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Silviu GUGA 

 

100 DE POEŢI  DIN 100 DE ANI 

Am propus, în numărul precedent al revistei 

noastre, să sărbătorim Centenarul Marii Uniri într-un alt 

mod decât cel festivist (absolut oportun şi acesta, de fapt) 

şi am încercat să alcătuiesc o listă a – ceea ce 

consideram eu – celor mai bune romane apărute în 

aceşti 100 de ani. O listă, desigur, subiectivă şi 

susceptibilă de multe corijări.       

 În acest număr propunem să încercăm 

sărbătorirea Centenarul Marii Uniri alcătuind o listă cu 

100 de poeţi care au trăit şi au creat după Marea Unire. 

Istoricii literari au stabilit importanţa fiecăruia dintre ei. 

Sunt poeţi care au completat „Screpturile române” şi 

„fagurele de miere” al limbii noastre. Nici această listă nu 

e perfectă şi ea poate fi îmbunătăţită prin adăugiri şi 

omisiuni. Ne asumăm subiectivitatea. Ne vine greu a 

eluda din această listă poeţi ca Ileana Mălăncioiu, Ana 

Blandiana, Ion Gheorghe, Şerban Foarţă, Ion Pop, Aurel 

Pantea, Ioan Moldovan, Ion Mureşan, Liviu Ioan Stoiciu, 

Adrian Popescu, Ion Mircea, Angela Marinescu, Mircea 

Cărtărescu, Nichita Danilov, Ion Es Pop, Adrian Alui 

Gheorghe, Lucian Vasiliu, Ovidiu Genaru, Horia 

Bădescu, Florin Iaru, Dumitru Chioariu, Ioan Radu 

Văcărescu, George Precup şi încă mulţi alţii, dar lista 

noastră cuprinde numai poeţi plecaţi dintre noi. În pragul 

Centenarului Unirii, lista să fie In memoriam acestor 

poeţi pe care nu trebuie să-i uităm.   

Încep lista celor 100 de poeţi din ultima sută de 

ani, rămaşi în memoria noatră - surprinzător pentru unii - 

cu Ion Minulescu. Chiar dacă, cu zece ani înainte de 

Marea Unire, a publicat „Romanţele pentru mai târziu”, îl 

includem în această listă pentru „Spovedanii”, „Strofe 

pentru toată lumea” şi „Nu sunt ce par a fi”. Apoi pe 

George Bacovia care „s-a grăbit” să publice „Plumb” în 

1916, dar cititorii avizaţi „apar” după câţiva ani. Scrie după 

1918 „Scântei galbene”, „Cu voi”, „Comedii în fond” şi 

„Stanţe burgheze”. George Topârceanu  a publicat şi 

înainte de Unire („Balade vesele” şi „Parodi originale”), iar 

după Unire „Balade vesele şi triste” şi „Migdale amare”. 

Toţi acesti trei poeţi erau afirmaţi înainte de 1918, dar îşi 

continuă activitatea.      

  Urmează, într-o ordine aptoximativ cronologică: 

Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Vasile Voiculescu, 

Ion Pillat, Nichifor Crainic, Adrian Maniu, Alexandru 

Philippide, Mihai Codreanu, Ion Vinea, Aron Cotruş,  

Demostene Botez, Otilia Cazimir, Camil Baltazar, Tristan 

Tzara, Saşa Pană, B. Fundoianu, Dimitrie Ciurezu, Sandu 

Tudor, Ştefan Neniţescu, Radu Gyr, George Dumitrescu, 

Dan Botta, Emil Giurgiuca, Paul Sterian, Ion Th. Ilea, Radu 

Boureanu, Simion Stolnicu, Geo Bogza Eugen Jebeleanu, 

Miron Radu Paraschivescu, Horia Stamatu, Ilarie Voronca, 

Zaharia Stancu, N. Crevedia, Emil Botta, George Lesnea, 

Traian Chelariu, Mihai Beniuc, Maria Banuş, Magda 

Isanos, Virgil Teodorescu, Virgil Carianopol, Mircea 

Streinul, Dimitrie Stelaru, Dragoş Vrânceanu, Gellu Naum, 

Iulian Vesper, Ştefan Baciu, Constantin Tonegaru, Mircea 

Popovici, Sergiu Filerot, Radu Stanca, Ştefan Aug. Doinaş, 

Geo Dumitrescu, Nina Cassian, Tudor George, Ştefan 

Popescu, Ion Caraion, Dominic Stanca, Ioanichie Olteanu, 

A.E.Baconsky, Leonid Dimov, Alexandru Andriţoiu, Marcel 

Gafton, Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Grigore Hagiu, 

Grigore Vieru, Ioan Alexandru, Mircea Ivănescu, Petre 

Stoica, Romulus Vulpescu, Al. Căpraru, Marin Sorescu, 

Cezar Ivănescu, Virgil Mazilescu, Daniel Turcea, Mihai 

Ursachi, Cezar Baltag, Dan Laurenţiu, Gheorghe Pituţ, 

Anghel Dumbrăveanu, Ioanid Romanescu, Marius 

Robescu, Mariana Marin, Constanţa Buzea, Adrian 

Păunescu, Damian Ureche, Alexandru Muşina, Cristian 

Popescu, Traian T. Coşovei, Ion Stratan, Iustin Panţa, Ioan 

Flora, Aurel Dumitraşcu, Gheorghe Azap, Andrei Bodiu, 

Eugen Evu. 

      Lista nu e un top valoric, cuprinde şi poeţi de o mai 

mică valoare artistică, dar toţi credeau în scrisul lor şi intă 

în „screpturile” literaturii române, ca să mă exprim dup[ 

sintagmele eminesciene. Pomenirea lor, în pragul 

Cenetenarului Marii Uniri, e un semn sărbătoresc de 

recunoştinţă pentru contribuţia lor la evoluţia marii poezii 

româneşti. Celor 100 de poeţi li se pot adăuga şi alţii, în 

funcţie de gustul şi de memoria cititorilor.    

  Poate o editură are iniţiativa de a publica o antologie cu 

poeţii din cei o sută de ani şi-i va alege mai bine decât am 

făcut-o noi în această listă. 

  

 

                                     EDITORIAL 
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Cornel 
UNGUREANU 

 
Aniversări, 
aniversări.    
 
  Fără îndoială, Centenarul e marea sărbătoare a anului 
2018. E o aniversare care le poate îngloba şi pe altele: o 
vreme a întemeierilor. O instituţie capitală în definirea  
Ardealului va fi Universitatea Daciei Superioare de la 
Cluj. Pentru momentul inaugural 1919  sunt aduşi cei mai 
de seamă cărturari din România. Era vorma de o 
întemeiere – se năştea România Mare. Când Pârvan 
vorbeşte, la deschidere, despre Datoria vieţii noastre – 
nu o făcea  doar în numele unui proiect pedagogic, ci şi 
în numele unei mărturisiri.  A adâncurilor cercetate. El 
ştia, ceilalţi vor trebui să ducă înainte vocea istoriei.  
Cedarea Trasnsilvaniei înseamnă pentru  românii din 
Ardeal exilul, înseamnă o bătălie pierdută cu historia. Ce 
trebuia apărat, spun cerchiştii, ce trebuaia apărat, se 
întreabă  alţi scriitori  refugiaţi care au şezătorile lor, 
turneele lor, şezători ale speranţei şi ale revoltei. Cerciştii 
numesc un proiect cultural – speranţele  aşezate sub 
semnuil lui.  Ei sunt o prelungire şi o definiţie geografică. 
Studiile umaniste câştigă o autoritate puternică, autoritate 
care nu se deteriorează foarte mult  nici după 1947. chiar 
dacă şi aici domină excluderile, arestările. În  Tribuna, în 
9 octombrie 1975, Mircea Zaciu îi declara lui Aurel Sasu:   
„Cluj-Napoca beneficiază azi de rezultatele eforturilor 
marilor noştri profesori de a reface o şcoală de critică şi 
istorie literară” Şi Profesorul enuumeră „fără ierarhii şi 
prejudecăţi”: I.Pervain, Adrian Marino, Ion Vlad,  V.Felea, 
V.Ardeleanu, Ioana Em.Petrescu,  Liviu Petrescu, Ion 
Pop, Aurel Sasu, V.Taşcu, Mircea Popa, Mircea Muthu, 
Leon Baconski,  Gavril Mate,  V.Fanache, Maria Protase, 
Doina Curticăpeanu, Georgeta Antonescu, Mariana 
Papahagi, T.Tihan, Petru Poantă, Constantin Hârlav, Ion 
Marcoş, Sergiu P.Dan, Peter Motzan…” 

