru în acest joc ciudat. 

şi ne-am apucat de băut. am aprins altă țigară mi-am 

pregătit defensiva. şirul gândurilor a fost întrerupt 

brusc de un anunţ prin difuzoarele situate deasupra 

fiecărei mese: stimate doamne şi stimaţi domni,  

Conversion are plăcerea să vă invite să participaţi 

la un spectacol de magie susținut de celebrul N. vă 

rugăm să faceți liniște. 

ceea ce a urmat este greu de crezut . dacă cineva mi-

ar povesti, aş zice că nu le are pe toate... 

(continuare în numărul viitor) 
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RADU  IGNA 

                                    ( fragment de roman) 

Ce s-a  întâmplat în timpul serviciului meu 
 

 

 Prezenţa mea  în faţa Întreprinderii cu o 
placardă ce preciza că eu, cetăţeanul Nevoitu, cer o 
mărire de salariu şi două cafele gratuite pe zi a stârnit 
interesul trecătorilor. Stăteam acolo pe un taburet 
cumpărat anume în acest scop, întrucât în garsoniera 
mea confort doi nu dispun de scaune. Cunoscuţi şi 
necunoscuţi se opreau apreciind demersul meu. 
Spuneau că-mi admiră curajul. Erau destui sceptici. 
Femei frumoase exprimau prin râsul lor anumite 
intenţii. Alţii vedeau efortul meu ca ceva efemer, ca să 
nu spunem mai mult, adică inutil. Treaba lor, îmi 
ziceam, ei cu ale lor eu cu ale mele. Sunt un luptător 
pentru rezolvarea, scuzaţi acest termen uzat, a 
doleanţelor colective, exprimând ceea ce se aude 
zilnic nu doar pe stradă.  
           Veneam încă de dimineaţă, înainte de intrarea 
salariaţilor, a colegilor în instituţie. Îmi zâmbeau cu o 
vădită complicitate: asta ar trebui să facem toţi, dacă 
nu am fi posesorii unei doze de laşitate.  
 De îndată ce se închideau porţile în urma 
ultimului salariat se aşternea acea linişte specifică 
străzilor mărginaşe ceea ce trezea în mine o 
inexplicabilă stare, nu de somnolenţă, din contră,  
încât mă cufundam iar în lumea aceea a mea, retrăind 
visul de o viaţă, atât de lucid că părea real. O realitate 
numai a mea. Încă de pe vremea când aveam o 
familie, şi ca urmare a nesfârşitelor controverse cu 
soţia veşnic nemulţumită de câştigul meu de salariat 
categoria a doua,  hotăram  să plec fără să las măcar 
o urmă, un semn ceva şi să-mi duc restul zilelor 
undeva la ţară într-o căsuţă simplă, fie chiar o colibă, 
aşezată într-un peisaj cum numai la ţară poţi să vezi. 
Mai era şi absurda mea şefă de birou căreia îi ninge şi 
plouă zi lumină. Mai ales acum când e vorba să fie 
promovată ca director executiv în locul domnul 
Crăznoianu,  destituit în urmă cu patru ani pentru 
poziţia sa politică, una de centru-dreapta. Odată, după 
obişnuita ameninţare cu diminuarea retribuţiei, era în 
vremea când acest termen avea statut oficial, am luat 
o coală de hârtie şi am desenat casa pe care o 
vedeam clar în faţa ochilor. Am aşezat-o pe un deal cu 
vârful teşit, în apropierea unui râu, putea să fie 
Mureşul, Crişul, Oltul, oricare altul, dar unul limpede 
încât să-ţi vezi faţa în undele lui. Casa oferea o largă 
panoramă a ţinutului întins până în poala orizontului, 
sate răzleţe, culmi de dealuri şi un cer limpede 
plumbuit în zilele frumoase, ca să nu mai spun de 
momentele de la sfârşitul zilei, când da să apună 

soarele. Văzusem un asemenea asfinţit în Bărăgan pe 
vremea când îmi satisfăceam stagiul militar. Era în 
zori, iar eu făceam de planton trei ca urmare a 
pedepsei nemeritate dată de sergentul comandant de 
grupă pentru ceva vini doar de el ştiute. Se albeau 
zările,  cerul la răsărit se înroşise uşor, apoi tot mai 
roşu, tot mai însângerat până ce s-a ivit, ca o deplină 
încununare, pecetea discului solar, ceea ce mi-a dat 
curaj, o încredere oarbă în reuşita viaţii mele, 
indiferent câţi sergenţi absurzi  vor comanda în 
existenţa mea. Am privit uitând de lume acel răsărit, iar 
seara spre apus, curios să văd cum apune soarele. Pe 
măsură ce dispărea la marginea Bărăganului, cerul se 
înroşea, dar într-o nuanţă mult mai sângerie rămânând 
aşa mult timp până ce văzduhul se plumbuia chemând 
luna şi puzderia de stele. Acel peisaj îl vedeam atunci 
de acolo de pe dealul transilvan unde îmi instalasem 
imaginara mea casa. Fac precizarea că e vorba de 
una virtuală pentru a înlătura orice confuzie. Geamul 
de la cameră, singura  de altfel, da spre râu. Puteam 
să-i admir albia puţin cenuşie când aveam chef. Era o 
casă simplă, cameră,  bucătărie şi  hol. Pe atunci nu 
mă gândisem la baie, abia mai târziu am construit-o. 
La început am mobilat-o ca în vremea copilăriei mele 
cu un pat simplu şi saltea umplută cu paie, laviţă în loc 
de scaune şi o sobă de tuci în bucătărie deasupra 
căreia am instalat un suport pentru diverse ustensile 
obligatorii într-o bucătărie. Mult mai târziu, după ce au 
apărut şi la noi magazinele particulare numite second 
hand de mobilă de import am renunţat la acele 
obiecte. În fiecare zi cumpăram câte o piesă nouă. Mă 
aventurez adesea prin astfel de prăvălii. Cum apucam 
un moment de singurătate instalam mobila cea nouă în 
camera mea multifuncţională: cameră de zi, birou, 
dormitor.  
 Întrerup pentru moment relatarea despre 
modificările aduse casei mele, unele chiar în minutele 
trecute. Dau buluc peste mine mai mulţi domni 
înarmaţi cu aparate de fotografiat, camere de luat 
vederi. Vor interviuri, explicaţii în privinţa conflictului 
meu de muncă, vor să afle amănunte, faptele, 
atitudinile. Nu mai prididesc cu răspunsurile, intenţiile, 
planurile personale pentru viitor, adică ce voi face 
dacă nu-mi sunt satisfăcute doleanţele. Vor să ştie ce 
părere am despre scumpirea benzinei. Sunt complet 
dezamăgiţi aflând că nu posed maşină şi că nu am 
avut în viaţa mea una, că pe mine mă interesează în 
principal cafeaua zilnică. Erau şi întrebări  referitoare 
la viaţa intimă, cam prea directe. O domnişoară de la 
un hebdomadar de specialitate întreabă dacă   fac sex 
şi altele de felul acesta. A fost oarecum mirată, ca să 
nu spun dezamăgită, când a aflat că asemenea 
manifestări sunt pentru mine de domeniul trecutului. 
Chiar a precizat că asta o miră întrucât sunt încă un 
bărbat în plină putere, chiar tânăr. I-am mulţumit 
pentru aprecierile ei, să le numesc măgulitoare. 
 Au plecat în vremea amiezii, aşa că mi-am 
îngăduit o întrerupere a protestului timp de o oră 
pentru a-mi lua prânzul la un mini snack-bar din centru 
şi cuvenita cafea pe care o beau zilnic acolo. Mi-am 
luat prin urmare scaunul şi placarda, uneltele mele 
indispensabile pentru ceea ce aveam de făcut, şi am 
plecat. M-am trezit şi acolo în centrul atenţiei, cei 
prezenţi mă priveau nu aş spune cu simpatie, cât mai 

                     proză 



30 
 

degrabă cu o reală curiozitate, ba chiar ironie. Ce faci, 
domnule, ai isprăvit greva? Sigur, răspundeau tot ei, şi 
în timpul grevei trebuie ca omul să mănânce. Mi-am 
luat în grabă prânzul încercând să mă detaşez de 
atmosfera din jur, cum că aş fi nu în această cârciumă 
destul de agreabilă, ci în căsuţa mea de la marginea 
râului. Era o zi însorită, învăluită într-o linişte benefică, 
iar eu ca un solitar ce sunt îmi luam prânzul nu aici în 
fum de ţigară, ci acolo pe terasa mea, la umbra unui 
copac a cărui identitate nu o stabilisem încă, putea fi  
un nuc, ori un cireş, ba chiar un măr, ori un brad, va 
trebui să mă decid fiindcă stările acestea confuze sunt 
dăunătoare. Şi ce frumos răsună corul rândunelelor, 
ori probabil alte păsări, va trebui să consult 
Enciclopedia, ori vreun specialist în ornitologie pentru 
a afla cam ce fel de păsări cântă vara într-un mediu 
rustic. După ce am isprăvit prânzul, am fumat două 
ţigări în timp ce îmi luam cafeaua admirând acel peisaj 
extraordinar, o combinaţie de culori dominate de 
albastru şi alb, verde şi o nuanţă de negru şters întins 
pe coama dealurilor. Am fost întrerupt din această 
stare de beatitudine de un ins veşnic sobru, destul de 
tânăr, un avocat ajuns celebru, care s-a oferit să-mi 
reprezinte interesele într-un eventual proces, ori ceva 
cercetări referitoare la prestaţia mea în instituţie. L-am 
refuzat scurt şi la obiect: obişnuiesc să-mi port singur 
de grijă. M-am apărat personal în acel epuizant proces 
de divorţ în care m-a târât fosta mea consoartă. E 
adevărat că am pierdut apartamentul cu tot ce 
agonisisem timp de opt ani, ba a trebuit să plătesc şi 
cheltuielile de judecată, dar scăpasem, eram 
independent,  eu cu dorinţele mele, cam nefericit din 
moment ce nu mai aveam casă, dar nu-mi făceam 
gânduri, sigur fiind că autorităţile se vor milostivi de 
mine şi-mi vor oferi un adăpost, ceea ce s-a şi 
întâmplat. Domnul director Crăznoianu, pe atunci 
tovarăş, mi-a oferit o garsonieră confort doi în care 
locuiesc şi astăzi. Am acolo timp berechet  să mă ocup 
de casa mea de la ţară.  
             Era deja trecut de amiază, aşa că am  pornit la 
locul ce mi-l alesesem pentru protestul meu vehement. 
Mă aşteptau, cel puţin aşa cred,  două automobile 
înghesuite de oameni ai legii, câţiva în uniformă şi 
înarmaţi, ceea ce mi s-a părut o acţiune de intimidare 
pentru a mă izgoni de la poarta fabricii. Îmi aruncau 
priviri iscoditoare, dar eu, ştiindu-mă apărat de hârtia 
expusă la vedere, aprobarea  celor în drept, nu-mi 
făceam gânduri. Aveam însă o stare ciudată de 
nelinişte, încât nu am mai reuşit să mă ocup de 
amenajarea casei de la ţară. Am plecat peste două ore 
cu  nemulţumirea în suflet pentru a continua a doua zi 
exact de la orele şapte. 
 Au apărut ziarele. Titluri incitante pe primele 
pagini: Cetăţeanul Nevoitu cere o mărire de salariu, 
Nevoitu şi ieftinirea cafelei, Nedreptate socială, Un 
cetăţean de mare curaj, Grevă individuală. Ziarele 
apreciau demersul meu. Se făceau calcule exacte ce 
arătau clar pierderile şi beneficiile. Beneficiile erau 
consistente, pierderile la buget nesemnificative. 
Existau şi dezaprobări. Unde vom ajunge, ziceau, 
dacă fiecare salariat ar ieşi în stradă urlând în gura 
mare că el doreşte cine ştie ce aberaţie cum ar fi 
gratuitatea cafelei în instituţiile statului. Voci pierdute în 
vânt, dezaprobate de marele public. 

 Odată parcurse articolele din ziare, am 
ascultat la radioul meu portativ ştirile locale. Mi-am 
recunoscut vocea. Vorbeam foarte convingător despre 
acţiunea mea individuală în interesul salariaţilor. Erau 
şi comentarii tendenţioase, imixtiuni în viaţa personală 
pe care le-am tratat cu indiferenţă.  
 Cum strada  era ca şi pustie, am folosit restul 
timpului pentru amenajarea în continuare a casei mele 
de la marginea acelui râu superb. După cum am mai 
precizat, aveam de înlocuit vechiul mobilier, făcusem 
câte ceva în ziua trecută până la venirea ziariştilor. 
Bucătăria lăsa de dorit. Am continuat după sfaturile 
oferite de publicaţia Casa noastră: dulapuri 
suspendate pe un întreg perete, chiuvetă de inox, fără 
obişnuitul filtru de apă cum am fost nevoit să instalez 
în garsoniera mea, pentru a scăpa de rugina ce curge 
veşnic pe conducte. Apa plată de prin magazine e un 
produs derizoriu pe lângă acel lichid dumnezeiesc ce 
există din abundenţă în fântâna pe care o săpasem 
chiar în prima zi a instalării mele acolo. Am avut unele 
dificultăţi în alegerea covorului. În cele din urmă am 
renunţat la un persan roşu în favoarea duşumelei din 
panouri moderne care imită aşa de bine parchetul. 
Restul dimineţii l-am petrecut depunând un mare efort 
mintal în alegerea mobilierului potrivit pentru camera 
de zi: o canapea extensibilă, din piele, cu arcuri foarte 
solide, un birou de mărime medie, e de neconceput o 
încăpere fără această emblemă a unei minime 
existenţe intelectuale. Cu rafturile pentru cărţi a fost 
mult mai uşor.  După ce le-am instalat, ceea ce nu mi-
a luat prea mult timp, am constatat lipsa fotoliilor. Eram 
de-a dreptul revoltat, cum a fost posibil să uit tocmai 
fotoliile. A trebuit să trec în revistă mai multe modele 
ca în final să aleg două  îmbrăcate tot în piele, pe care 
le-am instalat unul în faţa biroului, pe celălalt afară pe 
terasă unde îmi place să stau pentru a admira peisajul, 
repet, unul de o mare frumuseţe. A venit rândul 
televizorului. Am instalat unul color cu ecran mijlociu, 
sfidând astfel  preistoricul Temp  din garsoniera mea, 
unul cu ecranul aproape şters.  Mai am baia ceea ce 
voi face probabil chiar în această după-amiază.  
 În restul timpului, până în vremea prânzului, m-
am instalat pe terasă întrucât ar fi fost un adevărat 
sacrilegiu să nu profit de asemenea zi desfătată de 
soare. Era o încântare să stau acolo adâncit în fotoliu  
ascultând glasurile diferitelor păsări. După cum am mai 
precizat, habar nu am ce fel de păsări sunt, cu 
siguranţă vrăbiile nu pot lipsi  dintre ele. 
 Astăzi au venit politicienii. Opoziţia mi-a adus 
sticle cu apă minerală, ţigări şi cafea. Mă întreabă 
când voi declanşa greva foamei pentru a dovedi 
nevolnicia guvernului. Nu ştiu, le-am spus,  nu intră în 
planul meu, eu vreau doar să sensibilizez conducerea, 
se ştie prea bine în ce scop. E absolut necesară, 
spuneau domnii din opoziţie, o grevă a foamei, singura 
care poate trezi, ba chiar înlătura o guvernare 
incapabilă,  despotică. Am obiectat. Puterea îşi are în 
adevăr păcatele ei, dar şi foarte multe realizări. 
Remarca mea absolut sinceră a produs o imediată 
schimbare pe mimica domnilor din opoziţie şi un 
zâmbet de mulţumire pe faţa domnilor reprezentanţi ai 
puterii. Vor face absolut tot ce se poate face pentru a 
veni în sprijinul meu, spuneau aceştia, doar sunt un 
cetăţean loial care înţelege situaţia. Sfatul lor sincer 
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era să-mi iau scaunul şi să plec imediat la serviciu 
unde să aştept cerutele schimbări.  Era de faţă şi 
ziarista. Mi-a zâmbit, un zâmbet încurajator. 
 După-amiaza acelei zile am petrecut-o pe 
terasa casei mele de la ţară întrucât era o splendidă zi 
de august. Stam acolo adâncit în fotoliu, ba nu, mai 
bine pe canapea, a, nu, rămâne totuşi fotoliul, e mai 
comod, mai odihnitor, pot contempla în voie cerul, 
nemărginirea. De fapt nu sunt singur, ci în compania 
plăcută a domnişoarei ziariste, pe numele ei Vera, iar 
eu o strig cu un accent englezesc, un obicei care mi-a 
rămas din timpul liceului de la orele de engleză, o 
limbă pe care am studiat-o cam zece ani, ce-i drept, cu 
slabe rezultate.  Cum spun, domnişoara ziaristă tocmai 
iese din casă, evident din bucătărie, cu tava pe care 
aburesc două cafele ce emană un miros ameţitor, 
cafele de foarte bună calitate. Alături pe tavă, plicurile 
cu zahăr şi o cană cu lapte, ceea ce nu e cazul meu, 
nu suport laptele, spre deosebire de ea, Vera, care 
bea cafeaua numai cu lapte. A deprins asta în Anglia 
unde a făcut o scurtă specializare. Ducem ceştile la 
gură, apoi ne întindem pe canapea într-o încleştare 
plină de dăruire, momente dumnezeieşti, ca să spun 
aşa. Când ne-am revenit din acea dăruire, epuizaţi, se 
făcuse deja seară, soarele  însângerase pânza cerului, 
o imagine care mi se pare foarte potrivită. E totuşi 
cald, zăpuşeala de peste zi mai dăinuie, dar noi nu o 
simţim aici  în cerdacul umbrit de ramurile nucului meu 
spectacular, fiindcă asta este, un nuc. Trebuie să 
intrăm în casă, e vreme să pregătim cina, apoi, eu,  
adâncit iar în fotoliu, îmi voi relua lectura, ea, Vera, se 
va aşeza la biroul meu ca să-şi scrie articolul pentru 
săptămâna viitoare, ori poate chiar pentru mâine;  ar 
putea să plece în zori cu maşina proprietate personală, 
ori să transmită articolul prin telefonul mobil. Ar mai fi 
şi altele de spus despre acea splendidă zi. 
             Aseară am renunţat la demersul meu. S-au 
produs evenimente neaşteptate pentru unul ca mine, 
aşteptate de alţii care nu sunt asemeni mie. A trebuit 
să mă prezint în această dimineaţă în faţa domnului 
director Crăznoianu, destituit de vechea putere şi 
repus în drepturi de noua putere prin ordonanţă 
judecătorească cu toate scuzele de rigoare, plus 
substanţiale daune morale pentru a le şterge pe cele 
stricătoare de imagine. 
  O nemărginită iubire i-a cuprins pe absolut toţi 
colegii mei faţă de domnia sa, o nespusă admiraţie, 
profunde sentimente,  mai ales că în această 
dimineaţă, fabrica s-a privatizat, iar domul Crăznoianu 
Virgil nu e doar acţionarul principal, ci şi directorul 
executiv. Cea mai entuziasmată a fost în primele 
momente însăşi şefa mea de birou, doamna Felina, 
care, ce-i drept, când a fost directorul dat pe uşă afară 
în urmă cu patru ani, a emis un pronunţat agreement 
de huiduieli, o răbufnire feminină de moment, dar i-a 
revenit neţărmurita ei consideraţie, admiraţie, preţuire, 
ca să nu mai spunem de iubire până ce a aflat că e 
trecută şi ea pe lista disponibilizaţilor, un eufemism 
pentru datul afară..  
 Acum, când serviciul resurse umane mi-a 
înmânat hârtia cum că în urma disponibilizării am 
dreptul la douăsprezece salarii compensatorii, sunt 
cuprins de un val de fericire. Ies pe poarta fabricii cu 
servieta mea jerpelită ce conţine în principal foile pe 

care am desenat îndelungatele mele vise. În curte, 
disponibilizaţii au organizat manifestaţia de protest. 
Tocmai ei să fie daţi afară după ani de muncă devotată 
şi deplină credinţă conducerii în frunte cu domnul 
director, omul cel mai imprevizibil de capabil din câţi a 
lăsat Dumnezeu pe pământ. Mă strigă în cor: -Ce faci, 
nu vii la grevă, poftim ia un steag şi vină să protestăm. 
Dar eu trec printre ei cu demnitate, nu ca un învins, 
deşi am deocamdată doar servieta de sub braţ. Pentru 
moment, fiindcă îndată ce voi intra în posesia 
cuvenitelor sume oferite în schimbul slujbei, voi pleca 
la ţară, undeva în apropierea unui râu, trebuie să 
existe undeva un asemenea loc cu o căsuţă nelocuită. 
Până atunci voi face alte mici modificări în casa mea 
de la ţară, cum ar fi instalarea unui duş. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  apariții editoriale 



32 
 

 
    
                
 

CĂLIN 
SĂMĂRGHIŢAN 

 
 
 
 

APOCALIPSA MIEILOR DE CATIFEA 

Oricine ar fi spus că Laarisa cea înconjurată de 
nisipuri e un loc liniştit. Poate prea liniştit şi cuminte. În 
care nu se întâmpla niciodată nimic. 