Lângă oraşul universitar se naşte oraşul scriitorilor, cu 
cenaclurile sale, cu publicaţiile sale…politice. La sfârşitul 
anilor patruzeci, la începutul anilor cincizeci triumful 
realismului socialist, pe urmă despărţirea de el erau 
legate de câteva nume. Cel mai important dintre ele era 
al lui A.E.Baconsky. Un  bun portret al lui îl datorăm lui 
Octavian Paler: 

  „Existau în el doi oameni: un exilat de la miazănoapte 
care-şi purta printre noi chipul frumos, distincţia şi 
nostalgiile heraldice, care impuneau şi iritau, poate, în 
egală măsură şi un meridional gata să năvălească pe 

nisipul unei arene să ia în mână spada şi muleta.  Avea 
tot ce-i trebuia pentru a fi un toreador intelectual de 
excepţie. Cultură, talent, virtuozitate, inteligenţă curaj, 
eleganţă, gust al utopiei şi al gratitudinii, cultul onoarei şi 
şi orgoliul de-a flutura mulineta cât mai aproape pentru ca 
riscul să fie mai mare şi victoria mai spectaculoasă. 
Suferea de boala sacră a entuziasmelor fără leac, de 
care suferă toţi adevăraţii toreadori şi lăudând estetica 
pură a coridei trăia în realitate etica ei” 
  Utopia mirabilă a primelor sale de poezii, cele care 
hrănesc realismul socialist românesc, partitura 
meridională din anii cincizeci a scrisului său, devine 
stranie contrautopie în ultimele sale volume. Retine 
anatemele exilatului de la miazănoapte. Şi în poeziile 
ultimului  său an,  rămase în  revista Steaua anatema 
rasuna.  O Nocturnă mi se pare exemplară pentru felul în 
care poetul duce până la capăt o negaţie: felul categoric 
de a lua în derâdere căile speranţei. Ale încrederii în 
valorile rostirii „poetice”:   
„Noapte şi ochii bisericii ard,/în albastru şi totul e plin de 
stafii - /unele vin din cavernele cu oase încrucişate/altele 
vin din  vechi aurite imperii moarte de demult/altele sunt 
ale celebrelor personaje ce n-au existat/niciodată, altele 
caută urme de fiare, de roţi, altele plâng/altele cred şi 
înalţă aceleaşi turnuri pline de somn/altele tremură 
aşteptând un soare incert care trebuie totuşi/să răsară 
dizolvându-le în plasma nocturnă…sunt şi stafii/ care 
cântă/…negre, negre sunt apele acestor canale şi lacuri,/ 
negre enormele scuturi ale varegilor Bizanţului, 
negre/luminile, negrele aripile străzii, negre, negre, negre 
cresc/şi cuvintele tale, străinule mult, care treci 
întrebându-te/cui i-ai putea fi stafie…”.  Aş mai cita şi 
dintr-o  Toamnă  berlineză : „alles weg, abgespielt”: „totul 
s-a dus pe Apa Sâmbetei”. 
  Viena l-a adoptat şi câţiva dintre prietenii săi din  Viena 
i-au fost devotaţi. Petre Stoica va deveni „vienez”, 
traducător al lui Trakl (şi) datorită lui A.E. Baconsky. 
Întâlnirea cu Viena pentru Baconsky este însă 
dezamăgitoare  La Viena ajunge după multe alte 
călătorii,  după mari succese de călător şi traducător, de 
lider. Viena ar trebui să facă parte din ţara lui de poet. 
 Revista  „Steaua” şi mai apoi „Tribuna” stimulează tineri 
care vor încerca să menţină un anumit echilibru al vieţii 
literare.  Steaua e prima revistă care  va trece peste 
multe interdicţii şi-i va publica pe „interzişi”. Istoria 
literaturii trebuie scrisă altfel. Rămâne Clujul o capitală 
culturală sau trebuie descoperită alta?  
 