Lanesta era negustor de ulei, iar prăvălia lui se 
găsea la colţul străzii ce cobora de la templu. Cu o 
seară înainte fusese nevoit să refuze un transport de 
măsline şi încă era furios pe toată lumea. Nu-l putu 
îmblânzi nici măcar apariţia zvârlugii de fată pe care o 
urmărea cu privirea la fiecare răsărit, când ea o 
zbughea cu regularitate prin poarta de vizavi. Nu ştia 
cine este, iar de la el nu cumpăra niciodată ulei ca să 
aibă vreun prilej s-o întrebe. Ea se pierdu şi azi, la fel 
de rapid, pe străduţa îngustă din faţa magazinului, dar 
lui nu-i mai păsa.  

I se înfăţişă Aliando cu acelaşi zâmbet tâmp pe 
faţă ca de fiecare dată. Era sentinel la curtea 
seniorului, dar în acea dimineaţă era liber, lucru pe 
care îl celebra întotdeauna râzându-şi de problemele 
celor din jur. 

-  Ai auzit cum s-au prăpădit măslinele de pe 
Kanda-Sil, hă? 

Lanesta trecu după tejghea gândindu-se cum i-
ar sta lui Aliando cu carafa de metal înfundată în 
scăfârlie. 

- Auzi, tu n-ai altă treabă, aşa-i? Fă bine şi 
caută-mă peste o săptămână, da? Sau vino pe-aici 
când te-oi chema eu! 

- Deci am auzit... 
Spre ţeasta pleşuvă a sentinelului porni o ploaie 

de boabe de soia. 
- Hi, hi! Hai, c-am plecat! 
În urma lui rămase o linişte binefăcătoare. 

Negustorul se aplecă deasupra unui registru 
îngropându-şi capul în mâini. Răsuflă adânc o dată, de 
două ori. Apoi începu să murmure înfundat: „Mmmmm, 
hm, hm, hm!‖ O viespe începu să-i dea târcoale, 
sâcâindu-l. „Mda!‖ Încercă să o îndepărteze cu dosul 
palmei, îşi ridică privirea şi se dădu speriat imediat un 
pas înapoi. Răsărit de nicăieri, în faţa lui stătea un 
străin înalt şi subţire care-l fixa cu doi ochi reci şi 
adânci. Purta pe cap o pălărie roasă, cenuşie, iar pe 
umeri o mantie până-n pământ, închisă până la gât cu 
nasturi de sfoară. Gluga era dată pe spate şi era atât 
de largă încât l-ar fi putut cuprinde cu pălărie cu tot. Nu 
spunea nimic, doar îl privea nemişcat ca o statuie. 

- Încă n-am deschis, îngâimă negustorul după 
ce înghiţi o dată în sec. 

Străinul îl privi în continuare la fel de înţepenit, 
fără să spună nimic. Lanesta înclină capul pe-o parte, 
se aplecă puţin înainte, îl fixă cu ochii mijiţi şi spuse 

rar, pe un ton sarcastic, de parcă s-ar fi adresat unui 
debil mintal: 

- Nu am deschis încă, domnul meu. 
Nu primi nici o reacţie, decât aceeaşi privire 

neclintită. Străinul închise ochii încet, în timp ce 
negustorul îl fixa cu gura căscată. Apoi îi deschise la 
fel de agale de parcă avea pentru acea clipire tot 
timpul din Univers. Lanesta îşi lăsă capul pe spate, 
trecându-şi degetele prin păr. Îi veni în minte o 
întrebare năstruşnică: „Oare cum ar suna boabele de 
soia rostogolindu-se peste borurile pălăriei străinului?‖ 
Îl mai măsură o dată din cap până-n picioare. Mantia 
avea cel puţin doisprezece nasturi de sfoară. Era 
neobişnuit acest sistem prin acele locuri. „Ca o ploaie 
pe un acoperiş de tablă?‖ 

Negustorul intră în jocul străinului şi-l privi la 
rându-i în tăcere. „Ia să vedem, care rezistă mai mult?‖ 
În spatele acelor ochi reci unduia doar albastrul lor, ca 
un fum. „Mmm, n-am răbdare pentru jocuri copilăreşti‖. 
Lanesta îşi coborî privirea, închise pocnind registrul şi 
se răsuci aşezându-l în raftul de pe peretele din spate. 
Era mare, greoi şi nu sta în locaş decât în picioare. 
Când se reîntoarse, străinul nu mai era. Mirat, se 
încruntă, privind cruciş spre cutele nasului. Îşi ţuguie 
buzele uitându-se lung prin sticla uşii de la intrare, apoi 
prin vitrină, dar nu mai văzu pe nimeni. 

Întreaga zi Lanesta nu se putu gândi decât la cei 
doi ochi albaştri, de fum. Parcă-i furaseră minţile, dar 
cel puţin îl făcură să uite de eşecul afacerii sale. Îl 
intrigase muţenia străinului, cât şi modalitatea lui, 
perfect silenţioasă, prin care se strecurase până lângă 
tejghea şi apoi dispăruse aidoma. 

În dimineaţa următoare încă nu coborâse în 
prăvălie, din apartamentul său de la etaj, când ochii îi 
căzură pe gazeta locală ce desfăşura cu litere negre 
de-o şchioapă: „Străinul care ne-a vizitat şi-a păstrat 
cu sfinţenie tăcerea şi identitatea.‖ Desfăcu ziarul pe 
masa bucătăriei. Editorialul de pe prima pagină era 
singurul lucru care merita să fie citit în toată gazeta şi 
vorbea de fiecare dată despre ultimele noutăţi, petele 
de culoare din târguşorul lor unde nu se întâmpla 
niciodată nimic. Uneori era ironic ori de-a dreptul 
sarcastic, alteori glumeţ şi distrat, alteori grav şi serios, 
în funcţie de subiectul asupra căruia se apleca. Acum 
era misterios şi aluziv. Laarisa a lor nu număra mai 
mult de şase mii, şase mii cinci sute de suflete şi toţi 
citeau de dimineaţă, la ceai ori la cafea, articolaşul cu 
pricina. Era la fel de regulat ca apariţia fetei zglobii prin 
poarta de vizavi de prăvălie sau ca răsăritul soarelui 
roşu pe deasupra micii păduri din apropiere.  

Azi vorbea despre străin. Era fără îndoială 
acelaşi străin cu pălărie roasă, care-l vizitase cu o zi în 
urmă. Un lucru era însă ciudat. „Ochii lui verzi m-au 
ţintuit locului‖ mărturisea o precupeaţă pe care 
Lanesta o cunoştea, avându-şi prăvălia cu câţiva paşi 
mai sus de a lui. „A trecut şi pe la zbârcita aia‖ gândi 
el, oarecum invidios. Un bătrân spunea că are ochii 
roşii ca focul în văpăi, iar un băieţaş fusese 
înspăimântat de privirea lui neagră şi licăritoare. 
Pesemne editorialistul cercetase fenomenul şi 
culesese mărturiile celor care intraseră în contact cu 
străinul. Aflase că mai vizitase poşta şi şcoala, iar 
cineva putea jura chiar că-l zărise întârziind peste trei 
sferturi de ceas în parc, sub un copac, fără să se 

                     proză 
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clintească. Asta o spunea directorul bibliotecii, iar pe el 
nu puteai decât să-l crezi. „Curios, amicul nostru!‖ 
gândi Lanesta, descoperind că străinul făcea aceste 
vizite prin oraş de două zile deja. „Ar trebui să mai scot 
şi eu nasul din butoaiele mele şi să văd ce se mai 
întâmplă prin târg.‖ Un singur lucru corespundea 
fiecărei relatări: nimeni nu scosese de la misteriosul 
vizitator nici un cuvânt. 

K.E. semna editorialistul. Lanesta întinse ziarul 
să privească mai bine fotografia străinului. Cineva îl 
surprinsese oprit în dreptul pietrei de hotar din mijlocul 
târgului. Era probabil o fotografie de amator, căci nu se 
distingea mare lucru, iar autorul ei spunea că l-a zărit 
acolo pe „subiect‖ de vreo trei ori la rând în aceeaşi zi. 
O pată de ulei începu să se întindă peste fotografie. 
Hârtia ziarului absorbea cu nesaţ lichidul gros peste 
care fusese pusă, iar fotografia îşi pierdu tot contrastul. 
Negustorul înjură înciudat de neatenţia sa şi se năpusti 
pe scări, ieşind glonţ în stradă pentru a recupera un alt 
ziar de pe unde s-o nimeri. 

Vecinul lui încă nu-şi ridicase ziarul din cutia 
poştală şi i-l trase afară prin deschizătura îngustă. Îşi 
aruncă privirea în lungul străzii, asigurându-se că nu 
fusese surprins şi se înfundă din nou în casă. Desfăcu 
ziarul în lumină, atent ca măsuţa din hol pe care-l 
desfăşură să fie curată. Aceeaşi fotografie neclară. Era 
un semiprofil, din spate. Distinse pălăria, mantia până 
la călcâie, gluga largă. Nu putea fi decât cel care-i 
călcase în prăvălie cu o zi înainte. Totuşi ceva nu 
semăna cu fotografia din celălalt ziar. Intră în 
bucătărie, unde ziarul pătat zăcea încă pe masă. 

 
Un amănunt îi atrăsese atenţia: Deşi fotografia 

era întunecată, iar contururile nu erau limpezi, în ziarul 
pătat piatra de hotar în faţa căreia fusese surprins 
străinul se vedea foarte clar, de parcă era iluminată. 
Totul se estompase în fotografie, doar piatra strălucea. 
Privi mai atent fotografia din al doilea ziar, apropiindu-
şi hârtia de ochi. Piatra era la fel de întunecată ca totul 
dimprejur. De această dată îşi înmuie degetele în cea 
mai apropiată ulcea cu ulei şi lăsă să cadă câteva 
picături peste cea de-a doua fotografie. Picăturile se 
absorbiră, pata se întinse la fel ca data trecută, 
imaginea se estompă, dar piatra... piatra de hotar primi 
aceeaşi strălucire. Îţi sărea în ochi imediat, în mijlocul 
petei de ulei. 

Prin minte îi trecură din nou ochii de fum 
albastru ai străinului de ieri. „Ăla că verzi, ălalalt că 
negri ori, auzi, roşii! Aiurea! Visau! Erau albaştri ca 
fumul ce ieşea în dimineţile de iarnă din coşurile 
caselor‖. Împături ziarele şi le lăsă pe masă. „Stai! Aia 
ar însemna cenuşii!‖ Se îndepărtase, dar privi din nou, 
peste umăr, ziarele abandonate. „Na! Albaştri sau 
cenuşii?‖ Nu mai ştia nici el. 

K.E.! Întotdeauna se întrebase cine este acest 
K.E, care semna editorialul în fiecare dimineaţă. Ce-ar 
fi să-l caute? Pe el sau pe autorul fotografiei. 
Întotdeauna când făcea o afacere Lanesta cerceta tot 
ce se putea şti despre comerciant ori despre produsele 
sale, ca să se asigure că nu se păcăleşte. O avea în 
sânge. Acum era curios să afle ceva mai mult şi 
despre străin. Sau măcar despre piatra de hotar din 
mijlocul târgului. Nu-i dăduse niciodată prea mare 
importanţă. Poate că mulţi nici măcar nu o 

remarcaseră, atât era de comună. Sau de ce ochii 
vizitatorului păreau a avea mereu altă culoare? „Prea 
multe întrebări fără răspuns!‖ Şi unde erau multe 
întrebări răspunsurile nu puteau fi decât 
surprinzătoare. „O să merg la K.E. la redacţie. Cine-o fi 
el!‖ 

Coborî în prăvălia de la parter pe uşa interioară, 
pentru a ridica storurile vitrinei. În semiobscuritatea de 
la poalele scărilor distinse o umbră. Stătea în dreptul 
tejghelei unsuroase. Inima îi ajunse în gât şi o avalnşă 
de gânduri îl năpădiră: „Te pomeneşti că aseară am 
uitat să încui!‖ Făcu un pas şovăitor. „Dar cine să intre 
într-un magazin cufundat în beznă?‖ Ajunse pe ultima 
treaptă cu ochii aţintiţi la umbra cu pălărie dinaintea lui. 
„Ăsta intră prin uşile încuiate!‖ Experienţa de negustor 
îşi spuse cuvântul. Când negocia preţurile uleiului, ale 
măslinelor sau ale rapiţei trebuia să o facă întotdeauna 
cu sânge rece. Îşi veni în fire şi-i dădu ocol umbrei 
ajungând la storurile vitrinei. Umbra nu zicea nimic în 
continuare şi nici el nu îndrăzni să deschidă vorba. Se 
aplecă, descuie, iar când storurile se ridicară cu un 
scârţâit sinistru lumina năvăli înăuntru. Nu mai era 
nimeni! Prăvălia era goală. „Dar cum voiam să fie?‖ Îşi 
mai roti o dată privirea împrejur. „Acum am început să 
visez ori să am halucinaţii.‖ 

În dimineaţa aceea pierdu plecarea fetei zglobii. 
Îi părea rău că n-o zărise, căci îi înveselea fiecare 
început de zi şi-l umplea de noi şi nebănuite speranţe. 
Vreo afacere bănoasă sau pur şi simplu o altă zi 
liniştită, tihnită, cu vânzări bune, planuri prospere, fără 
a fi exagerate însă. Ca întotdeauna. Zile de catifea. 
Deşi nu-şi văzu purtătoarea lui de noroc, în aceeaşi zi, 
printr-un partener, reuşi să-şi împrospăteze temporar 
provizia de ulei de măsline. Notă în catastif ultimele 
calcule, apoi porni spre redacţia gazetei. 

Trecură aproape zece zile încheiate până când 
Youshij Şacalul, negustor de ulei, răsuci cheia în 
bordul jeepului său înalt, oprindu-i motorul. Criza de 
ulei de măsline se întinsese până departe şi ştia că pe 
aici va trebui să-l găsească pe un anume Lanesta, ce 
se bucura de faima unui comerciant iscusit. 

 - Ai naibii ăştia cu hărţile lor! 
GPS-ul îi spunea că ajunsese în locul dorit, dar 

împrejurul său nu vedea decât un pustiu nesfârşit, 
până departe. Coborî din automobil şi simţi fierbinţeala 
nisipului ce dogorea de sub tălpile sandalelor. 

- Nenorociţii! Mă trimit aiurea şi-aici numai soare 
şi bolovani! 

Urcă înapoi la volan şi luă câteva înghiţituri de 
apă din bidon. Nu mai era rece de mult. O viespe îi tot 
dădea târcoale, sâcâindu-l. Răsuci cheia în contact şi 
apăsă nervos pe acceleraţie. Jeepul porni împroşcând 
nisipul în urma celor patru roţi. Youshij trecu peste 
pietrele sfărâmate de căldură şi fu nevoit să ocolească 
un bolovan mai înalt, pus de-a-n picioarelea, ca o 
străveche piatră de hotar, care rămase curând în 
urmă, strălucind. 
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                CĂLĂUL DE LÂNGĂ TINE 
 

 
        Avea faţa uşor asimetrică, ochii uşor depărtaţi, 
nasul uşor coroiat. O faţă banală, ai fi spus. La urma 
urmelor, un asemenea chip pluteşte zilnic în geografia 
străzii, multiplicat în mii de exemplare. Nimic care să 
sugereze stranietatea, diferenţa. O uriaşă capacitate 
de a se plia pe un contur previzibil, de a nu stârni 
ridicări din umeri sau curiozitatea agitată a pupilei. 
        - Fumaţi mult?  
        Întrebarea se încheagă din scurte emisiuni 
sonore, adiţionări de vocale şi consoane, în aparenţă 
fără noimă. Silabe şi cuvinte, de o neutralitate atroce. 
        - Destul. 
        Răspuns sec, alb, fără inflexiuni interpretabile. 
Priveşte oglinda din cabinet, rotundă ca o faţă de puşti 
obraznic, agăţată pe un perete aseptic. Alb, alb, o 
invazie de alb. O iarnă artificială, redusă la 
dimensiunile miniaturale ale acestui cabinet 
impersonal, de o impersonalitate strivitoare. Simte 
stetoscopul plimbându-i-se pe piele, ca un gândac 
rece şi şerpuitor, oricum neplăcut. O tatonare succintă 
şi precisă a funcţionalităţii sale fiziologice. Ceasul 
biologic pus sub lupă, cercetat, palpat, decriptat. O 
mică falie căscată în mecanismele lui interioare, 
ascunse, nevăzute, un seism care-l zguduise brusc, în 
urmă cu două săptămâni, şi-l oprise din drum. 
Meschinăria incidentului i se părea în afara oricărei 
îndoieli. De unde şi până unde senzaţia aceasta de 
poticnire, de inconfort, ce resorturi oculte dictau acest 
asalt asupra fizicului său nepregătit? Orice explicaţie 
ar fi căzut în afara puterii lui de înţelegere şi de 
acceptare. Era un nonsens, o provocare absurdă, 
neverosimilă. 
        - Inspiraţi adânc. Aşa. Acum expiraţi. 
         Docil, totuşi puţin intrigat, suficient cât să-l 
privească chiorâş pe cel care-şi permitea să-l întoarcă 
pe toate feţele. Încerca să se supună în continuare 
indicaţiilor scurte, sacadate, ale omului în halat alb, 
insul cu faţa uşor asimetrică, ochii uşor depărtaţi, nasul 
uşor coroiat. Părea pătruns de importanţa sacră a 
gesturilor sale, altfel nu s-ar fi învârtit de atâta timp şi 
cu atâta determinare profesională în jurul lui. Omul îşi 
făcea meseria, e adevărat, dar o făcea într-un fel 
aproape sublim, se scălda parcă într-un extaz de care 
nici măcar nu era conştient. 
           - Acum ţineţi-vă respiraţia. Aşa. 