 . Revista Echinox este singura publicaţie studenţească 
vie şi astăzi, după ce a supravieţuit unui şir lung de 
cutremure. Echinox poate defini o capitală culturală. 
Dacă citim cu atenţie Ion Pop cu a sa Antologie (1968-
2003), Dicţionarul Echinox A-Z. Perspectivă analitică, 
volum coordonat de Horea Poenar, şi Petru Poantă, 
Efectul Echinox sau despre echilibru spunem că "a 
supravieţuit pe cutremure". Cutremure  noi şi vechi. 
Primul "cutremur" (nou) este cartea lui Petru Poantă. 
Este  scrisă frumos, cu o portretistică bună pentru orice 
antologie a portretului literar. Dar nu numai atât:  Efectul 
"Echinox" sau despre echilibru, eseu şi carte de 
memorialistică a unuia dintre fondatorii revistei e prima 

                                           ESEU 
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încercare coerentă de a fixa imaginile Clujului literar în 
anii şaizeci. Despre  contribuţia redacţiilor Steaua sau 
Tribuna la devenirea scrisului clujean s-a scris mult;  
generalităţile lui Petru Poantă, deloc  iertătoare, fixează 
adevăruri privitoare la un timp al literaturii : "Din redacţiile 
acestora (Steaua/Tribuna, n.n.) s-a născut boema, în 
varianta ei fundamentalistă : boema alcoolică. Deceniile 
literare şase, şapte şi opt au fost deceniile marilor beţivi. 
Pentru scriitorul român, băutura devine emblemă a 
vocaţiei. Uniunea Scriitorilor din capitală are un 
restaurant care, singur îi asigură celebritatea. Se bea 
zilnic, ritualic aproape, cu distincţie ori depravat, în public 
sau pe ascuns. Marii proletcultişti ai anilor 50, 
propovăduitori ai moralei comuniste, sunt şi marii beţivi ai 
vremii. Băutura devine o modă căreai puţini i se pot 
sustrage.  Abstinentul este un proscris, dizgraţiat de 
breaslă. Clujul literar nu face excepţii."  Ei, primii 
echinoxişti, nu sunt vedete absolute ; ca şi cerchiştii, sunt 
legaţi de profesorii lor.  Iată-l pe Ion Vlad : 
   "Chiar din anul întâi, preda cursul considerat cel mai 
dificil, "Introducere în literatură". Efectul iniţial  al 
prelegerilor asupra noastră a fost stupoarea colectivă 
Profesorul vorbea în altă limbă decât a noastră, aproape 
integral necunoscută. Discursul cartezian, înţesat de 
neologisme şi referinţe critice, multe "ezoterice" pentru 
noi, era, în mod paradoxal, seducător tocmai prin 
agresivitatea noutăţii ." Petru Poantă a deveni cu 
adevărtat critic după ce a deprin limbajul ("ezoteric") al 
profesorului. Şi mai nuanţată este imaginea lui  Mircea 
Zaciu : "Cred că profesorul visa la formarea unei 
comunităţi elitiste, incoruptibilă intelectual, un fel de 
Păltiniş citadin al literaţilor. Numai că el nu se putea 
elibera  integral de contigent şi de context. Trăia aproape 
visceral viaţa literară, atât în emergenţa  ei diurnă, cât şi 
în penumbra culiselor sale. Nimic nu-i rămânea străin  din 
ce se întâmpla în turbulenta lume a scriitorilor. Descoperi 
cu uimire, în Jurnal, cu ce energie debordantă şi 
risipitoare se consacră fie diverselor reuniuni publice ale 
tagmei, fie unor întâlniri secrete cu iz de complotist." 

 Şi iată-i pe câţiva dintre cei mai apropiaţi ca vârstă, 
posibili colegi/aliaţi în războaiele literaturii. Aci sunt de 
luat în seamă şi portretele fizice. Aceasta este Ioana Em. 
Petrescu :  "Brunetă, cu tenul măsliniu şi ochii de o 
luminozitate cladă, avea frumuseţea densă, de sugestii 
orientale, încă de atunci spiritualizată. Senzualitatea 
tinereţii se concentrase în voluptatea cu care producea 
discursul său de o formidabilă concreteţe conceptuală."  

Simetriile sunt  şocante în imaginea lui Liviu Petrescu 
"De o eleganţă rece şi precisă, îl simţeai că joacă un rol 
şi că exerseză un stil. Ochelarii, pe care din când în când 
şi-i fixa cu arătătorul, dădeau figurii sale adolescentine 
aerul unei intelectualităţi severe şi definitive." 
Paginile despre Marian Papahagi evocă şi (fireşte) 
proiecte comune. Iată-i pe cei doi  la Izvorul Mureşului, 
într-o fericită vacanţă :  
   "Studenţia  din Italia  o vedea ( viitorul bursier Marian 
Papahagi, n.n.) integrată unui vast program cultural 
românesc, al cărui început trebuia să fie tocmai această 
revistă. Spiritul său utopic, cu ascendenţă în utopismul 

regenerator al paşoptiştilor,  avea deja extraordinara 
capacitate de a crea o ambianţă fermentativă. 
Sensibilitatea utopică e prospectivă şi fondatoare, ne 
spun cele mai noi teorii ale imaginarului, spre deosebire 
de cea mitică, nostalgică şi ritualizată. Sensibilităţii 
utopice i se asociază gândirea liberă, încrederea în 
progres şi inteligibilitatea lumii."  
De reţinut este şi portretul lui Ion Vartic : 
"M-am apropiat de el dinspre operă, tentat să-l 
interpretez prin intermediul câtorva dintre "obsesiile 
revelatoare" ale acesteia : dandy-smul, manierismul (ca 
paradigmă existenţială) histrionismul, proiectivismul etc. 
Vartic nu scrie aproape nimic întâmplător şi la comandă. 
Îşi alege autorii şi temele sub presiunea unor impulsurilor 
confesive, astfel că, într-un mod cu totul special, eseurile 
sale au o consistenţă şi o vibraţie poetică ; şi asta în 
ciuda faptului că limbajul e sever conceptualizat." 

      Mai  amplu este portretul lui Eugen Uricaru : 
"Prezenţă ubicuă, Eugen se remarca în orice 
împrejurare, îndeosebi prin memoria foarte activă şi 
promptă. Inteligenţă speculativă, ştia să dea strălucire 
aparenţelor şi principialitate conformismului. Era, mai 
mult decât oricare dintre noi, un om al momentului. Avea 
intuiţia relaţiilor cu consecinţe immediate şi a înţeles că 
relaxarea ideologică e favorabilă meritocraţiei. A reuşit să 
devină simpatic printre cei care luau deciziile şi care, la 
rândul lor, trebuiau să-şi promoveze o imagine 
liberală…….Firesc, a luat oarecum pe cont propriu 
teribila aventură birocratică pe care o pretindea 
aprobarea revistei!"  
    Este subliniat şi faptul, de reţinut pentru istoricul literar, 
că   " Fără energia  exorbitantă şi insistenţele obsesive 
ale lui Eugen Uricaru, revista Echinox n-ar fi apărut". 

E important să observăm că Petre Poantă este 
singurul care conservă, în analizele sale, ideea de grup. 
Excelentele analize ale scrisului echinoxist (de primă 
generaţie : Adrian Popescu, Dinu Flămând, Ion Mircea, 
Horia  Bădescu) implică vecinătăţile criticilor. Poezia lui 
Dinu Flămând ar fi marcată de "Complexul lui Fiesco". 
Teoretizat de Ion Vartic şi descoperit de acesta la 
Caragiale, Cioran şi Lovinescu, complexul cu pricina ar 
funcţiona şi în cazul lui  Dinu Flămând : 
"Complexul de vinovăţie, confuz şi mai degrabă iraţional, 
era dublat de o nostalgie după tinereţea echinoxistă. Se 
gândise şi el să scrie o carte despre Echinox, o dovadă 
că echinoxismul constituie într-adevăr o experienţă 
opriginară, existenţială şi intelectuială.Aventura pariziană 
nu a putut suprima cele două arhetipuri:Tatăl şi 
Echinoxul, respectiv Casa onirică şi spaţiul iluziilor 
fondatoare." 
Talentul criticul de a-şi realiza, sub semnul /în numele 
celorlalţi, autoportretul mi se pare cea mai limpede 
dovadă a vocaţiei poetice a lui Petre Poantă. 