           Comenzile (comenzi erau, ce altceva?) veneau 
dintr-un spaţiu care nu se supunea decât propriilor 
legi: seci, precise, cu o doză de nepăsare inumană în 
ele. Întors pe toate feţele. Şi stors de orice informaţie 
pe care organismul era obligat s-o furnizeze omului în 
halat alb din faţa sa, învârtindu-se ca un titirez 
programat să facă doar mişcările absolut necesare. 
Probabil că aştepta recunoştinţă pentru insistenţa 
sinistră cu care-i răscolea tainele organismului. Mai 
adânc, spre punctual acela dureros şi vulnerabil: 
geneza răului ascuns în el. Reverberaţia răului, a 
potenţialului distructiv ce nu asculta de niciun 
comandament natural, ca o picătură minusculă de 
acid care cade pe o piele netedă, sănătoasă. Şi, 
ciudat, nicio durere, niciun rictus al corpului neajutorat, 
expus acestei blasfemii prelungite. 
       - Respiraţi din nou. Aşa. Acum ţineţi-vă respiraţia. 
        Dincolo, oriunde, se săvârşeau micile sacrilegii 
ale unei vieţi împotmolite în mecanisme ruginite. 
Cineva îi îndesa un bisturiu în inimă, îl ţintuia ca pe o 
insectă fără scăpare. Lume, pune-ţi indiferenţa în cui şi 
întoarce-ţi faţa spre mine… 
       Aştepta, cu o expresie intens rugătoare, un sfat 
pozitiv, o încurajare. Ceva care să-l arunce de pe 
orbita neputinţei şi a disperării într-o zonă fără 
incertitudini, unde să poată respire în voie. O oază de 
verdeaţă purificatoare în mijlocul unui deşert 
ameninţător. Omul în halat alb îi oferea o singură 
alternativă: un popas îndelung în inima durerii, o 
coabitare cu o fantomă tenace şi angoasantă. Aici 
erau limitele sale, şi nu în realitatea de afară, care-l 
ignora, ca pe o gâză neputincioasă. Ar fi citit acum o 
poezie. Una dintre acelea scurte, cu mii de sugestii, de 
trimiteri spre spectrul rezidual din spatele cuvintelor. 
Un amalgam de sensuri concentrice, un ghem deşirat 
la infinit pe patinoarul neted al minţii lui odihnite, libere 
de constrângerile şi ameninţările momentului. Ar fi citit, 
da. Departe de silueta şi privirile neruşinat de 
scormonitoare ale omului în halat alb din faţa sa, din 
dreapta sa, din stânga sa, titirezul neobosit care-i 
dădea târcoale ca un ogar nesăţios. La naiba, era 
ceva morbid în toată această spionare reciprocă, un 
liant pervers între două entităţi ce-şi refuzau, tacit, 
complementaritatea pasageră. 
          La ce ar fi trebuit să se mai gândească? La fiorul 
nemuririi? La ipostaza, ingrată şi jenantă, a 
condamnatului care-şi murmură ultimele dorinţe? 
Lucrurile începeau să se clarifice. Era ceva ce insulta 
logica obişnuită, derularea paşnică a evenimentelor 
previzibile. Ruptura. Delimitarea seacă între ce a fost 
şi ce este. Sau ce va fi. Dar va mai         fi ceva? 
         E posibil, se gândi, e posibil ca de-acum încolo 
să evalueze totul în alţi parametric. În altă grilă. Dacă 
va mai fi timp pentru asta. Căci timpul devenea, şi el, o 
necunoscută stranie şi nesigură într-o ecuaţie care, 
iată, îi scăpa de sub control, îi stimula ignoranţa şi 
neputinţa. Declicul, posibil în orice clipă, îl încărca de o 
responsabilitate nouă. Aceea de a se întoarce în 
chingile unei lucidităţi de care fugise întotdeauna. 
Departe de orice undă de şoc, de orice frison 
angoasant, acolo unde s-a simţit mereu în siguranţă, 
cu acea senzaţie de bine care-l împingea zilnic înainte. 
           Acum, trebuie să înveţe să privească peste 
umărul celuilalt. Dincolo, acolo unde nu e decât propria 
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sa imagine blurată. Sau, poate, răsturnată cu susul în 
jos, privind la spectacolul hidos al lumii de la nivelul 
podelei. Câtă neştiinţă, atâta durere. Câtă durere, 
atâta umilinţă. Jocul în cerc, cu pietricele colorate care 
nu vor alcătui niciodată un mozaic convingător. Pentru 
că întotdeauna va lipsi o piesă. Aceea pe care 
Dumnezeu a pus mâna, indicând inima sau, poate, 
sfârşitul jocului. În locul ei, acum, această comandă 
semisibilinică, emanând reflexul ocult al unei spaime 
nedezminţite: 
          - Ţineţi-vă respiraţia. Aşa. 
          Aşa. Ca şi când ar trebui să treacă munţii, să 
descopere o nouă ţară, un nou orizont. Mereu altceva, 
care să facă uitat spectrul acestei clipe ce-şi întorcea 
faţa de la el. Această încăpere. Toate lucrurile 
minunate sau îngrozitoare se developează într-o 
încăpere. În acest spaţiu predestinat, ferit de 
simbolistica atroce a întâmplărilor care nu iartă. Aici, în 
imperiul şters al faptului imprevizibil. Al gestului fără 
consecinţă. Doar atât: 
         - Ţineţi-vă respiraţia. Aşa. 
Restul este doar convenţie pură, alunecare pe gheaţa 
unei iluzii fără viitor. Doar aici se cuibăreşte viitorul, 
acest monstru cu un singur chip. Şi acest chip, aici şi 
acum, şi-a întors privirea de la el, lăsându-l singur, faţă 
în faţă cu omul în halat alb, care-i ascultă respiraţia cu 
o stranie voluptate, încercând să descopere, în acele 
interstiţii profunde, fisura, declicul dureros: 
       - Ţineţi-vă respiraţia. Aşa. 
       Şi el îşi ţine respiraţia, iar şi iar, cu o 
conştiinciozitate dementă, ca şi când acesta ar fi unicul 
lucru care i-ar mai fi rămas de făcut în viaţă, garanţia 
că doar aşa va mai apuca ziua de mâine, şi pe 
celelalte, şi că viitorul va fi un animal tandru şi blând la 
picioarele lui, în iarna care se pregătea să vină şi să-i 
aducă izbăvirea. 
 
                                                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVIU OFILEANU 

nuda veritas  
moto:  
Fiecare visează singur şi nu aude coşmarul celorlalţi.  
(Ghiorghios Seferis)  
chiar dacă fiecare om are dreptul să moară de unul singur 
 nu e frumos din partea noastră să ne uităm prietenii  
doar locuim aceeaşi planetă  
unul mai diferit decât altul  
şi-atât de roşii la sânge.  
se cuvine un moment de reculegere pentru fiecare mort din lume  
dar Ei nu pot fi contabilizaţi cu iuţeala morţii lor  
şi asta ar însemna să nu ne bucurăm nici o clipă din viaţă,  
să dormim cu mâna la chipiu.  
 
cu oamenii s-a rezolvat simplu:  
urna de pe dulap în care doarme bunica  
poate fi sărutată pe etichetă,  
astfel emanciparea umană şi excesul demografic au rezolvare.  
cu animalele e altfel –  
nu au dreptul să refuze euthanasia, nu li se trag salve de tun,  
aşa cum nici pentru calul mort alături de călăreţ 
 memoria nu are ochi şi milă.  
animalele nu au alte animale venite la priveghi  
şi nici nu plâng cu gândul la moştenire,  
deşi încape mereu pe mâinile cui nu trebuie 
ca o ţară apărată de americani.  
 
Tu ai nevoie de o americă personală  
buffalo soldier fighting for america – bob marley  
de un om care ştie să-ţi fure sufletul şi face exact ceea ce spune.  
ne vom înduioşa mereu de fetele blonde şi triste,  
de bătrânele care stau capră-n biserici,  
de peştele din chiuvetă cu ochii albi şi îngheţaţi care te fac să-ţi 
întorci privirea  
de parcă te simţi judecat.  
bineînţeles că viaţa ta e mai importantă  
decât toţi oamenii care au fost pe pământ şi fiinţa pe care o ţii în 
braţe  
e mai valoroasă decât sfinxul din egipt  
dar şi un animal ştie asta şi nu se laudă,  
până şi o insectă îşi ridică un acoperiş de paie, o familie.  
 
sunt zile în care te trezeşti şi Tu din somn, îţi dai cu apă pe obraji  
şi te uiţi în oglindă să vezi trăsăturile părinţilor tăi,  
cearcăne mixate de un ingenios adobe photoshop  
ca şi cum mutra ta de azi nu ar fi aceeaşi cu cea de ieri  
şi omul din faţa ta e numai portretul robot al celui de mâine. 
  
atunci simţi că te plictiseşti de lecturi  
de scris de trăit în locul altora  
poate cineva ţine locul tău chiar în clipa de faţă  
poate Hristos a murit pentru tine  
şi n-ai curajul să te minţi  
că vorbele tale mai înseamnă altceva decât vreme pierdută.  
abia acum vine timpul 
când nu mai trebuie să faci nimic pentru nimeni,  
când pisica roşcată a iubirii  
înseamnă mai mult decât un ghem deşirat pe canapea. 
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AURELIAN SARBU 
 
APE NEŢĂRMURITE 
 
NAVIGATOR  CAPTIV 
 
 ceasul pare 
              că se zbate 
                        irosit 
 
ne scurgem 
              ca o clepsidră întoarsă 
                      înainte de ultimul fir 
                           
numai o singură rotire 
                         peste toate 
                              de la un punct la altul 
 
stau sechestrat într-o grotă 
              înlănţuit pe-o roată 
                                      oprită 
după ce mi-am ispăşit 
                          toate osândele 
 
FĂRĂ ANCORĂ 
 
când ne-am desprins de  ţărm 
            m-ai ademenit 
                       că sunt corăbierul tău 
           cel din urmă 
                       mânuitor priceput 
                               la vele în vânt 
 
am născocit arhipelagul 
                         fără semn 
             în linia caravelelor 
                        spre continent 
 
 de atunci 
             înalţ în jurul iluziei 
                      ziduri împotriva nimănui 
 în acest loc năpăstuit 
 
voi nu cunoaşteţi spaimele corsarului 
            abandonat pe insula comorilor 
                                                   inutile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LUMINIȚA HUNIADE 
 
 
 
Anotimp al zapazii 
 
 Soldat al zăpezii, 
Călăreţ al adevărului, 
Tu aperi cu braţele tale 
Puternice şi libere 
Case ce stau să 
Cunoască neliniştea  
şi dezintegrarea. 
  Femeia plânsă şi 
Bărbatul cu braţe 
Subţiri îţi aduc 
în căuşul  
palmelor o bucată luminoasă 
de suflet. 
 

Privind in urmă 
 
Înainte de toate 
ai crede că 
adevărul stă  
în apă şi în alb. 
Apoi dacă îţi asculţi  
doar intuiţia începi  
să priveşti albul şi apa 
ca făcând parte din adevăr. 
Linii frânte şi 
linii continue , doar o 
geometrie asimetrică.... 
 
 

Percepții iluzorii 

 

Trec stoluri gândurile , trec zilele şi nopţile şi iarăşi 

ajungi,  cu greu , dar ajungi la  atingerea părţii tale din 

lumina infinită. 

Vârtejuri de zile şi nopţi trec peste tine şi peste 

eroziunea trupului. Oamenii se schimbă, percepţiile se 

schimbă, dar totuşi timpul stă agăţat în liniştea clipei 

prezente. 
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SILVIA BITERE 
 
 

1. fiul din nain 
(după un vis real) 
 
vei muri soldat exact cum scrie în carte 
cu peniţa în bandulieră învelit de femei 
pe care nu le-ai cunoscut şi nu le-ai iubit niciodată 
şi imnul păcii cravată de pionier flutură 
atârnată la cap ca un drapel  
pentru tot ce ai cinstit în timpul vieţii dar ai uitat 
ai uitat  
că omul e făurit din vise de un faur 
spuneai că dacă mori nu vrei minuni ca fiul văduvei din 
nain 
ci floarea de păpădie să-ţi fie aproape ca o răspândire 
de noi fără trup 
de aceea te-am iubit 
de aceea te-am părăsit 
pentru nevisare eşti condamnat la nevisare 
şi nu plâng 
şi nu te învinuiesc 
te-am părăsit pentru neplâns 
 

2. buletin de Constanţa,  dubla 14, parcul 
Tăbăcăriei 
 
azi banca din parcul meu este un oraş cu trepte 
neobositul meu oraş cu trepte peste care îmi las urma 
de melc 
capul  - cutie imensă de carton degradabil 
prin care văd leagăne, cărucioare, biciclete, multe 
legume, munţi 
neobosiţii mei munţi 
şi pe tine, mereu tu, cum ai putea să nu? 
pe tine aruncat în coşul de baschet 
râzând în zbor de cioara care tocmai ţi s-a ghemuit în 
fular 
 
hei, hei, să nu-mi spui tu mie 
că dinţii au forma buzelor 
o, să nu-mi spui pe nume că uniforma ta de aviator 
este uniforma lui DiCaprio 
 
să luăm pauză zece minute 
să ne închipuim că eu sunt dresor de oameni 
iar tu idealul 
şi vrei să îmblânzesc păpuşile din cârpă 
nu sau hai, mai bine să nu ne mai prefacem 
suntem amandoi două marionete legate de aceeaşi 
sfoară 
 
Dumnezeu ne face semn de sus 
să vă aprind lumina? 

 
sunteţi amabil - zise clovnul din stânga noastră lui 
Dumnezeu 
aceştia  doi au mai trecut prin asta 
 
şi-a strâns în făraş oraşul cu tot cu bancă 
 
 

3. poetul umblă gol puşcă prin el 
 
evadarea deţinutului reprezintă partea în care 
părăsesc romanul 
o femeie îşi ia rămas bun de la un prieten 
(batistă din borangic)  
apare moartea 
şi după moarte apar flori pe morminte 
(batiste din borangic)  
păsări de unică folosinţă 
cântă apoi zboară 
vin alte păsări altele şi altele şi zboară 
cerul prinde culoare 
pe pământ departe pe o câmpie deţinutul e liber 
iar poetul crapă pe foaie 
crapă într-o călimară cu cerneală 
bea din cerneală din venele lui 
un pahar, două, trei 
durează 
în timpul acesta mai scrie despre: fluturi, mirese, Alina, 
Denisa, miresme. 
e fericit e gol puşcă în el 
capul capătă forma unui tobogan prin care toate 
gândurile lui alunecă 
în piscina cu cadavre e rece se doarme 
 
să nu deranjaţi poetul  
are nevoie de somn  
 
 

4. U2 
 
dacă împrumut de la tine o culoare 
piciorul tău din lemn sau labele unui scafandru 
mă tem că ochiul ar putea putrezi în cristal 
ceea ce pare complicat 
altfel 
mă oboseşte creierul tău 
din care materie se trage 
ca să ştiu să-mi clădesc deasupra ta un aeroport - 
sosesc când vreau plec când vrei; 
(planete, universuri paralele, miros de umbră) 
azi beau pentru noi un vin deosebit 
cu arome de uitare şi chipuri de alte femei 
am şi eu braţul meu din lemn 
mă închin mai aplecat e drept 
lemnul nu pluteşte pe om el se bate în cuie acolo unde 
doare 
un efect de anihilare a tot ce simţim şi vedem 
trece doctore 
trec avioane 
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ION SCOROBETE 
 
DENSUS 
 
în relieful inimi mele timpul te-a zidit                                                                  
                                                           fortareaţă 
cuburi de granit peste iernile cubate 
deşeuri din cetatea bucaţită 
după retragerea pe şest 
se aşează umeri   
de sprijin cerului de fiecare zi  
să mă închin 
vieţii 
adună colinele împrejur 
prin vocea distinctă a altarului umbrelor   
amprentate   
freamătă râul straturilor de compoziţie 
mă-nvrednicesc să răsucesc cheia 
să intru 
 
 

CE N-AM SPUS 
 
îmi stă pe limbă 
 
se spune că există gustul frunctelor în desişul  
cel mai ascuns 
al neuronului regenerat 
 
există perina de ierburi parfumate 
fără extract 
pe care ţi-am visat chipul deşi gradină  
mă ocoleşte 
 
există percepţia care mă împinge  
să-mi intru in piele 
ca ultimă consecinţa  
 
există grăuntele nonşalanţei acelui scenariu  
care nu-mi reuşeşte 
şi basta 
chiar dacă eu cântaresc mereu rezerva  
din cămara de alimente 
cu echilibrul blocat  
ce n-am spus e poate prea important 
pentru a se face conexiunea  
așteptată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
RAUL CONSTANTINESCU  
 
5 CHEMAREA  DINTÂI  
 
Franjuri fulgurări flacără zarea  
peste ape în aer pe munți, 
din adânc tresaltă chemarea 
năvalnicei cosmice nunți. 
 
Lavă și gheață în vis  
își caută stâmpăru-ntruna 
nesățiosul avidul abis 
înalt aureolează cununa ! 
 
6 NEANT  DEVENIM ... 
 
Iubito, neant devenim în spațiotimp ... 
golul din clepsidre vom fi răsări 
ceea ce fost-am înainte de naștere; 
deasupra nisipului amintirea umbrelor noastre 
precum n-ar fi fost se vor risipi ... 
nimeni nu-i va cunoaște, nu-i va mai ști 
trandafirii cu spini – iubirilor nimb, 
ce tainic vor străjui contopirea sub astre 
când, iubito, neant devenim în spațiotimp ... 
 
 
 
                   *** 
 
 
 

NICOLAE CREPCIA 

                                     Lui Radu Igna 
 
Euforia păşea în urmele de alcool 
ne purta pe drumuri disperate 
Eram tineri 
într-un oraş industrial 
În care fericirea nu umbla 
nici ziua nici noaptea pe străzi 
şi era greu de găsit foarte greu 
Beam votcă şi scriam poeme evazioniste 
Ne simţeam ca nişte învingători fără glorie 
tineri şi frumoşi şi fără rost 
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Anni- Lorei Mainka  

Magiun pe pâine 

podul de piatră s/a dărâmat a venit apa și l/a luat  

 
pentru moarte nu e pregătire 
brațul ei se ține de valiză în felul surd aparte de mâna mea cea caldă 
ea are alte limbi de măsurat perdeaua de ore  
ce cade peste vorba ta și-a mea 
 
noi suntem mici 
o vedem cum vedem pământul  
cum ne uităm la pâine și la cerul plin de gânduri și de frunze 
ce vor cădea mereu și peste tot 
 
o halucinație  
de care lumea are grijă să nu o deranjeze 
fără respirație când vrei s-o strângi în brate 
 
 
ea  
doar cu miros dulce de sâmburi de caise sparți devreme de dinții cei de lapte  
îți zâmbește uneori sub piele 
și în nopțile acelea cu vise lungi cât plânsul 
o simți pe buze cum îți citește rime 
o iei în brațe și târziu de tot 
când ceasul tău îți bate  
îi dai și nume și o strigi din mâini 
 
să nu plângi  
ea îți ia și patul și perna din care 
te înțeapă fulgii iernilor bătrâne 
 
să nu plângi 
ea nu îți va șterge urma 
e cineva mereu  
lângă tine 
 
eu 
 
dar a crescut și ea 
 
moartea mea e mare 
 
și râde sărind coarda chiar aici în pragul pe care tu aștepți 
 
lasă  
se rezolvă toate  
aud și amețesc 
 
mă întorc peste podul cel de piatră  
și șoptesc 
hai să facem altul 
doar că tu lipsești 

 

 

 in memoriam 
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Gligor Haşa 

IOAN BARB/- ORAŞUL SCUFUNDAT 

 

     Cu acest volum de proză scurtă, intermediară între schiţă şi 

povestire, Ioan Barb ajunge la a şaptea carte. În cinci dintre ele 

simţindu-se chemat şi îndatorat poeziei. Cele unsprezece proze 

alcătuiesc un minium de atmosferă, de trăiri şi mărturisiri, de 

portrete omeneşti şi animaliere care emoţionează prin sumumul 

trăirilor cu deplinătatea simţurilor. Spaţiul evocat – recunoscut prin 

unicitate, peisaj şi oameni – Valea de Jos a Streiului, are încă o 

neepuizată marje de mister, de ceva care vine ca şi cântecul cu 

jocul „Lina”, de la cântăreţul trac încoace. E un spaţiu pe care, cum 

spunea Silviu Guga, îl legiferează ca loc şi timp şi în literatură. 

Titlul celor unsprezece povestioare, cu miez epic de Gaură 

Neagră, de galaxie devenită Stea, pun în gardă cititorul vis-a-vis de 

tente ale prozei fantastice a lui Hofman ori mit-folclorice a la Vasile 

Voiculescu. „Oraşul scufundat” este, într-un plan suprapus, oraşul 

din amintiri şi copilărie, o căutată şi închipuită Atlantidă. În prima 

povestire, aerul de taină, de mister, este oprit d ebizareria bătrânei 

contese de Strei sau de Oz: povestitor intermediar ori pretextual 

între narator şi autor. Spaţiul din auzite, văzute dar necrezute este 

muntele cu peştera şi casa-cimitir, elemente care sporesc taina, 

fără a dezlega misterul. Aceasta te împresoară maladiv, întărind 

impresia de nemaiauzit prin inserţia de adevăr, de întâmplare 

trăită. Cum spuneam, tehnica este cea a rememorării prin straturi 

suprapuse de plăsmuire şi adevăr, iar mijlocul, citirea după mulţi 

ani a unei scrisori, drama unui Gal-Ducipal sau a unei sudoriţe 

venită din lumea ielelor. 