 
Aş fi spus a vocaţiei de lider, dacă vocaţie de lider nu ar 
fi afirmat, în cazul Echinoxului, Ion Pop. Ion Pop  este 
unul dintre constructorii de seamă pe care i-a avut şi îi 
are cultura română. Nu şi-a arogat niciodată  titlul de 
"întemeietor" al grupării. Întemeietori (va spune/scrie de 
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câte ori are ocazia) au fost alţii : el a   fost ales ca să 
garanteze seriozitatea revistei şi a grupării. Debutase cu 
Propuneri pentru o fântână în 1966, era un tânăr de 
succes – făcea parte din desantul clujean al  lui Ion 
Alexandru, Augustin Buzura, Ana Blandiana, tineri 
scriitori care puteau schimba faţa literaturii române. Şi, 
fără îndoială, au schimbat-o. Se număra şi între tinerele 
speranţe ale istoriei/criticii literare, era  universitar de 
performanţă. În această epocă a destinerii, era una dintre  
speranţele ale Clujului universitar dar şi al oraşului în 
curs de întinerire. Poeţii revistei Echinox. Antologie 
(1968-2003) Vol.I,  fac parte dintr-un epos echinoxist. 
Proiectul, ne lămureşte  în prefaţă autorul, e mai vechi şi 
se baza pe acelaşi demers solidar…şi eroic. Între 
precizările preliminare aflăm că "….o primă versiune a 
acestei culegeri  fusese pregătită încă în urmă cu două 
decenii, adică imediat după ce, în vara anului 1983, 
"tripleta" aflată atunci în fruntea revistei, adică Marian 
Papahagi, Ion Vartic şi subsemnatul, fusese destituită din 
înalte ordine de partid. Voisem atunci, să facem un bilanţ, 
înainte de predarea ştafetei….Dactilogramele acelui 
proiect au rămas să îngălbenească, însă, în sertarele 
"Daciei" şi ale mele, amânate de la an la an……Cele 
două-trei vârste  literare  pe care le ilustrează, în 
solidaritate cu mişcarea naţională şi scrisul echinoxist pot 
fi, iată, mai bine marcate…" 
 Ion Pop aminteşte de fericitele vremi dar şi de şansa de 
de adăuga, celor  aproape 8o de  poeţi prezenţi în 
antologie, mulţi alţii : revista a supravieţuit cutremurelor, 
trăieşte, e vie. Iar prefaţa vastului  dicţionar coordonat de 
Horia Poenar ("Nebunia de a ridica monument 
Echinoxului. Locul îngust dintre limba istoriei şi 
limba memoriei"), dicţionar care a  stimulat şi alte 
războaie,  arată că epopeea echinoxistă se scrie în 
continuare, şi nu previzibil.  
 
 Un critic de direcţie  Există în literatura română  de azi 
un triunghi „magic”: Nicolae Manolescu, Mircea Martin, 
Ion Pop. Sunt critici literari care au condus cenacluri, au 
format scriitori  importanţi, au dat liber unor direcţii 
culturale, au scris cărţi fundamentale despre literatura 
română de azi, au condus publicaţii definitorii pentru  
devenirea şi impasurile scrisului contemporan. Dacă este 
să scriem despre Ion Pop – şi despre el  să scriem  aici, 
fiindcă el exprimă, ca şi profesorul său, Mircea Zaciu, 
Nordul  –  să scriem că a început ca poet şi îşi trăieşte 
vocaţia de poet. Poate chiar în război cu cărţile de veghe. 
Bine  zicea Gheorghe Grigurcu: „Poezia sa e intenţional 
antilivrescă. Biblioteca şi catedra apar contrabalansate 
de tendinţa unei eliberări, de o respiraţie sufletească 
spontană, de o, am zice, gimnastică a spiritului ce-şi 
extinde musculatura după îndelung păstratele poziţii fixe, 
inconfortabile, la care s-a supus. Sătul de carte, poetul îşi 
ia faţă de ea distanţa unei deriziuni”.Observaţii subtile, 
care ne obligă să să scriem că numita „contrabalansare”  
e senină, plină de tandreţe: nu-i războinică, 
resentimentară, hrănită din furii lirice acute. Nu-mi 
amintesc de vreun pamflet, de vreo negaţie  
arborescentă scrisă/rostită de Ion Pop.   Poate că ar 
trebui să nuanţăm „intenţionalul” numit mai sus, apelând 