      Al doile lucru de subliniat este acela că Ioan Barb stăpâneşte 

arta portretizării tridimensionale , cu tuşe groase. Exemplificăm cu 

portretul schiţat lui Ieronim Turtariu din povestirea „Tulipan” sau 

Belu, din povestirea „pentru învinşi nu există loc între îngeri”. La 

capătul lecturii, oricăreia dintre condensatele proze rămâi oarecum 

nedumerit în insaţietate sau chiar eşti tentat să epuizezi tu faptul 

ori întâmplarea, fiindcă, însumate, cele unsprezece povestiri au 

substanţa epică a unui miniroman mito-istoric. Autorul este un 

iscusit realizator de imagini halucinante, precum cea terifiantă a 

hergheliei de cai cu lanţuri şi lacăte  la piciioare (vezi proza 

„Tulipan”).  În totului totul prozele evocă o dramă a disoluţiei unor 

localităţi-marcă şi a unei lumi intrate în malaxorul vremurilor noi.  

De fapt, povestirea „Tulipan”este metaforă revelatoare pentru 

drama valorilor tradiţionale. Hoffmanian şi Eliadian debutează şi 

povestirea „Cea mai frumoasă zi de după viaţă”, care este 

obişnuita dramă a unui necumpătat, marcat d eun destin care va fi 

şi cel al fabricii, căreia i s-a stins lumânarea. Volumul este şi unul 

al învinşilor.  Unul dintre aceştia, conturat memorabil, este ungurul 

Belu, pe care l-a părăsit Carma, deşi fusese favorizat de Parce. 

Acesta se sinucide simbolic, aruncându-se în fântână în ziua de 

Bobotează. Cam din aceeaşi plămadă este construit unchiul 

Traian. Ipostazele devenirii personajului sunt trepte ale vârstelor 

autorului, de fapt, povestioara este un liric arbore genealogic cu 

jaloane între tinereţe, aventura Americii şi bătrâneţe. Cititorul, 

orişicine ar fi el, se regăseşte aici ca într-o biografie a biografiilor, 

liniare între naştere şi moarte. În prozele lui Ioan Barb se moare 

des şi frumos, în împăcare. Povestea unei morţi este şi proza 

„Neînţelesul joc al rătăcirii”. Este o poveste, xeroxată, a 

dezumanizării, a imbecilizării soldatului în armata română, care 

pentru sute de generaţii a fost totuna cu radierea a 2-3 ani din viaţa 

tinerilor. Povestirea acesta, ceva mai lungă, împrumută elemente 

specifice scenariului cinematografic, în special decupajul şi 

focalizarea imaginii. 

      Drama sucombării unui oraş (scufundat în amintire) este 

evocată în schiţa „La numărul 99 nu mai locuiesc oameni”. Autorul 

face din ceea ce ar fi putut fi un Proces verbal de constatare, 

reuşită pagină de literatură, dar şi istoria în date a unei comunităţi 

de ceangăi (...). Aici, drama oraşului este şi cea a pitorescului 

personaj-simbol al dezabilităţii – silit să plece la azil după moartea 

mamei. Nota definitorie a acestei proze fără subiect este duioşia. 

Tâlcul se dezleagă în final: femeia din faţa casei cu numărul 99 era 

însăşi moartea, stăpâna Oraşului scufundat. 

        Tot despre moarte este vorba în proza „Parastas cu 

Eurogold”, numai că de data acesta este vorba despre modernul 

ceremonial al morţii colective (Certejul, Săcărâmbul, Călanul spre 

exemplu). Pentru autor şi în prozele sale dezumanizarea unor 

categorii umane – securişti, miliţeni, activişti – e totuna cu moartea. 

Pe unul dintre aceştia „l-a îngropat primăria... printre străini şi 

sinucigaşi”. Aşa se încheie cartea. 

                                             *** 
 
 

ADRIAN BOTEZ 
 
FĂRĂ DE SCRIBUL-POET-CU-REVELAŢIE, NU EXISTĂ 
MÂNTUIRE:  
„ETEMENANKI (Ultima săptămână)”, de CONSTANTIN 
STANCU 
 
           A apărut un nou volum al lui CONSTANTIN STANCU: 
“ETEMENANKI (Ultima săptămână)”, Editura CronoLogia, 2014. 
Adică, Poetul CONSTANTIN STANCU s-a „culcuşit” (cu tot cu 
gândurile, cuvintele şi scepticismele sale extrem de precise!) într-o 
nouă viaţă, dintr-un nou univers. 
            CONSTANTIN STANCU s-a născut (ca Poet) deja matur. 
Deci, în cazul lui, nu poate fi vorba de „etapele creaţei autorului” şi 
alte şabloane de exprimare stângace, asemenea celui de mai sus. 
La CONSTANTIN STANCU se poate vorbi despre câte vieţi 
REALE a trăit, în această iluzorie viaţă ireală şi aparent comună 
tuturor oamenilor istorici. Dacă-i numărăm volumele de poezie şi 
pe cel de proză editate, s-ar face vreo şapte vieţi... 
              Ceea ce am spus mai sus se constituie şi-n motivaţia unei 
altfel de abordări, în ce priveşte discuţia despre cel mai de curând 
apărut volum de Poezie al său. Pentru că fiecare dintre 
precedentele volume ale lui CONSTANTIN STANCU este o 
variantă de viaţă/existenţă non-versatilă şi COMPLETĂ (prin magia 
demiurgică a Cuvântului), într-un univers comuno-versatil şi 
incomplet – ar însemna că noul volum nu s-ar diferenţia, esenţial, 
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de celelalte, şi ar fi vorba doar de ascultarea (până la urmă, 
plictisitoare!) a unei litanii, vremea vieţilor ele-nde ele născute („sui 
generis”) prefirându-se, ca boabele de mătănii, printre degetele 
Scribului. Nu, nu este aşa: dacă fiecare dintre volumele trecute / 
precedente era mărturie pentru o nouă maturitate/variantă de viaţă 
matură  a lui CONSTANTIN STANCU, acum este vorba de ceva 
mai mult (sau, după unii, mai puţin...): acum, CONSTANTIN 
STANCU este nu un simplu scrib, trăitor şi mărturisitor 
/consemnator existenţial -  ci este un înţelept, care posedă atât 
magia transgresiunilor fiinţiale / metempsihozelor „în direct” – cât şi  
magia transfigurărilor lumilor pe care le-a învăţat, creat şi dobândit, 
în cele vreo şapte etape-vieţi  - magie a transfigurărilor care atinge 
stadiul de (auto)demiurgie incredibilă: nu lumea a rămas versatilă, 
ci Poezia lui CONSTANTIN STANCU anulează lumea istorică, 
înlocuind-o cu propriile lui variante mundane, magic-
interschimbabile, de lume / lumi. Trăim în plin miracol al jongleriei 
cu existenţa mundană – deci, în plin miracol al demonetizării morţii. 
Deci, trăim Învierea „în direct”! 
                Cazul stihuirii Poetului CONSTANTIN STANCU deschide 
(sau: ar trebui să deschidă) şi un alt front de discuţie. Anume: de 
ce contemporaneitatea este atât de oarbă, surdă, mută şi 
paralitică, la nivel cerebral, încât nu mai este în stare nici să-şi 
recunoască genii/geniile, nici măcar să încerce a identifica, în 
istoria prezentului, sclipiri (fie şi evanescenţe!) ale vreunui traiect 
de genialitate, de spiritualitate excepţională, cu datele existenţiale 
transcense, extrase din istorie? Trăim un veac al mediocrităţii 
jalnice şi penibile, care, pentru a-şi asigura existenţa vegetală, nu 
doar riscă, ci se chiar complace în a deveni mută, surdă, oarbă, 
paralizată cerebral: pur şi simplu, această liotă, pe care noi 
obişnuim s-o numim „umanitate terestră” se desfată cu propria-i 
nulitate existenţială, se desfată, mai cu seamă, în mod sadic, cu 
diverse modalităţi de a trata, cu „suverană” (de fapt, terorizată!) 
indiferenţă mimată, faţă de personalitatea Artistului! 
„Personulităţile” anulează /anihiliează personalităţile (cu o dibăcie 
ţinând de instinctul de conservare/perpetuare – perpetuare a 
vidului, ca stare de paradis anti-spiritual)! 
Unii vorbesc de teroarea faţă de VID. Nu, acum, în zilele pseudo-
culturii zilelor noastre, trăim în plină teroare faţă de PLIN!!! Oricine 
are minte, care cugetă, nu „mugetă”, devine un pericol socio-
existenţial absolut, pentru această haită umană de relativităţi 
(nivelate incredibil de complet, tocmai din spaima de a nu rămâne, 
cumva, izolate şi desolidarizate,în raport cu salvatoarul  haitic al 
vidurilor  - şi să cadă pradă, Doamne fereşte! – unei invaziei 
imprevizibile a unor gânditori autentici, care, până în ultima clipă a 
vieţii lor, trebuie să fie trataţi cu substanţa, infernal-corozivă, 
exasperantă, a indiferenţei oarbe, surde, mute, paralitice...!). 
                Da, cazul CONSTANTIN STANCU este simptomatic, 
pentru această înfiorătoare boală a mediocrităţii terorizate să nu 
fie, cumva, depistată, identificată şi tratată! Pentru această boală-
impotenţă (generalizată prin complotul impotenţilor spirituali, care, 
fireşte şi „democratic”, alcătuiesc majoritatea/majorităţi 
zdrobitoare!). Ce comunism ante-decembrist?! Atunci, în 
comunismul naţionalst-ceauşist, se făcea cultură, se învăţa, în 
general, şi, mai cu seamă, se învăţa respectul faţă de genialitate 
(chit că erau decretaţi drept genii doar cei morţi! – ...dar, măcar, nu 
erau scoşi, din istorii şi din istorie, cu o sacră teroare de PLIN!  - 
toţi cei care au marcat, cu orbitele lor incandescente, veacurile de 
evoluţie spiritual-umană!). ACUM, în „democraţia nulităţilor”, se 
desfăşoară cele mai copeşitoare, zdrobitoare, anihilatoare de 
„diferenţe specifiece” spirituale, de cel mai curat şi nivelator tip 
comunist! 
„Domnii”-nulităţi (perfect încântate de ele înseşi, de vidul lor 
perfect, până la a-şi inventa un cult personal, şi un templu al 
Vidului Spiritual, precum şi un ritual al jertfelor fumegânde pe altare 

– cei jertfiţi, ritmic, fiind tocmai cei aflaţi în fklagrant delict şi, deci,  
în mod definitiv vinovaţi, de a fi „îndrăgostiţi de PLIN”!) Alex 
Ştefănescu, Dan C. Mihăilescu şi Daniel Cristea-Enache nu doar 
că îi refuză, lui CONSTANTIN STANCU, un binemeritat premiu 
literar „Augustin Frăţilă”, pentru excelentul său roman  „PE MASA 
DE OPERAŢIE”, unicat de profunzime arhetipală, în proza română 
contemporană (doar Ştefan Bănulescu mai atinsese, în literatura 
română postbelică, acest nivel de etalare a Grădinii Arheilor!) – dar 
îşi permit atât necitirea celor 59 de romane puse în concurs 
(câştigătorul este fixat după numele lui de pe copertă şi după 
legitimaţia sa, indispensabilă, precum un cod de bare, pentru 
recunoaşterea apartenenţei sale, la cabala impotenţilor anti-
spirituali - iar nu după creaţia lui! – ...exact cum spune Poetul 
nostru, în poemul său, Orbirea: „Scrie într-o vreme când nimeni nu 
mai citeşte,/orbirea este cea mai bună activitate” – cf. Orbirea, p. 
43), cât şi umilirea, prin tăcere, din partea „orbilor non-homerici”, a 
celui care le solicită o motivaţie a alegerii/premierii: până şi cel mai 
crunt infractor are dreptul, de la orice complet de judecată şi de 
justiţie, la MOTIVAŢIA SANCŢIONĂRII SALE! D-apoi un scriitor, 
prezumat ca non-infractor...Ţi se face o silă infinită! 
                 Dar CONSTANTIN STANCU, autorul cărţii de faţă  - 
“ETEMENANKI (Ultima săptămână) – a devenit, între timp, atât de 
înţelept şi de înalt-seren, încât îşi poate permite, contrar uzanţelor 
epocii terorii faţă de PLIN – versuri în care tremură lumina 
eternităţii geniale, precum acestea: 
„Dacă filozofii, dacă teologii aceia,/dacă formatorii de opinie şi 
cărătorii de bagaje/au spus că a murit Dumnezeu,/de ce nu aş muri 
câte puţin şi eu împreună cu El,/pentru a trece de nevăzutele 
frontiere?//Păsările s-ar întoarce în prima zi a creaţiei,/dar le 
împiedică aripile./Lupii s-ar întoarce la primele animale de 
pradă,/dar le este teamă de frigul din cuvinte./Peştii ar căuta apele 
de jos în care toate s-au creat,/apele rupte din coasta uscatului,din 
ţărmul dintâi...//Omul s-ar întoarce la Dumnezeu,/dar îl împiedică 
trupul...// Totdeauna îi scapă ceva important,/din cauza aceasta 
nu-şi vede umbra/pe mâinile lui Dumnezeu...” (cf. Despre filozofi 
sau cărătorii de bagaje, p. 46). 
Oricâte motivaţii aflăm (noi, fragilii şi inepţii oameni, capodopere, 
cândva, ale Zilei a Şasea!), în mod steril, absurd şi complet 
artificialo-iraţional, pentru a „evada” din sfera divină (sau, măcar, 
de a întârzia întoarcerea la originaritatea noastră sacrală!) – 
Creatorul ne are, permanent (precum orice pescar divin are, în 
puterea majei salvatoare de absurd-abscons, derizoriu şi penibil! -  
„peştele” uman!) -  „umbra pe mâinile” sale!  
              Cartea lui CONSTANTIN STANCU (un calofil şi filocalic 
strălucit, un bijutier perfect!) are 64 de pagini, împărţite astfel: 
1-„Câteva cuvinte”, prin care autorul nu doar că explică sensul şi 
etimologia cuvântului „etemenanki”, ci sugerează, de fapt, şi 
temele abordate în cartea care acum se deschide – principala 
temă fiind aceea a ROŢII/ROTIRII/CICLICITĂŢII IMPLACABILE, 
DESCHISE INFINIT, a existenţei cosmico-fiinţiale, dar această 
temă principală îşi subsumează, printre altele, tema lansată de 
multă vreme, dar neprimind, până acum chip poetic, a Muntelui 
Sacru, cu doi versanţi (Religia şi Cunoaşterea Ştiinţifică), Piscul 
semnificând împăcarea şi resintetizarea spirituală a celor două 
forţe ale Cunoaşterii, întru Dumnezeu-Atoatecreatorul  („Oamenii 
de ştiinţă au constatat că resursele plantei /pentru un an se 
sfârşesc în luna septembrie. //A existat o ultimă săptămână pentru 
Iisus, în care a lăsat lumii câteva principii esenţiale, cu toate că ştia 
că într-o vineri va fi dat spre moarte, apoi a urmat duminica.//Era în 
aprilie, după calendarul modern.../Glasul mieilor se auzea în 
cetate, începuse vremea sărbătorii...//Există o ultimă săptămână, 
în septembrie, pentru fiecare din noi?//ETEMENANKI - <<Clădirea 
platformei de temelie a cerului şi a pământului al cărei vârf ajunge 
în cer>>, sau : <<Clădirea al cărei vârf este în cer>> - în limba 
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sumeriană –  Dicţionar biblic, Editura Cartea Creştină – Oradea, 
1995, p. 119 – Babel, turnul – <<poarta zeului>>”)  - chiar şi acest 
Cuvânt înainte are ritmicităţi şi dispuneri, semantice şi formale, de 
stihuire liturgică; 
2-un  Argument – intitulat „Memoria luminii”; 
3-şi PATRU PĂRŢI, notate cu cifre romane (punând Vechiul 
Testament sub semnul şi stăpânirea spirituală a Noului 
Testament/al CRUCII , prin care geneticul/moştenirea genetică 
este / va fi dominat/ă de SPIRIT/AL CINCILEA ELEMENT AL 
CRUCII UMANE!): 
I-Turnul Babel („Flacăra verde şi câmpia Şinear”); 
II-Semn într-o lume de fosfor („Septembrie cu ore moi”); 
III-Ultima săptămână („Cauţi locul perfect: e ultima săptămână...”); 
IV-Starea de veghe (conţine 31 de poeme, fiecare fiind un 
microcosmos poetico-liturgic: Istorie,      Calendare imperfecte, 
Albe cămăşi, Câteva cuvinte, Intimitate, Nimicul înmugureşte, 
Diamantul, Săgeată otrăvită, Gura ierbii, Umbra scribului, Cu vârful 
aripii, Catedrale albastre, Avraam, Cântec vechi, Ritual, Bicicleta 
lui Picasso,  Amprenta, Uşi de sânge, Taina scribului, Catastrofe 
oranj, Carnea prezenţelor, Catedrala de frig, Sigurătatea codului 
genetic, Orbirea, Un neuron între pământ şi lună, Cărţile,  Despre 
filozofi sau cărătorii de bagaje, Sfârşitul lumii, Secretul, Pământ şi 
gigabytes, Statuile plâng cu sfinţi, Camere melodioase pentru 
scribi). 
             Urmează un „Curriculum Vitae” foarte consistent -  şi 
cartea se încheie cu Referinţe critice absolut onorante. 
             Dintr-o privire fugară asupra titlurilor, se observă obsesia 
lui CONSTANTIN STANCU  pentru SCRIB şi pentru 
CONSTRUCŢIA DIVINĂ („catedrala albastră”). Ceea ce nu se 
observă, la o primă privire fugară, este reinterpretarea mitului 
Turnului Babel (pus în relaţie cu Creatorul-Om Năzuitor-spre-
Dumnezeul-său, dar şi cu Însuşi Dumnezeu! Tirnul Babel nu mai 
apare ca o rezultantă a tendinţelor arogant-luciferice, din 
spiritualitatea lumii umano-terestre – ci ca o nu doar legitimă, ci 
chiar legitimată, de Însuşi Dumnezeu, Năzuire spre 
Cer/Originaritate:  „Într-o zi Dumnezeu i-a adunat şi le-a spus să/ 
construiască Turnul Babel/şi, de atunci, ei duc fericiţi cărămizi din 
pământ roşu/tot mai sus...//Unii ajung în vârf/şi-n plină orgie îşi 
amestecă trupurile între ei,/privesc de acolo, din înalt, câmpia 
Şinear,/lacrimile lor picură în cer şi/ şoptesc: etemenanki, 
etemenanki...” (cf. Flacăra verde şi câmpia Şinear..., p. 10). 
„Pământul roşu” este, de fapt, traducerea, din evraică, a numelui 
ADAM1. Omul este, prin Originea sa (şi fiinţială, şi simbolic-
semantică) – CREATOR, iar Poetul este, la fel, SCRIBUL LUI 
DUMNEZEU, prin Revelaţie Orfică. Numai că, între Dumnezeu-
Originarul (şi Absolut Originalul!) Creator şi Om a intervenit, nu 
după Babel, ci chiar în „PROCESUL BABEL”, o neînţelegere şi 
separare semantică, din pricina semnalată în poemul citat, deja, de 
noi (Despre filozofi sau cărătorii de bagaje, p. 46: Omul s-ar 
întoarce la Dumnezeu,/dar îl împiedică trupul...): TRUPUL, 
conceput de om ca fiind „lut”/ cărămidă roşie” (deci, construcţie 
carnal-orgiastică!), iar de Dumnezeu, ca fiind „LUMINĂ ROŞIE”, 
Spirit al Veşnicei Resurecţii/ÎNVIERI, iar nu al Amurgului! Din 
această PRIMĂ NEÎNŢELEGERE SEMANTICĂ, între Creator şi 
creatură, au rezultat „lacrimile”, suferinţa, ca durere a neputinţei de 
Armonie-Înţelegere a Esenţei Cuvântului-Logos-
Creator/(Re)Întemeietor.  

                                                           
1 - În ebraică, ADAM înseamnă "om". Poate fi derivat, însă, 

şi de la evreiescul “adam”, ce înseamnă "a fi roşu", cu 

referire la culoarea pielii umane, sau din asirianul “adamu”, 

ce înseamnă "a face", "a crea". 