la una dintre poeziile din volumul de debut al poetului, 
Albastru care rămâne: 
„De-acum cerul se va lăsa mai jos,/ vom intra iarăşi din 
vârful din nord/ ce cutreieră vechile lăzi de zestre/ rupând 
fâşii din hainele de nuntă ale bătrânilor,/ bandajându-le 
negrele răni mai noi”. Şi, în final:  
„Mai repede-o să moară această parte a noastră/ şi dintre 
toate va fi cea mai vie/ vom fi asemenea unei mânăstiri 
zugrăvite/ce mai păstrează chipuri doar pe ceilalţi 
pereţi//Pe-acesta va rămâne doar albastrul,/platoşa 
noastră dăruită, smulsă,/rugată-n preajma vântului din 
nord”. Poziţiile inconfortabile nu sunt doar cele care îl 
confiscă în interiorul bibliotecii, sunt cele care îl 
îndepărtează de acel „nord al bătrânilor”. Poetul a plecat 
de acasă, din acel Maramureş al unei fabuloase 
geografii, într-o cetate a cărţilor. Recapitulările de la 
începutul anilor şaizeci, cu adversităţile numite de critic, 
se liniştesc mai târziu. Se liniştesc, după ce profesorul şi-
a scris cărţile despre poezie şi despre poeţi, despre 
admirabilii cu care s-a întâlnit el, cititorul de poezie. După 
ce le-a citit literele despre viaţă şi trecere.  Litere şi 
albine e un admirabil poem al inocenţei, al  scrisului şi al 
împăcărilor. Iată imaginea învăţăcelului: „Adolescent, 
licean, în zile însorite de mai/ întors de la oraş în livada 
bunicilor,/obişnuiam să mă urc /într-un măr înflorit,/ cu o 
carte în mână. Şi să las  se-amestece/ /printre plenuri de 
aur/Litere şi albine.//Alcătuiau/ în jurul meu un cerc în 
care/ nu mai ştiam/ al cui e zumzetul, a cui lumina/./ Iar 
eu eram exact în centru  lui”. 
  
 Literatura  unei generaţii  Recitesc Poezia unei 
generaţii(1973) nu doar cu sentimentul că volumul   îl 
leagă de un proiect cultural major – aş spune de un timp 
al scrisului, de un moment înalt al spiritului tânăr.     
Fenomenul Echinox numeşte disciplina universitară pe 
care doar Clujul o putea propune, ci şi de relaţia pe care 
liderul grupului o putea stabili. Nu ştiu dacă Ion Pop  
trăieşte „într-o mansardă deloc sărăcăcioasă” cu o 
deschidere către panorama Clujului, dar cred că poetul-
director a creat în grupul revistei „o atmosferă foarte 
intimă” cu o „tandreţe care permitea comunicarea...”.   
Cred că ideea de comunicare între pedagogul poet şi 
literaţii de performanţă ai tinerei generaţii, solidaritatea 
dintre profesor şi studenţi a realizat în oraşul cultural  un 
moment de referinţă.   
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Nicolae DRAGOŞ 
 
 

 

 

 

Ea 

 

Din când în când, visează că, odată, 

ea, dintre pământene, era cea mai iubită, 

cu luna şi cu stelele-nfrăţită, 

în rochia miresei mirific îmbrăcată. 

 

Cândva, în care timp?, fusese-ncredinţată 

că ea era ursită, miracolele lumii pe rând să le străbată, 

triumfătoare-n toate, prin viaţă, cu zvelteţe 

să traverseze timpul, zeieşte adorată. 

 

„Cum s-a lăsat – se-ntreabă mirată, câte-odată – 

amarnic amăgită, cu şoapte ispitită, 

sclavă la mici ambiţii şi mari trupeşti orgolii, 

cu rochia miresei trist amanet la molii?” 

 

Ea nu mai are cum trecutul să-l priceapă, 

de cine, când şi cum fu drastic condamnată! 

 

De rochia miresei, chiar dacă ar găsi-o, 

nu va putea să fie cuprinsă niciodată. 

 

 

 

Numai prin jertfă 

 

Poate fi utopie eternă, 

o rană ce se vrea mereu vindecată 

din tinereţe până la vârsta târzie, 

menită a nu se închide vreodată. 

 

O rană, cum bine se ştie, 

mereu va rămâne 

ceva ce se vrea destinat 

şi zilei de mâine. 

 

Zile ce-au fost şi zile ce vin, 

pentru a nu pieri definitiv 

se luminează, prin rană, cu schimbul, 

căci numai prin jertfă e dat 

din inimi să nu piară nici când 

nici dorul, nici timpul. 

 

Iluzie destrămată 

 

I-am dat, cândva, 

o vară, viaţa mea, 

dar nu se ştie 

ce-a făcut cu ea. 

 

Doi anonimi, 

marfar după marfar, 

unul pe lângă altul 

în zadar 

am tot trecut, 

ca printr-o gară 

tristă. 

 

...Şi am aflat că 

gara nu există. 