            De aici, şi schizofrenia iniţială, din poem – non-armonia 
dintre CAP şi TRUP: „Până la urmă toate capetele/vor ajunge pe o 
tavă a Salomeii,/capetele bărbaţilor asudaţi,/cu lumina în bărbile 
grele” – cf. idem, p. 9 -  până când factorul SALOMEEA îşi va 
inversa funcţionalitatea: va deveni, din factor distructiv, factor re-
constructiv, prin resintetizarea UNICULUI CAP-DUH UMANO-
DIVIN/RECONSTITUIREA SPIRITUALĂ A LUI ADAM 
PROTOGONOS! 
„Medicii” (exponenţii Căii / Versantului Ştiinţei Raţionale) „au 
descoperit” (şi ei, ca şi Factorul Religios-SALOMEEA!) „o tehnică 
de a transplanta/capetele obosite pe trupuri tinere (...)Toţi cei 
reîntorşi pe trupuri tinere vorbesc între ei,/au congresul lor, biserica 
lor,/muzeul lor de tăvi de argint” (cf. p. 9). TAVA DE ARGINT a 
Salomeii devine, în viziunea revizuită a „discursului” 
anistoric/transistoric omului „păţit” (în sensul de RE-INIŢIAT!), 
resintetizator de Logos, deci redevenit RELIGIE! – însuşi simbolul 
RESINTETIZĂRII, întru RE-ARMONIZARE ORFICO-POETICĂ, a 
umanităţii-ca-lume! 
                  Abia când vom înţelege rostul resintetizării, întru 
Armonie, prin Logos Poetic, vom binemerita Mântuirea! Iar 
SCRIBUL va redeveni Marele Preot al Lui Dumnezeu-ARMONIA 
SFERELOR COSMICE, ca infinite lumi posibile, „catedrale 
albastre” posibile! 
Lacrimile „care picură în cer” (deci, Dumnezeul lui CONSTANTIN 
STANCU este atât de bun şi înţelegător, încât între El şi 
om/umanitate nu există decât o „neînţelegere semantică” asupra 
originarităţii cuvântului „OM”, iar nu teroarea infinită a unor 
pedepse atroce, pentru păcate fără de număr şi fără de nume!) 
deja semnifică, prin picurarea lor inversă, „spre CER”, „porţile 
cerului” fiind ţinute, permanent, deschise spre Mântuire, din partea 
Lui Dumnezeu! - şi vor semnifica, într-un viitor nedefinit prin 
temporalitate umano-terestră (ci prin Revelaţie Divină! – ceea ce 
poate situa soteriologicul în chiar clipa de faţă! – sub condiţia 
Poeticei Înţelegeri a Semanticii Divine, întru Poezie – „nimicul” va 
redeveni TOTUL DIVIN, din care va ţâşni  - „ex nihilo!”, nu? – 
Creaţia Sintetică: „îmi spune artistul,/ nimicul se va sprijini pe o 
infinitate de cuvinte” – cf. Sfârşitul lumii, p. 47 – Logos 
Resemantizat/Resintetizat Divin, întru Unicul Cuvânt-ARMONIE 
DIVIN-ORFICĂ!)  revenirea la semantica/resemantizarea comună, 
a Creatorului şi Creatului. Şoapta ardent-năzuitoare spre 
Dumnezeu „etemenanki, etemenanki...” îşi va regăsi „ultima 
săptămână”, în sensul de Aflare a Tainei Supreme a 
Creaţiei/ŞAPTE (fără de infinitele rotiri, în gol, ale „săptămânii 
istorice”!) – Creaţie extrasă, însă, din timpul istoric (deci, devenită, 
CU ADEVĂRAT,  „ETEMENANKI  - Ultima săptămână”), şi 
reintrodusă în mit, în Eternitatea Arheică a Existenţei! 
Ieşirea din ISTORIE („noi doi şi cel de-al treilea, nevăzutul din cuib” 
– cf. Istorie, p. 18”)se va face, însă, conform Noului 
Testament/LEGĂMÂNT, acela al IUBIRII HRISTICE, întru 
„LUMINILE ÎNALTE” ALE ORIGINARITĂŢII PARADISIAC-
ARMONICE! – Temelie a RESINTEZEI ADAMICE: El/Ea, Ea/El 
(„ish/isha”) – „va veni şi ziua în care îşi vor unge trupurile/cu uleiul 
străveziu al luminilor înalte,/mângâietor ca un animal 
carnivor/înaintea transei ultime” (cf. Cântec vechi, p. 31). 
               Nu există, în Poezia valaho-românească actuală, un mai 
fervent adept al Sacralităţii Misiuniii Poetului, decât CONSTANTIN 
STANCU.   
               Din SCRIB CONŞTIINCIOS-IMITATIV, CEL CARE 
PREZERVĂ, ÎN MOD INCONŞTIENT, ESENŢELE TRADIŢIEI  - 
dar încearcă, deocamdată în registrul formal-semnificativ-„semne 
la vedere”, să se identifice cu / să-şi asume Scrisul-Logos „ÎN-
FLORIT”, să „schimbe sunete pe cuvinte,/ca pe o tarabă în piaţa 
cu flori” („se trage din neam de scribi,/de aceea este scris,/sunt 
semne la vedere,/în carne, în os, pe pielea fragedă.../Toţi au ceva 
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de spus,/dictează şi el scrie şi spun că-s cuvintele lor,/dar sunt ale 
părinţilor...[...] el schimbă sunete pe cuvinte,/ca pe o tarabă în piaţa 
cu flori...” – cf. Taina scrisului, p. 37) -  Poetul devine 
LOCUITORUL şi „GHIDUL” nostru, spre/identificat fiinţial şi 
funcţional cu CAMERA MELODIOASĂ PENTRU SCRIBI, LOCUL 
NE-LOC AL REVELAŢEI DIVINE/PARADISUL: „Prinţul ieşea din 
camerele melodioase,/ ei, scribii, nu înţelegeau,/fiecare se străduia 
să-şi amintească/limba în care au rostit primele cuvinte (n.n.: 
întoarcerea la ORIGINARITATEA-LOGOS CREATOR – şi 
desfiinţarea Turnului Babel ca Neînţelegere Semantică, şi Re-
Armonizarea Semantică OM-DUMNEZEU!),// prin arterele lor 
curge cerneala nemuririi,/plângeau cu lichide cuvinte” (cf. Camere 
melodioase pentru scribi, p. 51). „Lichide cuvinte” înseamnă, ca şi 
la Lucian Blaga, unirea picăturilor /frânturi ale apei, înapoi, în 
CURGEREA ARMONIC-ATOTSINTETIZATOARE-PARADIS ! 
               ...Adâncă reverenţă, în faţa Scribului-cu-Sclipiri-de-Geniu, 
Vajnic Apărător şi Păstrător al Tainelor Ordinului Secret al Poeţilor-
Cavaleri ai Graalului-LOGOS! Mai  mult decât a făcut el, pentru 
Poezie, nu poate face nimeni – ...dar vine vremea să şi pricepem 
(noi, pentru că el proroceşte de milenii, tăcut ca om, guraliv prin 
Grădinarul-HRISTOS, cel care până şi lui Iuda îi dă semantică, 
rost, chiar iertare, pe căi şi-n complicităţi mistice, de o măreţie fără 
seamăn : „mormintele se deschid /precum gura profetului în faţa 
acuzatorilor, dar el nu rosteşte profeţia, / profeţia intră în monedele 
de la Templu,/aruncate acolo de grădinar...” – cf. Cauţi locul 
perfect: e ultima săptămână..., p. 12), da, să pricepem, ÎN 
SFÂRŞIT, ŞI NOI! -  că fără de Scribul-Poet-cu-Revelaţie, nu 
există Mântuire! 
 
 
                                              *** 
 
 

CONSTANTIN STANCU 
 

Ioan Evu, tentaţia poetului de a consuma 

poezia între caterinci, gramofoane şi abisuri (critic 

de bunăvoie) 

 

       Ioan Evu ne ademeneşte cu o nouă carte apărută la Editura 
Tipo Moldova, Iaşi – 2013, în colecţia Opera Omnia – publicistică 
şi eseu contemporan, Cartea consumatorului de poezie. 
      Titlul este uşor ironic, el trasează tensiunea dintre literatura 
celor dedicaţi şi literatura bazată pe interes economic. Ioan Evu 
este poet, unul echilibrat, pasionat de poezia bună, trăită, poezia 
fără compromisuri. El este făcător de poezie, a reuşit să facă o 
legătură între poezia clasică şi modernă, între ritmul şi rima 
obişnuită şi ritmul şi rima ideilor, în opera sa. Trăind în Hunedoara, 
într-o provincie aproximativă, dar aproape de centru poeziei, de 
inima ei de aer înalt şi lumină, el citeşte cu pasiune şi încearcă să 
pătrundă misterul poemelor care vin din neant în lumea de fiecare 
zi. Ioan Evu nu priveşte neapărat la faţa poetului, la numele lui 
fabricat de marketingul literar practicat de noua paradigmă a 
poeziei române actuale. El priveşte la anotimpurile eterne ale 
poeziei dintotdeauna, la ceea ce aduce mister, la cântecul discret 
din cuvinte, la fulgerul care leagă ideile şi vieţile poeţilor.  
      Cartea are o precuvântare din partea poetului critic şi câteva 
note biobibliografice, debutând cu un argument şi propunând viaţa 
poetului marcat de cărţile scrise dar şi de cele citite. 
      Eseurile, notele literare, textele „consumatorului” sunt originale, 
ne aduc la lumină o poezie aparent minoră din punctul de vedere 

al reţelei literare oficiale, dar o poezie a pasiunii fără rezerve, 
scrisă cu „vârful inimii”, cum ar afirma Nichita Stănescu, poetul 
etalon. Un eseu este dedicat chiar lui Nichita, unicul, era nevoie de 
un argument forte ale „consumatorului”, de brand-ul cel de toate 
zilele. Iată ce scrie poetul Ioan Evu despre Nichita: „Eminescian 
prin structură, arghezian prin strădania de a renova permanent 
limbajul clasic prin frazări inedite, şi barbian prin capacitatea de a 
elabora o poezie celebrară, „rece”, esoterică, Nichita Stănescu 
reuşeşte, totuşi, să-şi găsească propriul drum, opera sa fiind o 
sinteză a poeziei iluştrilor săi înaintaşi”. Iată argumentele pentru 
cititorul de poezie! Nichita este unic prin sinteza făcută între poezia 
de ieri, poezia de mâine şi poezia de azi, fără compromisuri, fără 
inginerii financiare şi de gaşcă nebună. 
      „Consumatorul” de poezie ne propune câteva teme importante 
care au marcat fenomenul poetic al ultimilor ani: abisul din neantul 
personal, întoarcerea la Noul Babilon, ficţiunea ca argument pentru 
poetul din provincie, frumuseţea care strigă din şanţul de 
proximitate, neantul aparent, alfabetul din cuvinte şoptite, strigătul 
poetului în vremea vremii sale, lecturi de sărbătoare, ţipătul vertical 
al poeziei, codul din versurile scrise, călătoriile literare care încep 
în mintea poetului şi sfârşesc în inima sa, metaforele care curg în 
piaţa centrală, limitele poeziei între frontiere nevăzute şi 
neputinţele poetului, astrele care macină ideile din cuvinte potrivite, 
poemele care pot îmblânzi fiarele sălbatice ale vremii. Da, Ioan 
Evu este acordat la emisia continuă de poezie care dantelează 
viaţa socială a lumii. Nu lipseşte umorul când abisul aparent 
macină poeţii pentru că, nu-i aşa, există o carte de colorat mintea, 
scrisă de Dumitru Hurubă pentru copiii literaturii care au îmbătrânit 
în poeme, ca soldaţii în turnurile cetăţii... 
       Ioan Evu a scris despre opera unor poeţi pe care i-a cunoscut 
şi care au marcat viaţa cotidiană, unii din judeţul Hunedoara, alţii 
din judeţul literaturii bune, viaţa acestora i-a atras atenţia asupra 
operei, existând o legătură strânsă între pasiune şi dramă 
personală.  
Mai era nevoie de o carte de critică literară? Da, poezia este 
mereu un continent neexplorat! Ceva mereu trebuie descoperit, 
redescoperit, sintetizat, analizat şi... persiflat, sau apreciat. Ioan 
Evu recunoaşte: nu are veleitatea unui critic, dar are urechea 
muzicală a poetului făcător de poezie.  
      Este el un banal consumator de poezie? Nu, este poetul care 
strigă poezia celorlalţi poeţi, din dragoste de poezie! Este un 
generos, capabil să privească spre poetul din şanţul istoriei, dar şi 
spre cel de pe culmile disperării! Până şi poeţii mor, scrie Ioan Evu, 
moartea este un argument forte, pe aici au trecut poeţi!  
      Textele din această carte de critică au fost la timpul potrivit, 
cronici publicate în revistele literare, a susţinut cândva, din 
generozitate, o rubrică permanentă de recenzii în Provincia 
Corvina, Hunedoara, o revistă de rezistenţă în provincia de cuvinte 
a poeţilor talentaţi. A susţinut poeţii la debut, la maturitate, după 
moarte. Unele texte s-au pierdut în neantul aparent, altele s-au 
păstrat, au intrat în această carte. Poeţii scriu despre poeţi, ei scriu 
din pasiune, critica este un pretext de a rescrie marile teme ale 
poeziei... 
      Despre Ştefan Augustin Doinaş, „consumatorul” de poezie 
remarcă un fapt aparent banal, poezia va rezista în timp pentru că: 
„Ştefan Augustin Doinaş se află într-un continuu dialog cu 
adevărurile primordiale iar poezia sa este o continuă provocare a 
fatumului”. Despre  Horea Gârbea afirmă: „Structural, Horea 
Gârbea e un contemplativ, dar care posedă rara abilitate  de-a 
emite sentimente etern umane a căror tranzitivitate are asupra 
cititorului impact imediat”. 
      Când citează, Ioan Evu vede poezia altfel decât un critic de 
rasă pură: „...frumuseţe prăbuşită-n şanţuri/ artă schilodită de-un 
destin hazliu/ Dumnezeu există e-al supremei uri/ peste tragedia 
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de a avea un fiu// carne azvârlită de un zeu mârşav/ în 
incandescenţă sâmbure de gheaţă/ victimei cu vremea chinu-i e 
nărav/ peste întâmplarea de a avea o viaţă” (Ovidiu Băjan – 
Frumuseţe pură prăbuşită-n şanţuri).   
      Despre Ioan Barb scrie: „Ca structură, Ioan Barb este un 
romantic, însă cu o bună aderenţă la concretul realităţii imediate”. 
Apoi citează: „... am cerut să fiu euthanasiat înainte de naştere// 
aşa cum m-au inventat într-un incubator/ eram omul fără origine 
fără Dumnezeu/ cu o gaură în locul numit suflet/ au vrut să o 
astupe cu silicon...”. 
      Ioan Evu, recunoaşte, în faţa poeţilor analizaţi în carte: „... am 
încercat să restitui o câtime din generozitatea cu care, la rândul lor, 
alţi cronicari literari s-au aplecat asupra scrierilor mele atunci când 
aveam atâta nevoie de încurajările lor”.  
      Ioan Evu se adresează unui popor special, poporul poeţilor în 
vremuri complicate, la limita timpului flămând de poeme...  
      Cartea „consumatorului” este şi un elogiu furtunii în care au 
trăit poeţii fără număr de identificare, este cartea unui însoţitor 
discret, în umbra cuvintelor născute din preaiubire, a poetului fără 
armură, a poetului cu o biografie a durerii, este critica unui poet de 
bunăvoie în faţa muntelui adormit...  
 
Constantin Stancu  
21 mai 2014 
 
* Poeţii „consumatorului” de poezie: Ionel Amăriuţei, Ioan Barb, 
Ovidiu Băjan, Adrian Botez, Dumitru Chioaru, Dan Constantinescu, 
Rau Constantinescu, Ciprian Cosma, Nuţa Crăciun, Nicolae 
Crepcia, Adrian Demnea, Florin Dochia, Ştefan Augustin Doinaş, 
Dumitru Dumitrescu, Horea Gârbea, Dumitru Hurubă, Dorina 
Brânduşa Landén, Iv Martinovici, Laurian Lodoabă, Ion Mircea, 
Gheorghe Mocuţa, Mariana Pândaru, Maria Diana Popescu, Atila 
Socaciu, Constantin Stancu, Robert Stauffer, Nicolae Szekely, 
Ioan Vasiu, unicul Nichita Stănescu.   
 
 
                          *** 

 

MELANIA CUC 
 
 
MEMORIA UNUI FULGER CARE LASĂ AMPRENTE 

PE FILA DE CARTE 

 
           Volumul MEMORIA FULGERULUI, apărut într-o 
grafică excelentă la Editura Eurostampa din Timişoara, 
în anul 2013, este un exerciţiu de autodefinire a 
autorului, care, prin poemele închegate între două 
coperte, ne-a dezvăluit esenţa unei creaţii care a atins 
maturitatea  prin stil şi culoare.  
           Geo Galetaru, semnatarul cărţii de faţă, nu mai 
surprinde pe nimeni prin stilul personal şi cu aplecări 
spre modernitatea verbală a definirii sintagmei lirice. 
Este un autor cu tuşă excepţională când vine vorba de 
construirea, dar şi de zugrăvitul (prin frumoasele-i 
detalii) al unor catedrale poetice ce vor rezista sigur 
vremurilor şi Vremii.  
Cu spaţii de respiraţie bine proporţionate între ideile 
principale, poetul transcende  filosofic, din plan 
personal,  în literatura umanităţii. Formează lumi 
paralele între începuturile şi sfârşiturile unor  versuri 
memorabie. 

           Poet cu har şi  cu pregătire îndelungată pe 
pagina cărţilor, Geo Galetaru scrie cursiv şi cu bucurie, 
dar nu se lasă furat de mirajul cuvintelor-curgătoare în 
cascadă. Reflectă asupra temei care aduce în prim 
plan rostul iubirii, vieţii şi morţii. Îşi asumă rolul de 
şlefuitor de sintagmă. Lucrează pe text, până când 
scoate din masa amorfă a cuvintelor miezul, cristalul. 
           Dorul de moarte ar putea fi luat drept o stranie 
temă de dezbatere literară, dar pentru poet dorul de 
moarte este o sfidare în faţa efemerităţii. Omul, ca 
măsură a tuturor lucrurilor, în viziunea poetică a lui 
Geo Galetaru, Omul nu se lamentează, nu dezertează 
din faţa ,,fulgerului‖, care , aici , în volum, ţine loc de 
mărturisitor. 
   ,,Sintaxa ce fuge goală prin ploaie‖ - iată o 
imagine poetică ce mi-a atras atenţia şi, mai apoi, în 
pagini, am căutat şi am găsit destule alte expresii  
,,marca Geo Galetaru‖, care să mă determine să revin 
o dată şi încă o dată, pe pagină.  
În lumea asta, în care , parcă se face psihoterapie şi 
prin poezie, când singurătatea bate  seara în fereastra 
a tot mai multor locuitori ai Planetei, când se simte pe 
plan mondial un soi de platitudine în expresia literară, 
poezia lui Geo Galetaru vine cu nuanţe personale, cu  
semne de vitalitate a expresiei, deşi nu sunt puţine 
paginile cărţii în care poetul foloseşte,  drept material-
de-lucru , locuri şi stări de noi toţi cunoscute. Ceea ce 
a descoperit G.G. în desfăşurarea poemului său,  - pe 
care, printr-un colaj imaginar, l-aş putea citi de la un 
capăt la altul ca pe o carte de învăţătură împodobită 
de hiperbole  ce derivă  aurării  cu mult mai vechi 
decât  contingentul său,- este incandescenţa secundei 
memorabile. Fulgerul pogorât ( sau , de ce nu, ridicat) 
la rosturile umanităţii. Măreţ, dar defel şocant, 
FULGERUL este un mesaj nu doar poematic, ci şi de 
gândire filosofică specială. 
             Cerul şi pământul. Sus şi jos. Teama şi 
curajul. Sacru şi profan.  Sunt doar câteva dintre 
paralelele pe care, scriind şi mergând, poetul ştie că îşi 
câştigă fărâma de nemurire. 
 Până la MEMORIA FULGERULUI, citisem din 
creaţia lui Geo Galetaru, recunosc, destul de puţin, şi 
mai ales răzleţ, ce găseam din întâmplare în apariţiile 
revuistice prietene nouă amândurora, de aceea, cu 
atât mai mare mi-a fost bucuria unei lecturi serioase, 
aprofundate pe sens şi nu doar scânteind din metaforă 
în cartea aceasta. 
            Geo Galetaru este un meşteşugar liric înzestrat 
din naştere, un observator atent al locului unde , unora 
dintre noi, muritorii, ni se pare că nu este nimic de  
admirat. 
           Geo Galetaru revarsă cu stele  în „praful sărac‖, 
conferă strălucire sau, după caz, accentuează umbra, 
în poemele sale, care au miez,  deţin şi seva rădăcinii 
din adâncuri. 
          Un Poet minunat, un cititor în ,,stele‖ şi frumos 
coborând pe pământ, pentru a rostui cuvintele în 
poeme. Acesta este Geo Galetaru, cel pe care îl 
recunosc de Poet după paşii tăinuiţi în oglinzi şi care 
ştie ca puţini alţii să filigraneze sintagme,  pentru a ne 
oferi bijuterii lirice. 
Felicitări, Geo Galetaru! 
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DANIEL LĂCĂTUȘ 
 
 
 
 

Târziu în cuvinte, editura Eurostampa, Ioan Vasiu. 
  
      Jurnalist și poet cu vocație, Ioan Vasiu, ajuns la cel de-al 
șaptele volum publicat, Târziu în cuvinte, apărut la editura 
Eurostampa, nu are nicio reținere de la a-și înșira temerile, emoțiile 
și visele, în paginile volumului de față, după ce se îmbolnăvise de 
poezie în 2012 și ilustrând cu mare acuratețe caligrafii 
sentimentale un an mai târziu.   
      Autorul se lasă descoperit în fața cititorului, lăsând senzația că 
menține în permanență un zbucium aparte, un tremur și o tensiune 
interioară pe întreg parcursul său: "Între iubiri/mi-am făurit o 
casă/ș-am îmbrăcat-o/toată-n primăvară/și-aștept mereu/ca într-o 
horă-aleasă/deasupra ei/cocorii să răsară (....)".   
Sensibilitatea poetului este des ilustrată în cele mai multe dintre 
poeme, poeme scrise cu ușurința cu care unii ar respiră aerul 
proaspăt undeva prin munți la Orăștie.   
      Cu o activitate literară bogată, Ioan Vasiu a debutat in 1984 cu 
volumul Câmpiile de germinare. Alte carti semnate de el sunt: Vis 
cu ochii deschiși, 1988 (republicata 2012); Refluxul iubirii, 1994; 
Aruncând cu pietre dupa vânt, 2012; Bolnav de poezie, 2012; 
Caligrafii sentimentale, 2013. 
 

Nelinistea infloririi (poezii), Ed. Calauza v.b., Miron 
Tic 
 
       Prozator și poet cu o profundă sensibilitate lirică, Miron Tic s-a 
remarcat în peisajul publicistic literar prin delicatețea creațiilor sale, 
prin ușurința cu care abordează teme precum iubirea sau timpul. 
Este și cazul volumului Neliniștea înfloririi, carte premiată de 
filiala Alba-Hunedoara a U.S.R.  
       Unele dintre poeme se remarcă prin dimensiunea trăirilor, 
unde simte și vibrează liric în fiecare vers:”Să arzi până în taina 
cuvântului/Să cuprinzi cu privirea icoana satului / Să porţi 
veşmintele mântuirii / Să simţi respiraţia cuvântului / Să porţi 
zâmbetul fiecărei clipe / Şi să te re-ntorci în pragul atotcuprinsului / 
Să arzi până la marea cunoaştere / Metaforele somnului să lucreze 
/ Până ce visul devine primordial / Să arzi mai departe”.  
      De cele mai multe ori simplitatea versurilor maschează o 
profunzime de suflet.   
Miron Tic își așează zestrea în cuvânt cu emoția trăirii la amintirea 
casei părintești, a satului natal, de care este atât de legat:”Adunate 
de pe drumuri prăfuite / Îmi văd toate nedumeririle / Şi toate 
încercările nereuşite / Din timpul copilăriei / Locul acela / Însemnat 
în clepsidra vremii // A rămas necopt / Şi ochii mei varsă o lacrimă 
albastră”. Justificarea actului său creator ţine tot de anii 
începutului: ”Eu sunt poetul / Cel ce vine dintr-o vreme / Cu soarele 
de pe dealul copilăriei (Eu sunt poetul). Nu întâmplător, satul 
copilăriei, se contrage, cu toate amintirile lui, într-o definiţie lirică: 
”Satul natal ce poate fi ?/ Zestre aşezată în cuvânt / Răsărit de 
soare într-o nouă zi / Sau dorul neuitat şi sfânt”  
Cartea ne dezvălui fără indiala un poet melancolic și sensibil, care 
știe să ne transmită în versuri din simțirea sa interioară 
 
 
 

IOAN VASIU 
 

Daniel Lăcătuș, cel care a transportat pustiul 
 

 
        Deși este tânăr, recent împlinind frumoasa vârstă de de 26 de 
ani, Daniel Lăcătuș a reușit să publice deja cinci volume de versuri: 
La templul poeziei (2008); La dictadura del silencio (2009); în piața 
agroalimentară (2009) și cel care a transportat pustiul (2013). La 
cel din urmă mă voi referi în această scurtă cronică, o carte 
elegantă, apărută, în condiții grafice lăudabile, la Editura Cenaclul 
de la Păltiniș din Sibiu.   
      Născut la Călan, unde locuiește în prezent, Daniel Lăcătuș 
este un poet discret, dar înzestrat cu un talent recunoscut de mai 
multe ori în paginile unor reviste literare. Versurile sale, scrise într-
un stil modern, abordează teme diverse ale cotidianului: M-am 
întors în oraşul meu/ca într-o casă părăsită./ 
Bănuiam praful gros/peste care s-a aşternut,/ca un cearceaf, 
uitarea. (pag.26) sau:  poeții nu au ceas,/sunt capabili să 
meargă/secole în timp/și de multe ori/ nu se mai întorc la soare. 
(pag.53).   
 Având un discurs poetic debordant, încărcat de metafore, cum 
încărcate de flori sunt livezile în miez de april, autorul acestui 
volum ne mărturisește: Eu cred în acele locuri/în care visele/își fac 
cuiburi,/unde viața se naște/ca o primăvară,/mai cred încă/în 
paradisuri pierdute. (pag. 61).   
    Același poet încearcă să ne convingă, și reușește, că este 
pacifist până la os și că sufletul i-a fost desculț   
     Daniel Lăcătuș scrie cu o usurință demnă de invidiat, știind să 
capteze atenția cititorului, căruia îi transmite căldura sentimentelor 
sale: astăzi am înţeles că problema mea este simplă:/eu nu pot 
controla ceea ce simt,/sunt prizonier al sentimentelor 
mele./Gândurile-mi debordează fără destinaţie,/cad uşor pe versuri 
spontane plin de erotism./Toate animalele aleargă să se joace în 
jungla fiinţei mele. (pag.57). 
Lecturând cu atenție poeziile incluse în acest volum am avut 
surpriză plăcută să descopăr  un poet cu gură flămândă de viață, 
căruia îi place să aibă ultimul cuvânt, deschizând fereastră să 
respire. Pentru el poezia poate fi o formă de prostituție, când 
tăcerea mai are ceva de spus. Încercând să se legitimeze în fața 
cititorilor, cu gând la la părinții săi care i-au dat viată, tânărul poet 
se confesează într-o memorabilă poezie:  Când m-am 
născut/timpul se oprise, așteptând un motiv/pentru care ar mai 
trece-/mama credea că sunt agent al paradisului./În crucea nopții 
huhurezul/doinea pe-un ram în cimitir-/tata credea că sunt un 
faraon,/nu, eu sunt cel care a transportat pustiul (pag.39). 
          Exprimate direct sau metaforic, sentimentele și gândurile 
acestui poet care stăpânește bine limbă română, sunt capabile să 
emoționeze, să impresioneze și să convingă deopotrivă: Mi-e dor 
de atingerea ta/de mângâierea de rază:/mi-e sete de gustul de 
gheață/al lacrimilor noastre topite   
 pe buzele de carmin înfocat... (pag.46) sau: am privit-o în ochi/și 
am crezut că descopăr alte lumi./Are brațe, are picioare/și o sută 
de ochi deschiși ca uși./ Cine e femeia aceasta oare?/ De ea se 
tem până și strigoii,/căci tot ce atinge se destramă. /Cine e femeia 
aceasta/care îmbrățișează focul fără să se ardă? (pag.22). 
           Cu siguranță că aș fi putut continua cu citarea altor versuri 
frumoase din acest volum, dar mă opresc aici, trezind astfel 
curiozitatea iubitorilor de poezie care se vor strădui desigur să-i 
procure și să lectureze cartea această pe care ne-o oferă cu 
generozitate tânărul poet din Călan.  
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RADU IGNA 

 

(Balul caricaturilor de George Achim) 
 
              Ficţiunea cea de toate zilele…   
                                                                                                                   
  
          „A-ten-ti-u-ne! Se aduce la cunoştinţa tuturor  ca 
să auziţi bine şi să veniţi, bă, mai ales cei cu bani, că 
peste două ore, noaptea, începe balul! Mare bal, 
măăă, în sala mare,  cu băuturi şi mâncareee, da, şi cu 
muzică adusî cu bani grei, băăă, de afarăăă!‖,  
           Au răspuns chemării „cei mai cei dintre cei mai 
cei‖, Gogică, Telu Razorlume, Bel Corbescu, Mărgică 
Fleaşcă, Biţă Calu zis Foicică, Lionel Furcanu, 
senator, Culaie, Vera Hahalera, cea care îşi deapănă 
amintirile de pe drumuri în faţa unei adunături aleasă 
pe sprânceană, Culică Minciunică, Bulică, Dinţan, 
Butoi, Cotoi, Anton al Anicăi Fârcă din Capul Dealului, 
„om mare la stat, dar şi la luat‖, ajuns magnat cu 
pretenţii, atenţionându-şi mereu familia: „Noi  suntem 
de acum nobili! în România  asta,   ţinut barbar, 
colonie pitorească‖.  
Sunt prezenţi  mai mulţi şcoliţi în fabrici de titraţi pe 
bani, care îşi etalează titlurile academice, lustragii de 
idei de împrumut, specialişti în politichie şi afaceri, 
„d‘alea mari!‖, Găiţă Vătrai Mirişte, oculist revoltat că 
pacienţii uită să i se adreseze cu domnule doctor, 
Pişcu Muţunache care o spune cu mândrie „Eu nu am 
terminat facultatea  în comunism, mă! Eu am terminat-
o acum în democraţie!‖, Natrin Fleaşcă, arendaş, 
demonstrând că „nu e nevoie de oameni cultivaţi, 
cultura încurcă lucrurile, electoratul nu trebuie să 
gândească, trebuie doar să-l dezamăgeşti‖. Tocmai de 
aceea a făcut din căminul cultural discotecă-bar 
înzestrat cu un Cafe-automat ca să câştige şi să scape 
de controlul financiar.   
           Nu lipsesc de la balul caricaturilor slujbaşii de la 
Finaţe. Duţă Belu, zis Foicică, om de vază,  trăieşte o 
dramă  după ce primeşte telefon de la superiori să se 
prezinte la raport cu actele pe anul trecut. „Ce mă fac, 
eu Doamne,  nenorocitul ăla, le-a spus tot, că am luat  
mită, o sumă mică, nu milioane ca alţii!‖. În final  se 
amuză aflând că a fost chemat să „numere  procesele 
verbale  şi să confirme nişte date‖.      
           La loc de cinste stau partinicii numiţi în funcţii  
de partidul ajuns la putere. Hapciu Ghiţă, uns  adjunct 
la „instituţia din centru care patronează inteligenţa‖ îşi 
arată „muşchii creierului‖ în rezolvarea  solicitărilor 
celor veniţi în audienţă după ce aceştia lasă „atenţiile‖, 
substanţiale, pe masa de alături şi nu se sfiieşte să ia 
plicul cu bani de la  un bun prieten,  asigurându-l  că-i 
va rezolva problema,  repetând mereu  „doar  noi 
suntem acum la putere‖. 
Ion  Talion, pictor strălucit, dar muritor de foame, poet 
talentat, umorist cu zâmbetul în buzunare‖, cel care a 
intrat în graţiile  senatorului Ion Furcanu, când se ruga 
în biserică  să-i dea Domnul o mie de dolari să-şi 
achite datoriile. Senatorul, auzindu-i ruga,  îi dă mia de 
dolari,  numai să-l lase pe Dumnezeu în pace, fiindcă 
Sfântul e ocupat cu afacerile senatorului.  
          E prezent şi domnul Vorbărescu, vestit traseist 
politic, candidat de primar, „omul cel mai bun, cel mai 

cinstit, cel mai întreprinzător,  cel mai frumos, cel mai 
loial, cel mai  de al nostru, cel mai nimerit de a fi ales, 
singurul care ar  putea să repare Malul Dealului. –Eu, 
le zice alegătorilor, şi drumul de aici îl fac. Eu nu bat 
pari cum au făcut alţii…Eu nu vă mint, dragii mei  
alegători… Voi sunteţi puterea mea, asta poate să 
confirme şi domnul arhitect Ulucă. 
         Victorioşi în alegeri, Aleşii deapănă amintiri, cum 
au obţinut voturile prostimii. Ciociolică, primarul unui 
orăşel, le-a dat „purcei de lapte ca să vină la votare‖ şi 
au venit, „Am avut 190,5%, bă! Naibăbosu le-a promis 
o excursie în China, Kakamâncă, primar din 1990, le-a 
promis  întreţinere gratuită până la sfârşitul viaţii‖. Un  
altul  spune că a votat  de trei ori, odată cu buletinul, a 
doua oară cu cartea de alegător, a treia oară cu  
paşaportul. „Şi toate au decurs normal, nu-i aşa?‖. 
        Cartea, fiindcă despre o carte este vorba,   cu 
cele de mai sus, şi multe altele, o capodoperă a 
genului, se intitulează Balul caricaturilor şi a apărut la 
Editura Silviana din Râmnicu Vâlcea în 2011, semnată 
de George Achim, (n.1950, Păuşeşti, Vâlcea),  reputat 
autor de volume de poezie, proză scurtă, romane, 
eseuri, apreciate de critica literară, fiind şi un 
binecunoscut ziarist, prezent în presa locală  unde nu 
se sfiieşte să spună lucrurilor pe nume, fie că este 
vorba de evenimente din trecut, fie de cele 
contemporane. „Asta sunt! Om de cuvânt,/ Al tuturor şi 
al nimănui…/Zic unii: Destul de blând,/ Alţii: E dat 
dracului!‖.  
Aflăm astfel tot felul de ciudăţenii în cele 73 de texte 
satirice ce alcătuiesc conţinutul volumului cu 
„învăţătura‖ sugerată în textul final, „În oglindă‖, unde 
un domn pe nume Cuvântescu povesteşte celor 
prezenţi despre cinstea sa: „Dragii mei, eu sunt om 
cinstit, mi-am făcut averea doar prin muncă!‖ Dar 
oglinda din propriul eu îi pune adevărul în faţă după 
fiecare lăudăroşenie, amintindu-i escrocheriile  făcute. 
„Doamne, spune în final  naratorul,  ce bine ar fi să 
aibă toţi  câte o oglindă ca să se uite în ea!‖. 
         Evident, George Achim descinde  din volbura lui 
I.L. Caragiale, dar tot aşa de bine din subtilităţile  lui 
Esop. 
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MUGURAȘ MARIA PETRESCU 

 
A FI SAU A NU FI… ACTOR 

Mara Ștefania Hașa, teatrolog, secretar literar, trainer şi 
mama ei Maria Isabela Hașa, actor, scriitor, trainer au avut 
inspirata idee de a scrie această carte A fi sau a nu fi… actor 
împreună, ca și cum ar fi fost două partenere care cântă la pian o 
piesă muzicală, interpretată la patru mâini (una la acompaniament, 
cealaltă partea de solo sau la patru mâini încrucișate, sau ca doi 
pianiști care stau spate în spate și fiecare cântă la pianul lui, 
canonul artei dramatice).  Scrisă pe un ton care este departe de a 
fi pompos, doctoral sau profesoral, ci mai degrabă cursiv, degajat, 
plin de bucuria de a împărtăși, cartea aceasta este însăși 
delicatețea unei piese clasice, așa cum spuneam mai sus, 
interpretată la patru mâini la pian. Cred că era nevoie de un astfel 
de ,,manual’’ scris cu sentiment, pasiune arzătoare de actor, dar și 
inimă. Pe parcursul a 90 de pagini A fi sau a nu fi… actor (Editura 
Gligor Haşa, Deva 2013) este un fel de ghid de descoperit și de 
învățat tainele actoriei, o definiție a ceea ce înseamnă cu adevărat 
această profesie. Cartea este și un fel de definiție a actorului în 
general și a lumii patronate de Thalia în special, o carte care ne 
permite pătrunderea în lumea secretă, ascunsă, magică a acestei 
arte. Se simțea nevoia de a se fi tipărită  această carte  pentru a 
descoperi sau afla câte ceva din fascinanta taină a scenei, pentru 
că dincolo de magia textului, a interpretărilor, coloristică și 
varietatea costumelor, a recuzitei și a decorurilor, dar mai ales a 
personajelor, există acea muncă de mare migală, efort, nopți 
nedormite, gânduri ale actorului îndreptate către personajul pe 
care urmează să-l întruchipeze, dar pe care trebuie să-l înțeleagă 
mai întâi cât mai bine, să intre perfect în epoca în care a trăit, în 
pielea, viața, dar mai ales destinul acestuia. După părerea mea, 
actorul va trebui să rămână întotdeauna el însuși, constras într-o 
identitate împrumutată, alături de noi în permanență, dar dând o 
puternică impresie de vérité. Poate că în loc să se studieze alte 
materii anoste și care nu fac decât să-i îndepărteze pe elevi de 
studiu, astfel de materii cum ar fi teatrul, teatrologia, ar trebui 
studiate în școli și în licee. Câștigul ar fi infinit mai mare, anume 
descoperirea, în mod plăcut, și nu pe căi impuse, a unor texte 
literare, a literaturii în special, plăcerea de a citi și dobândirea unei 
culturi generale. Aceasta este și părerea criticului literar Alex 
Ștefănescu, descoperirea unei cărți, aduce cu sine numai câștiguri 
dar, în special, apropierea firească de literatură și artă. În plus, 
studiul teatrului și al teatrologiei ar ajuta la dobândirea unui control 
de sine, o dicție mai bună, dobândirea unui vocabular elevat, o 
mișcare mai controlată, dobândirea unei arte, în general, din care 
nu neapărat cursantul ar trebui să-și facă o profesie. Câștigul este 
în final, frumosul, educația, deschiderea către noi orizonturi.  
 Această carte se adresează și actorilor amatori, nu le-aș 
spune neprofesioniști, pentru că și amatorii pot fi uneori la fel de 
buni și de talentați și de dăruiți de Dunmezeu cu acest har ca și 
profesioniștii. Fără a fi plictisitoare ca un adevărat tratat de știință, 
cartea este o chintesență a unei îndelungate experiențe, a unei 
preocupări permanente de explicare și încadrare a teatrului, pentru 
că, dincolo de fascinația pe care o exercită pe scenă, actorul 
(exponentul acestei arte) trebuie să transmită viața și trăirea 
interioară a personajului pe care îl interpretează. Identificăm 
încarte „cele zece porunci” pentru un actor, „porunci” generate de 
imperativul ca el trebuie aibă „niște aptitudini speciale – 
inventivitate, fantezie, prezență de spirit, expresivitate, inspirație, 
atenție, voință, farmec, temperament, iar în pregătirea pentru rol le 
transformă în mijloace de expresie’’ (p. 17).   
 Ţelul cărții despre care facem vorbire, este acela de a 

face legătura dintre actor și personajul pe care îl interpretează. 
Avem impresia că lucrurile afirmate ordonat în A fi sau a nu fi… 
actor le știm din totdeauna, ele par a fi la îndemână, dar câți dintre 
noi, dacă ar trebui să vorbim despre relația scriitor – text – actor / 
interpret – scenă - spectacol – spectatori ar fi în stare să o facă? 
Mai simplu spus, avem de a face cu un emițător (punctul fix, 
scriitorul care creează textul dramatic) și, la celălalt capăt avem de 
a face cu receptorul, adică publicul, care reacționează la mesajul 
emis și pe care îl receptează prin intermediul actorului, prin atenție, 
emoție, aplauze, participare afectivă etc. Deci relația este de 
emițător – mesaj transmis prin vectorul actor – receptor. Din acest 
punct de vedere, dar și continuând teoretizarea, teatrul devine 
reflectarea eului personal calchiat peste eul personajului 
interpretat.      
      
 Un rol deosebit de important îl au și indicațiile, detaliile 
scenice (tăcerea, pauzele, intonațiile, intrările/ieșirile din scenă, 
etc.), secrete actoricești care pot părea insignifiante la prima 
vedere, dar care au o importanță covârșitoare, ele făcând 
ansamblul spectacolului, ducând la reușita lui. Ceea ce ajunge 
spectatorul să vadă în final pe scenă este rezultatul unei munci 
epuizante, de Sisif, concretizată, în mare parte, în repetiții. Munca 
aceasta de pe scenă, obsesia personajului pe care actorul 
urmează să-l interpreteze în fața spectatorilor (care poate deveni 
chiar permanentă pentru că nu e ușor să intri în pielea, în viața sau 
în existența unui personaj) este uneori istovitoare. Câtă mobilitate, 
versatilitate și dispoziție sufletească trebuie să aibă un actor o 
viață întreagă, din acest punct de vedere? Dar și ce forță interioară 
să revină de fiecare dată la eul lui, să nu rămână ancorat în cine 
știe ce vreme, perioadă istorică sau culturală, sau chiar în 
personajul în sine. Cât din personalitatea fiecărui actor dar și din 
cea a personajului pe care el îl interpretează, există în el omul 
care, până la urmă, este o ființă cu tristeți și bucurii, asumându-și 
greutatea măștii care râde sau plânge cu adevărat? Actorul își 
asumă viața personajului pe care îl interpretează, și-o însușește. 
Dacă personajul e pozitiv, atunci totul decurge mai ușor din punctul 
de vedere al interpretării, dar dacă însă personajul este negativ , 
un ticălos de exemplu, atunci cum rămâne cu firea bună a 
actorului?        

Un alt personaj important, de data aceasta din spatele 
scenei, este regizorul, un vizionar, cel care deslușește taina piesei 
de teatru, până în cele mai mici detalii ale ei, dându-i, în final viață.
 Teatrul este o artă, un dat fascinant încă din cele mai 
vechi timpuri, evoluând odată cu ele, cu omenirea. Astăzi au 
apărut ,,companii teatrale independente, teatre de club ce propun 
noi modalități de expresie teatrală: teatru – dans, teatru – lectură, 
teatru – imagine, teatru stradal, toate străduindu-se să răspundă 
cu mai mult sau mai puțin succes problemelor omului modern… 
Lumea teatrului e liberă și foarte bulversată’’ (p. 24).  
 Deși scrisă de mamă și fiică (două generații diferite) A fi 
sau a nu fi… actor are o unitate de stil, în așa fel încât nu se 
poate spune când a scris mama, sau când a scris fiica. Structurată 
pe cinci mari capitole, cartea este scrisă cu multă dăruire, talent și 
acuratețe de două statornice împătimite ale arte teatrale, Isabela și 
Mara Hașa.  
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 AUREL SIBICEANU  
  
 IOAN BARB  ŞI GHEŢARUL  LUMINOS DE 
CUVINTE  
                       
                                       (Tabletă de suflet) 
 
         Pe Ioan Barb l-am cunoscut ca poet, unul matur, 
original şi plin de forţă, care a exersat cultivarea 
lăuntrică a cuvântului cu reuşită aleasă, 
individualizându-se în peisajul liric contemporan, 
populat de experienţe lirice sortite, în mare parte, 
eşecului. Poezia sa dă o dimensiune mistică vieţii 
profane. Căderea omenească de zi cu zi, înstrăinarea, 
disperarea şi speranţa sunt „canonizate‖ într-un 
scenariu liric fabulos, uneori calm, alteori furtunos 
imagistic, ori cu tuşe de-a dreptul epifanice. 
          Unele poeme sunt mistice din primul vers, 
vădind o profundă cunoaştere a modelelor creştine, de 
care s-a despărţit,  individualizându-se prin cultivarea 
rară şi discretă a simbolicii biblice; Ioan Barb este chiar 
mai parcimonios decât Daniel Turcea, cel considerat 
înalta culme a poeziei religioase româneşti, în ceea ce 
priveşte  folosirea simbolicii sacre.           
         Acum trei ani am avut surpriza de a-l întâlnit pe 
poet şi în „chip‖ de prozator.  Pe un site de literatură i-
am citit povestirea  „La numărul 99 nu mai locuiesc 
oameni‖.  Citeam şi nu-mi venea a crede ! Aveam în 
faţă un prozator de mare ţinută, unul care m-a dus cu 
gândul la anul 1968, anul când au apărut marile cărţi 
de proză românească postbelică. Am scris atunci:  
         „O proză plină de forţă, mărturisind despre lumea 
sufletului infantil, paradisiac, o lume aflată într-un 
context politic f. capricios, aneantizant. O parabolă 
despre alteritate, despre solidaritate, competiţie şi, în 
cele din urmă, despre înstrăinare. Naratorul are o 
mână sigură, "priveşte" în trecut şi îl descrie pe acesta 
cu o dublă privire: a maturului şi a copilului. Tuşele 
poetice sunt bine venite şi nu clatină structura acestei 
proze; dimpotrivă. Forţa degajată de acest text cred că 
poate genera o lucrare mai amplă - un roman-frescă al 
acelor vremuri. Mutul din această povestire nu este 
numai posesorul unei infirmităţi; aidoma Mutului din 
Căluş, el este un element care polarizează aproape 
toate forţele comunităţii şi o reprezintă într-o instanţă 
invizibilă. Non-discursiv, Mutul din lumea lui Ioan Barb 
este de departe cel mai grăitor în "urzeala" 
comunităţii.‖  
           Anul trecut a încredinţat tiparului o carte cu 11 
povestiri – „Oraşul scufundat‖. Cele 11 povestiri pot fi 
„sâmburi‖, paradigme pentru 11 romane. Personajele 
şi locurile sunt bine conturate, sunt întrupate în materie 
narativă organizată de o pană inefabilă. Personajele 
se nasc din destinul lor şi tot în destin pier, lăsând 
vederii cititorului partea strălucitoare. Prozatorul 
înnobilează ratarea, înstrăinarea, capriciile şi 
dezastrele istoriei, are acea calitate de a da putere de 
acces la contextul istoric şi acelora care nu au trăit 
vremurile, ori care nu le cunosc bine sau nu le cunosc 
deloc. Aidoma gheţarului plutind pe apă, povestirile au 
calitatea acestuia, adică au şi două treimi nevăzute, 
dar care se vădesc în cititor, după încheierea lecturii, 

infirmând o prea repede   consideraţie a criticului Alex 
Ştefănescu – cum că Barb scrie doar pentru sine, 
neglijând cititorul. O altă calitate a prozatorul Ioan Barb 
este ştiinţa cu care înzestrează naraţiunea cu 
dimensiuni imaginare. În acest sens, autorul îşi 
avertizează cititorul din capul locului, în moto-ul pus 
cărţii şi care sună aproape hâtru:  „Orice asemănare 
cu imaginarul este reală.‖ 
          Acum voi lăsa cititorului plăcerea de a intra 
singur în „labirintul‖ mirific al povestirilor, nu înainte de 
a mai spune că poetul, întâiul „proprietar‖ al fiinţei 
lăuntrice a lui Ioan Barb, îşi dă măsura şi în texte, dar 
mai ales în cuprins, care-i un veritabil poem. Mai 
adaug doar atât: În mâna unui regizor bun, povestirile 
pot deveni filme „cu greutate‖; nu ştiu câte cronici are 
ori va avea cartea, ori dacă breasla îl va pricopsi cu 
vreun premiu, ştiu doar că unui autor adevărat, 
conştient de valoarea scrisului său şi că acesta este 
menirea lui, i se potriveşte apusa lui Marcel Proust: 
„Să lăsăm femeile frumoase pentru bărbaţii fără 
imaginaţie.‖ 
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SILVIU GUGA   

CABINET DE LECTURĂ 

Personajul literar - între peisaj interior şi                                         

arhitectură narativă 

Prea puţin cunoscute sunt eseurile universitarului 

Adrian Iancu risipite în diverse publicaţii şi e binevenită 

gruparea lor între copertele  cărţii, Peisaj interior şi 

arhitectură narativă, apărută anul trecut la Editura 

Universităţii „Lucian Blaga‖ din Sibiu. De la început se 

cuvine subliniat că aceste eseurile propun o abordare 

deosebit de interesantă în sfera categoriei personajului 

literar. Ideea de a urmări în spaţiul prozei româneşti, 

cu precădere a romanului, o anumită 

proporţie/manifestare, aceea a interiorităţii/exteriorităţii 

personajului, are ca suport două aserţiuni menite să 

pună în pagină argumentele şi puncele de susţinere: 

discursul narativ se structurează în funcţie de evoluţia 

personajului literar în aflucsul de situaţii diverse şi, 

complementar, istoria adevărată a personajului începe 

odată cu formarea conştiinţei de sine, situată în 

contigentul reprezentării şi dramatizată în cadrul 

actului lecturii.        Conştiinţa de sine a 

personajului ţine de o întreagă evoluţie pasionată şi 

complexă a categoriei în discuţie, iar tema propusă de 

autor merită toată atenţia. Reprezentările generate de 

discursul narativ în relaţia sa cu personajul literar ca 

reprezentare în spaţiul romanesc, alcătuesc 

fundamentul fluxului narativ, principiu narativ pe care 

Adrian Iancu îl formulează şi ilustrează în prima parte 

a eseului Personajul literar şi omul modernităţiii, 

intitulată Peisaj interior. în care  autorul trasează liniile 

de forţă în sondarea interiorităţii-exteriorităţii 

personajului: „Explorarea geometriei secrete a 

personajului literar înseamnă cercetarea 

exteriorităţii/interiorităţii acestuia.‖ Discursul pare să 

ţină de o anumită „filozofie‖ a personajului. „Personajul 

este mai întâi exterioritate, prin însuşi exerciţiul de a se 

supune faptului ca există ca atare. Adevărul nu se află 

în imaginea ca reprezentare, ci în faţa personajului, 

cea care face legătura dintre exterioritate şi 

interioritate, stabilindu-se astfel o relaţie asemănătoare 

aceleia dintre conţinător ( exterioritate) şi conţinut 

(interioritate ). Exterioritatease manifestă ca rezistenţă 

la multiplicitatea socială în acea dorinţă de infinit ca 

manifestare a afluxului de situaţii posibile, iar prezenţa 

celuilalt este sursa expresiei care se regăseşte în 

imaginea personajului.‖    

 Partea a doua a volumului stimulează la o 

lectură de natură să convingă cititorul, vizând aspecte 

ale arhitecturii narative în romanul românesc în etapa 

lui de începuturi. Autorul reia şi argumentează o mai 

veche idee conform careia personajul este 

componentă a lumii romanului şi ca atare trebuie să 

imaginăm naşterea acestuia odată cu naşterea şi 

maturizarea romanului, a genului căruia îi aparţine, 

altfel spus, problema identiţăţii personajului este direct 

legată de aceea a intentităţii romanului. Liantul celor 

două părţi ale volumului este ideea că lumea 

romanescă reprezintă dimensiunea romanului din care 

personajul nu are cum să litsească, pentru că el este 

generator de naraţiune şi organizator de arhitectură 

narativă şi de spaţiu romanesc.  

Cartea lui Adrian Iancu, alcătuită din eseuri 

dispersate, nu este o sinteză, dar căştigă unitate prin 

exprimarea ipotezele unui parcurs posibil al 

personajului literar între peisaj interior şi arhitectură 

narativă. 

 La Adedenda autorul ne propune traduceri din 

limba franceză, pe care le-a publicat fragmentar în 

periodice din: Philippe Hamon, Jean-Jacques 

Wunenburger, Georges Bataille, Emmanuel L‘evinas şi 

Tzvetan Todorov, texte care se încadrează în 

cromatica volumului şi fac mărturia documentaţiei de 

care s-a slujit autorul..   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  aparitii editoriale 
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IONATAN PIROȘCA 

 

Oasele albe din văile neamului 

 

Dă din adânc umbrei mele, Doamne, sau din înalt 

grăsimea jertfelor întru neprihănirea de neam. 

Inimile să li se facă de om, din bazalt, 

căci singur, putere nu am. 

 

Mişcă Tu carul mare al gândului din nopţile reci, 

întoarce-l cu osia înţepenită spre Tine. 

Poporul meu stă pe ziduri de ură când treci. 

Mi-e frică pentru el şi mi-e ruşine. 

 

O solie dă-mi, învestitura Cuvântului Tău, poezia 

care să ridice morţii cei vechi, să le redea 

ţara din cer cu pomii, iarba, câmpia 

pe care acum nu le mai pot vedea. 

 

Şi ploaia binecuvântării Tale, mană, inimă sfântă 

pătrunsă de fiecare până la sângele ei, până la vin 

din cină de taină, până la azima trupului, frântă 

de care toate, Doamne, se ţin. 

 

Când va pricepe poporul acesta al meu, când va intra 

în adâncimea şi înălţimea Cuvântului mântuitor? 

Pune-le Tu în mână, pulsândă, inima Ta 

ca o oglindă, să se vadă când mor. 

 

Poate se vor întreba atunci, poate vor respira 

altfel, cu plămânii cerului, cu nările lui, 

şi vor învia, Doamne, vor învia 

oasele albe din văile neamului. 
 

Cât mai aproape de Domnul 

 

Cât mai aproape de Domnul, cât mai aproape, 

Nici măcar nu știu exact ce înseamnă... 

Poate ruga din zori, poate mersul pe ape, 

                      Poate credința care mă-ndeamnă.... 

 

Nu vă mirați, oameni buni, El e Domn! 

Poate vi se pare că viețuiți 

În singurătatea voastră, ca-n somn 

                Și nu vă grăbiți. 

 

Doar un ticăit vă deranjează uneori, 

Înainte de moarte, mai ales. 

Ori când ale durerii amare sudori 

                  Se-ntrețes. 

 

E de la Dumnezeu, de la ceasornicul Său 

De măsurat inimile și viața și anii și tot... 

Și suferințele pline de bine și rău, 

              Care se pot... 

 

Cât mai aproape de Domnul, cât mai aproape, 

Nici măcar nu știu exact ce înseamnă... 

Poate ruga din zori, poate mersul pe ape, 

                    Poate credința care mă-ndeamnă...  
 

Iertare pentru ghimpi 

De ce, Doamne bun, e atâta durere, 

Atâta-nțepare amară-ntr-un ghimp? 

Să pot eu, iubirea curată a cere 

Și iarna s-o schimb pe un alt anotimp? 

 

Să pot eu visării să dărui nesaturi 

Cum alții palorii culorile lor? 

Când păsări albastre zvâcnesc dintre laturi, 

Să-nlarg peste zboruri al luminii condor? 

 

Și-n mână cu Tine stăpânind deversarea 

De dragoste-n rana din care răsar, 

Eu vreau să Te aflu, Tu dorești căutarea 

De Tine în sfinți, sentimente și har. 

 

Sublimul mirat de întinderea mării 

În care sădit-ai sămânța de pași, 

Tu fă-mi-l credință în deplinul aflării - 

Iertare pentru ghimpii cei în lume rămași.  

 

 

Mi-e dor 

 

Mi-e dor de chipul flăcării dintâi 

Peste absențe toată prăvălită, 

De lung ecou în care Tu rămâi 

Rostirea de cuvinte neumbrită. 

 

Mi-e dor de mâna-ntinsă peste fagi, 

În adiere, ciripită seara, 

Când șoimii frânți de aripile largi 

Se-ntorc în somn adânc de căprioară. 

 

Ce încă se visează grațios 

Când lebădă, când anotimp, când tei... 

Nu vreau să-mi fie, Doamne, mai prejos 

De dor cântarea-n pământești alei... 

 

Și dor îmi e de-o liniște în zbor, 

În care nu-i vânare de-amintiri... 

De mine în iubire îmi e dor, 

Și de alintul mâinii ce-o respiri.   
 

 

         literatura crestina azi 
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Aroma de pământ a ierbii mele 

Eu nu mă tem decât de cel ce sunt 

Şi de aroma de adânc a ierbii mele 

Când iese înverzită din pământ, 

Se-ndreaptă pentr-o clipă către stele, 

Apoi rămâne să se înfiripe 

În cel mai trist ungher al unei clipe. 

 

Şi de-nţelegerea mea şuie mă tot tem 

Cum teme-se columba de hultani. 

Sau zisa mincinoasă de-un om demn 

Şi viaţa lui de prea mărunţii ani. 

De-alunecarea-n hăuri şi păcat 

Mă tem atât, cât cerul e de-nalt. 

 

Tu, Doamne, ia-mi de mână mersul cel 

Ce-a mai rămas din grea călătorie 

Şi felul meu, din felul cel de fel 

Ieşire din pământ, dar slavă Ţie! 

Şi lin îndreaptă, verde, către stele 

Aroma de pământ a ierbii mele.  

Zaheu 

Solare soboruri de îngeri întorc 
O frunză cu pomul spre mine, 
În ochii mulţimii Isus face foc 
Se flăcără veşti despre Sine. 

Pe-acolo îmi trec zi de zi ocoliş 
De scundă, zaheică teamă, 
Că n-oi reuşi nici măcar pe furiş 
Pe Domnul să-L văd când mă cheamă. 

Desfoi dintre umbre un mic amănunt, 
Sunt eu căţărare-n coroană, 
O stea preţioasă pe lume nu sunt, 
Mai mult oblojire pe-o rană. 

Dar casa, oricâtă ar fi, e a mea 
Acolo e locul sfinţirii. 
Căci astăzi e Domnul aici să îmi dea 
Sărutul din prag, al iubirii. 

Şi trec din obraz în obraz să-L primesc, 
Pe buze îi simt veşnicia. 
Înalt o fi pomul din care-L privesc, 
Dar şi mai înalt e Mesia. 

Ca şi la alinierea planetelor 

 
ca şi la alinierea planetelor 
gândurile noastre se învinovăţesc 
sau se dezvinovăţesc între ele 
Dumnezeu face semn cu eclipsa că e aici 
între şipotirea din iarbă şi boturile căprioarelor însetate 
El e mereu între noi şi iubirile noastre 
ca un mărgean între ostrov şi ocean 

El e frumuseţea iubirilor noastre 
şi bea sana cu noi şi mănâncă covrigi 
exact ca la alinierea planetelor 
atunci când Îl strigi 
El explodează în inima ta un surâs 
de se tot bucură via din vale până-n cules 

O punte uneşte moartea unuia de 
naşterea altuia 

O punte uneşte moartea unuia de naşterea altuia, 
legând totul cum legi două furnici cu un fir de mohor. 
Apoi orăcăie inima ca un amfibian strivit sub o piatră, 
de atâta absurd. Sub orice perfuzor, lacrimile par 
chestii fixe, cuie de bătut frunze verzi pe ramurile 
frânte… 

Dacă n-ar fi nunta Fiului de Împărat, astfel că toate 
astea nu sunt decât cadouri pentru veşnica pereche, 
nu aş înţelege de ce moarte şi naşteri, vârste şi vai, 
iubire şi ură, noroi şi diamant, cale şi pas, chiu şi 
alean… 

Dacă n-ar fi nunta Fiului de Împărat, haina cea albă nu 
ar mai fi decât nedumerire, de atâta întindere a iluziei 
paşii speranţei s-ar nărui, foamea de cer nu ar 
însemna mai mult decât o pictură murală dintr-o 
peşteră sub pământ. 

De atunci dănţuiesc în durere şi bucuraţi-vă şi iarăşi 
zic bucuraţi-vă în toate necazurile ori învingerile ori 
alergările încă ale perfuziei care sunt, sub aerul 
înveşmântat în absurd. De atunci, fulg şi magmă, por 
al privirii ori crater de dor, de atunci partea mea este 
Domnul şi toate lucrează-mpreună, ca moleculele ploii 
când creşte un crin. 

 
 

 
 
 

http://ionatan.wordpress.com/2010/01/08/zaheu/
http://ionatan.wordpress.com/2009/06/13/o-punte-uneste-moartea-unuia-de-nasterea-altuia/
http://ionatan.wordpress.com/2009/06/13/o-punte-uneste-moartea-unuia-de-nasterea-altuia/
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SILVIU DACHIN 
 
 
 
 

cuvântul dor are litere multe şi dureroase 
 
am cerut să mi se taie din veşnicie  
şi să se înlocuiască acum 
tot timpul ăsta putred de absenţa ta 
stai liniştită mă descurc eu  
când ajungem acolo 
ai observat 
nu prea scriu despre mama şi tata 
dar despre dumnezeu și despre tine 
scriu destul de des 
 
 
 

ca o nuntă în trup 
 
un somn greu de care nu aveam nevoie 
mi-a fost lipit de frunte 
ca o piatră la vale capul prinse-a se rostogoli 
îl urmăream cum trece 
printre liniile agendei ca printr-un grătar prin masa de 
sticlă 
coloana cedase doar pielea ne mai ţinea laolaltă 
din torace două mâini fine  
încercau să îmi smulgă o coastă 
încă una doamne am strigat încă una 
nevastă-mea e dincolo doarme 
scoală măi femeie şi vino să te vadă dumnezeu 
 
 
 
 

piruete în trup neputincios 
 
înger nu bolnav nu flămând nu singur 
înger obişnuit cu două aripi şi zece degete 
tu care ai prins în cleme de-a lungul orizontului 
rufele acelea nevăzute 
cămaşa ei albă cămaşa ei roşie cămaşa ei neagră 
dăruieşte-mi muţenia şi ia-mi auzul cu o clipă 
înainte de a-mi da explicaţia 
smulge-mi vederea şi dă-mi drept răsplată 
icoana chipului ei 
 
 
 
 
 

echilibru stabil 
 
alegi un gest minim 
picior de furnică alunecând pe luciul mesei 
 
buzele se despart dureros  
inspiri adânc speriat de  

sfâşierea care-ţi cuprinde pieptul 
vor veni întâmplări  
ştii bine că prelingerea transpiraţiei pe spatele rece  
poate opri inima închizi ochii şi te retragi un pas 
înapoia pleoapelor 
 
cu un fulger dumnezeu curăţă masa de idolii 
strălucitori 
cu celălalt nu 
 
 
 

pierdut în miezul lucrurilor 
 
am învăţat că trebuie să plângem 
până rămânem singuri 
şi ni se face milă de noi 
dragostea celorlalţi devine dureroasă 
ne striveşte cu frumuseţea ei 
strigăm îngenuncheaţi nimic 
şi nimicul se deschide ca o poartă 
prin care nu avem curajul să ieşim 
 
deasupra soarele parcă ar fi un copil  
adus pentru prima dată la dentist 
aaa deschide guriţa maaare 
ce cuminte e el 
la ce şcoală merge  
nu încă nu e la şcoală 
 
iar eu habar nu am cum se spune în dumnezeiască 
te iubesc 
 
 

 
oglinda 
 
prin aceste răni a ieşit sângele să vadă lumea 
şi nu s-a mai întors niciodată 
a coborât pe degete pe vârful pantofului 
ce sânge simplu 
întâi dumneavoastră 
vă rog să păstrăm verdele parcului 
pe-aici trece dragostea în fiecare seară 
şi-ar fi păcat să nu găsească viaţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

după care n-au mai venit alte zile 
 
cobor un etaj 
îi pot cuprinde pe toţi într-o privire 
zâmbete pahare strălucitoare mâncare bună 
îmbrăţişări muzică de petrecere 
e dimineaţă mă trezesc strigând 
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o dimineaţă straşnică 
aşa cum universul ăsta nu a mai avut niciodată 
fraţii mei dragi 
frumoşii mei 
s-au oprit  
vecine de ce  
ştii că nu facem asta în fiecare zi 
trăim zile triste şi lungi 
femeile noastre au părul alb şi spatele adus 
copiii noştri au crescut până dincolo 
unde au şi rămas 
 
glasurile li s-au unit într-o sentinţă de moarte 
aşa am plecat spre golgota 
în şlapi 
 
 
 
 
 
 

nu! 
 
Am visat că ţi-am spus tot  
ce se putea spune în viaţa asta 
idei cuvinte imagini 
mi-ai mulţumit şi trăsăturile 
au început să ţi se şteargă stai aici am şoptit 
nu vom primi nici o pedeapsă 
sufletele noastre s-au apropiat atât de frumos 
încât nimic rău nu se poate întâmpla 
am început să alerg aşa cum nu a mai alergat 
vreodată un om 
printre buzele tale ieşeau împletite liniştea şi teama 
găseşte ceva îmi spuneai 
linişteşte-te îmi spuneai 
 
acest coridor nu se va termina niciodată 
aplecat peste birou el desena  cuvinte 
halatul alb nu se va murdări niciodată 
stiloul s-a transformat în bisturiu 
pielea ei albă nu o vei putea uita niciodată 
în sala de operaţii imensă executam piruete 
tăiam în pieptul tău un cordon  
promite-mică nu vei mai purta halatul pe dedesubt 
uite cât de greu mi-e să-ţi ajung la suflet 
din ce în ce mai sigure mâinile mele purtau bisturiul 
spre capătul universului 
peste umăr privea liniştit dumnezeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IOAN A. MOLDOVAN      
 
  

 Zi   sau   noapte ? 
 
Ioan 13:30 ,,Iuda, dupa ce a luat bucatica, a iesit afara in 
graba. Era noapte.― 
 
Intuneric  sau  lumina?  Vocea  Lui, sau rele  soapte? 
Ce  iubim, aceea-alegem:  Zi  sau  noapte? 
 
Cand ,  pe  mare   ucenicii,  incercati  prin  rele  soapte, 
S-au  temut  vazand  furtuna… Era  noapte. 
 
Era  noapte  si cand Iuda, indrumat de rele soapte, 
Alerga  grabit  sa-L  vanda…Era  noapte. 
 
Chiar  si  Petru,  plin  de  frica,  ascultand  straine  soapte, 
De  trei  ori  se  lepadase… Era  noapte. 
 
Noapte-a  fost  si  cand  ostasii,  ascultand  de  rele  
soapte 
Rastigneau  pe  Domnul  slavei… Era  noapte. 
 
Zi  si  noapte,  rau  si  bine,  se succed,  a  noastre  fapte 
Cand  le  facem,  cum  sa  fie?  Zi  sau  noapte? 
 
Daca  noaptea-n  jur  se  lasa,  pe  genunchi,  la  TRONUL  
MILEI 
De-L  rugam,  Isus  ne  face,  FII  AI  ZILEI! 
                                                                AMIN. 
APRIL  2014,  Klagenfurt (Austria) 
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DUMITRU ICHIM, Kitchener, 
Ontario, Canada 
 

 
 
 
 
 
Traducere în limba română de 
Muguraș Maria Petrescu 
 
 
 
 
TĂCEREA PRIMELOR CUVINTE  
 
Atât de proști am fost 
și-atât de puri în toate, 
ca primii oameni 
dinainte 
când nu erau cuvinte, 
ci din privire și tăceri 
se-nțelegeau 
în limba florilor de meri. 
 
Cum o fi fost  tăcerea mea – 
crai nou ori lună plină? 
A ta, 
în neastâmpăr de lumină, 
către cuvânt făcu un pas, 
dar tot tăcere a rămas. 
 
...și totuși... 
Tu ți-aduci aminte 
când buzele tăcânde ne certară:  
- Prostuților, 
cum n-ați știut de prima oară 
tăcerea primelor cuvinte?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE SILENCE OF THE FIRST WORDS  
 
So stupid and so pure 
in everything we were, 
just like the first people 
in the beginning 
when there were no words, 
but only from a look and silences 
they spoke 
in the language of the apple tree flowers. 
 
How was my silence – 
new moon or a full moon? 
In an anxiety of light 
you 
made a step to the word 
but still silence remained.  
 
… and yet… 
Do you remember 
when our quiet lips bickered? 
‘‘You stupid little fools, 
how come you didn‘t know from the beginning 
the silence of the first words?‘‘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          traduceri 
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ZI DE NAȘTERE 
 
Dacă te-ai fi născut în decembrie, 
de ziua ta 
am fi cântat mână-n mână 
colindul de brad, 
cu mireasma dăinuitului ger 
din fluierul sfânt de la stână. 
 
Dacă te-ai fi născut în mai, 
aș fi spus florilor, 
de pe lângă știubeu, 
să sară, 
năstrușnice-n brațele tale, 
îmbrățișându-te 
fiecare, în numele meu. 
 
Iarna 
ți-aș fi adus diamante pe ram, 
meșterite din apă și duh, 
iar vara, 
deasupra pinului, 
un curcubeu 
din același neam 
cu cel al Fecioarei  
și al crinului. 
 
Dar așa, în octombrie... 
În neispravă, năuc 
ce aș putea să-ți aduc? 
Mai presus  
ca topazul, onixul, rubina – 
născătoarele 
de cântec rar și văpaie – 
cum aș putea să-ți fiu deltă 
îmbrățișându-ți 
lutul păgân și lumina? 
 
Din străfundul celuilat tărâm, 
nu ridica sprânceana, 
ți-aduc această păstaie 
ce toată vara 
s-a pregătit pentru noi în salcâm. 
Semințele ei 
stau una lângă alta, 
numele tău lângă numele meu, 
cununând tăcerile noastre 
clapelor. 
La acest pian, Dumnezeu, 
ca-n fiecare an, din Geneză, 
o să cânte partea a doua. 
Degetele Lui pe această păstaie 
vor scăpăra pe sămânță 
ca roua 
de nașterea minunii de salcâm 
de la-nceputul apelor.  
 
 
 
 
 
 

 
 
BIRTHDAY    
 
Had you been born in December, 
on your birthday 
we would have sung hand in hand 
the Christmas carol 
with the fragrance of the eternal frost  
from the holy shepherd‘s flute in the sheepfold.  
 
Had you been born in May, 
I would have told the flowers 
by the ponds 
to jump in your arms 
in a frolicsome way  
hugging you, 
each one of them, in my name.  
 
In winter 
I would have brought you diamonds on the branches, 
crafted from water and spirit 
and in summer, 
above the pine tree, 
a rainbow 
from the same kinship 
with the one of the Virgin 
and lily.  
 
But in October… 
In a haste and bewilderment 
what could I bring to you? 
More than 
topaz, onyx and rubies – 
the birth givers 
of a rare song and a flame – 
how could I be your delta 
hugging  
your pagan clay and light? 
 
From the abyss of the other realm 
do not raise your eyebrow, 
I bring to you this pod 
which was prepared only for us in the  locust tree 
during the whole summer.  
Its seeds  
stay one by the other one, 
your name by my name, 
wedding our silences 
to the keys. 
As every year,  
God will play the piano 
the second part of Genesis. 
His fingers on this pod 
will scintillate on the seed 
like dew 
by the birth of the wonderful locust tree 
from the waters‘ beginning. 
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Teatrul de Artă din Deva – GAIȚELE 

Am avut bucuria de a asista la premiera 

binecunoscutei comedii de moravuri Gaițele de 

Alexandru Kiritescu, jucată din 1929 de mii de ori pe 

toate scenele țării, dar și în comunităție românești din 

străinătate și regizată în diverse versiuni.  

  Directoarea Teatrului ,,Ariel‘‘ din 

Râmnicu Vâlcea și, în același timp regizoarea Doina 

Migleczi, vine să ne surprindă cu un element nou 

exploatat cu foarte multă sensibilitate, delicatețe. Am 

înțeles subtilitatea regizoarei transpusă pe scenă prin 

jocul magistral al actorilor: pe fundalul clasicei piese de 

teatru (așa cum o știm cu toții), jocul trupei în 

ansamblu, precum și al actorilor în particular scoate la 

iveală actualitatea Gaițelor, ca piesă, ducând cu 

gândul și la gaițe (păsări), la cele trei surori Aneta 

Duduleanu (Camelia Constantin de la Teatrul ,,Ariel‘‘ 

din Râmnicu Vâlcea), Zoia (Cristina Lazăr) și Lena 

(Isabela Hașa de la Teatrul de Artă din Deva), 

controversatele personaje vorbind mult, despre tot și 

toate, vrute și nevrute. Ne gândim la destinele lor, la 

evoluția vieții lor, a năzuințelor de mai bine, de 

evadare în străinătate precum și de miraj al ei, de lipsă 

de orizont și de atitudine, de a se complace în micile 

bucurii ale unei vieți fără perspectivă (de ex. bucuria 

de a considera înmormântările ca un eveniment 

monden, râvnit, așteptat cu înfrigurare și bucurie, în 

același timp, un fantastic prilej de bârfă, un eveniment 

demn de comentat, un fel de datorie de onoare de la 

care nimeni nu poate fi absent. Cât despre cele trei 

surori, ele au în permanență savoarea și picanteria 

unei bârfe bine întreținute și mereu la zi). Toate 

acestea, firește dublate de un comic de limbaj, sau de 

o acțiune exploatată de actori la maximum.  

   Merită felicitări toţi actorii care, 

cu mare finețe și abilitate, și-au dozat jocul (mergând 

pe mâna regizoarei) realizând, așa cum am spus, 

puntea de legătură între momentul de origine la care 

se raportează dramaturgul și cel de astăzi pe care îl 

trăim noi cu toții. În afară de interpretarea actorilor, 

remarcăm ideea de a folosi costume croite după moda 

de astăzi, într-o perfectă concordanță cu un decor 

oarecum desuet, cu piese de mobilier și tablouri de 

modă veche (concepute de Mihai Panaitescu de la 

Teatrul de Artă din Deva – care a interpretat rolul 

Frailei), pe care vine să se brodeze mentalitatea 

exprimată de actori (o anumită libertate interioară ce 

transpare clar din jocul lor privit din diverse planuri, 

experiențe de viață trecută, raportate în totalitate la un 

prezent dur, nemilos: cele trei surori, Fraila și fata din 

casă Zamfira (Roxana Olșanschi – Teatrul de Artă din 

Deva) reprezintă chiar acest trecut demult apus, 

oarecum inadaptabil la realitatea zilelor noastre, cei 

doi frați gemeni (Georges – Alin Păiușși Ianache – 

Gabriel Popescu, ambii de la Teatrul ,,Ariel‘‘ din 

Râmnicu Vâlcea) fac un soi de punte de legătură între 

o poziție din trecut, dar și o atitudine oarecum 

sherlockholm-istă vis-à-vis de sora lor Margareta 

(Andreea Gabor de la Teatrul ,,Regina Maria‘‘ din 

Oradea), dublată de o atitudine comic ,,proteguitoare‘‘, 

pentru a termina cu foarte actualii Colette (Mădălina 

Floroaica de la Teatrul ,,Ariel‘‘ din Râmnicu Vâlcea) cu 

aere de ,,grande dame de Paris‘‘, într-un contrast total 

cu Vanda (Denisa Vlad de la Teatrul ,,Regina Maria‘‘ 

din Oradea), ,,femme fatale‘‘ tot de la Paris care, ca o 

,,piază rea‘‘, îl antrenează în jocul ei irezistibil și 

seducător pe Mircea (Dan Mirea de la Teatrul de Vest 

din Reșița), soțul sedus de Vanda, dar și de iluzia unei 

îmbogățiri și a unei vieți ușoare de huzur (oferită de 

Margareta), fiind conștient, chiar dacă nu de la început 

de dimensiunea hăului său interior, de prețul pe care 

inevitabil va trebui să-l plătească: o viață insipidă, 

falsă, plină de compromis în totalitate. Deși pare a veni 

oarecum doar din planul al doilea, Margareta aduce ca 

o umbră din trecut, dar și cu o actualitate de 

netăgăduit, imaginea ,,săracei fete bogate‘‘, de care 

toți au nevoie, folosindu-se de existența și prezența ei, 

considerând-o cam ,,prostuță‘‘ și, desigur, ușor de 

manipulat, doar pentru că nimeni nu o iubește și nu o 

vrea, decât în măsura în care este utilă cu ceva: banii 

pe care îi are și faptul că, femeie fiind, trebuie să 

asigure continuitatea speciei umane. În rest nimic... 

Sufletul ei nu contează pentru nimeni și nu valorează 

doi bani în raport cu egoismul feroce al oamenilor care 

ar trebui să-i fie cei mai apropiați și care efectiv o 

sufocă și o distrug cu interesele lor meschine, mascate 

de sentimente de dezinteres. Margareta, privită de toți 

cu condescendență şi o dragoste prefăcută, dar și 

împroșcată cu răutăți, vise malițios și insidios povestite 

de Lena sau discuții, inofensive în aparență, dar 

strecurate perfid la momentul oportun, precum și o 

protecție falsă, manifestată pe față și care, în loc să o 

ajute să-și surmonteze apăsările, o duc la exasperare 

și, în final, spre un gest sinucigaș, Margareta, o 
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,,gâsculiță‘‘ ușor de manipulat, pentru că oricum ea nu 

contează, dar și o unealtă de care toți se folosesc cu 

un măiastru și disimulat egoism și perfidie, este ființa 

asupra căreia toți năvălesc sau fiecare năvălește cu o 

furie sălbatică și un egoism feroce îndreptate asupra ei 

ca victimă, întrupată ca primă țintă de importanță, întru 

satisfacerea unor interese personale și meschine. 

Consider că din acest punct de vedere hotarul extrem 

de fin între trecut și prezent adus și introdus în scenă a 

fost o acțiune de curaj din partea Doinei Migleczi, care 

cu siguranță, s-a bazat mult pe talentul, capacitatea și 

forța interpretativă dar și creatoare a actorilor cu care a 

lucrat: comic de situație, de limbaj, comedie de 

moravuri, oricum, în final, o comedie la care râzi cu 

hohote, dar după care rămâi cu un gust amar.  

 Menționăm, de asemenea, faptul căregizoarea 

a știut cum să exploateze textul în sine și să alterneze, 

pentru echilibrul piesei, scenele de maximă intensitate 

(jucate în special de Mircea, sau de el și de Vanda) cu 

scenele comice, mai mult, folosindu-se prin sugestie și 

de sala de teatru în sine, pentru a da impresia de 

libertate de mișcare, de un cadru scenic larg (o casă 

mare, cu multe intrări, curte, grădină), dar și pentru a 

antrena (dacă mai era cazul) și mai mult publicul 

(actorii intră din culoarele teatrului în sală și urcă pe 

scenă, ies din sală în același mod în care au intrat.

      

   Pentru că am ajuns să vorbim 

din nou despre actori trebuie să menționăm că într-

adevăr ei au fost excepționali. Ca să pui în scenă 

Gaițele într-un timp atât de scurt pentru ca în final, cu 

ocazia premierei, dincolo de emoțiile care pe ei îi 

încearcă în mod inevitabil, să dai spectatorilor ideea 

de o piesă ca un tot unitar, să faci corp comun cu 

celelalte personaje, să nu greșești ca din dorința de a 

da tot ce poți să ieși mai mult decât trebuie în 

evidență, compromițând astfel unitatea de interpretare, 

dar nici să nu rămâi în planul doi, ca să reușești să 

speculezi în afară de comicul piesei și al limbajului 

dublat uneori de mici gesturi care să-l accentueze [vezi 

jocul celor doi frați gemeni Georges și Ianache, al celor 

trei surori Aneta Duduleanu, Zoia și Lena sau inspirata 

interpretare in travesti a lui Mihai Panaitescu], dar și să 

te transpui într-atât în pielea personajelor încât să 

reușești ,,să sfredelești‘‘ până în străfundul sufletului 

lor, este într-adevăr un act de mare curaj, talent pentru 

care publicul a fost antrenat, a participat la tot ce se 

petrecea pe scenă și a răsplătit cu ropote de aplauze 

arta celor care au realizat acest spectacol.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Muguraș Maria Petrescu și Silviu Guga 
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Biserica Sf. Gheorghe din Streisângeorgiu  
se află înlocalitatea omonimă, în marginea 
orașului Călan,județul Hunedoara. Construită în 

stilul romanic, între 1313-14, pe locul unei biserici 
de lemn datate 1130-1140, biserica din 
Streisângeorgiu este una din cele mai vechi 
construcții medievale din Transilvania și 
România cunoscute până în prezent și păstrate în 

funcțiune. Nu numai vechimea ce și arhitectura ei 

bine conservată, pictura valoroasă din trei 
perioade diferite: 1313-14, 1409 și 1743, și nu mai 

puțin situl arheologic, fac din această biserică una 

dintre cele mai prețioase monumente de 

arhitectură medievală transilvană. Biserica se află 
pe noua listă a monumentelor istorice. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istoric 
• Săpăturile arheologice au relevat vechimea 
neașteptat de mare a bisericii, din anii 1313- 

1314. 
• Pictura murală interioară se păstrează din trei 
etape succesive, cea inițială din 1313-1314, 

refăcută în 1409 și 1743. 

• În secolul 18 sau 19 bisericii i s-a adăugat o 
tindă spre vest, care a fost demolată în urma 

restaurărilor din anii 1980 
 
 
 