 

 

 

Soarele îndrăgostit de zăpadă 

 

De-atâta alb, subit îndrăgostit, 

incandescent, zăpada o iubea, 

 

În vâlvătăi de flăcări s-a topit 

şi soarele rămas-a fără ea. 

 

Sfioasă, fără-a spune un cuvânt, 

s-a fost ascuns, prin lacrimi, sub pământ. 

 

...A înţeles cât de puternic doare 

când sclavă eşti la o iubire mare. 

 

 

 

Apoi... 

 

Mai întâi i s-a ivit în cale 

ca o longevivă floare de crin, 

îndelung călătoare, 

cu surâsul mereu înmiresmat. 

 

Apoi, 

şi-au îngăduit unul celuilalt 

să-şi învoiască privirile  

spre cunoaştere. 

 

Apoi, 

mai târziu, 

numelor lor le-au dat voie 

să se rostească unul altuia, 

                                              POEME 
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bucurate de ce şi-au spus 

buzele unuia celuilalt 

trăindu-şi emoţiile 

unor nemaiştiute revelaţii. 

 

Apoi, 

unul lângă celălalt, 

au început alergarea 

prin anotimpurile anilor, 

traversând, cum ai respira, 

momente edenice, 

moştenite de la Adam,  

şi de la Eva. 

 

Apoi, 

au continuat să se iubească, 

amăgiţi de mesajul 

înfrunzirii pădurilor 

şi neodihnitelor peregrinări 

ale izvoarelor. 

 

Apoi, 

au observat cum, 

neiertătoare, s-a insinuat, 

sceptică, oboseala 

vestitoare de inexprimabile uitări. 

 

Apoi, 

buzele 

care le îngăduiseră, cândva, 

unul altuia 

 

să-şi învoiască privirile 

spre a se cunoaşte, 

buzele lor, nemairostind 

nici un cuvânt, 

păreau a accepta ca,  

mute, să se mute 

lăsând să le locuiască în priviri 

umbrele cuvintelor urii, 

cum, prin milenii, Adam şi Eva, 

ca penitenţă, au tot ispăşit 

păcatul originar. 

 

Apoi, 

copacii s-au neliniştit. 

 

Apoi, 

stâncile munţilor au încărunţit. 

 

Apoi, 

izvoarele s-au ascuns. 

 

Şi, apoi, 

nu a mai fost 

niciun APOI. 

 

 

Amintirea iubirii 

 

Ce rămâne din iubire 

când devine amintire? 

 

Soare-n noapte poate fi, 

dar şi noapte-n plină zi. 

 

Din durere să răsară 

jertfa vieţii necesară? 

 

Versurile-n ritmuri line 

să se scrie de la sine? 

 

Cântec poate fi, ce zboară 

până-n zări de stea polară, 

destinat să nu mai piară. 

 

Din văzduh să-şi facă seară, 

spre întinderea cerească, 

urcând să se logodească 

spre Luceafărul de seară, 

lumii să se-arate iară 

tânără ca-ntâia oară. 

 

Rază-mprăştiind lumină 

cu veciile vecină, 

de uitări ne-ndoliată, 

niciodată să nu piară! 

 

...Nu uitaţi, că totuşi poate, 

de-o trădezi, să fie fiară! 

 

 

 

Noi doi, descoperind adevărul vieţii 

Soţiei mele, Mariana 

 

În două păduri tinere 

îmi pare că am fi rămas 

să veşnicim noi doi, 

acum, când gândul începe 

să alerge sentimental 

de la unul la altul, 

dând chip celei, cândva, 

pe neaşteptate ivite. 

 

Tu, în pădurea de mesteceni, 

mesteacăn, care-şi învăţa 

frunzele să danseze 

 

pe ritmurile ademenitoare 

ale vântului. 

 

Eu, în pădurea de stejari, 

stejar, păzit cu demnitate 

de rigiditatea tulpinei. 
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Între noi, despărţindu-ne, 

drum lung... 

 

„Când ne vom întâlni 

oare, cu adevărat, 

mai puternici ca oricând, 

învingători, precum gândul?”, 

ne-am întrebat. 

 

Şi am învăţat, mai întâi, copacii 

să călătorească 

unul către altul, 

îmbrăţişându-se şi devenind 

copacul liber în pădurea uimită, 

legănat de nevăzutele comenzi 

ale rădăcinilor. 

 

Ale rădăcinilor 

care, dintotdeauna 

s-au ascuns vederilor 

celor ce n-au ştiut 

înţelege menirea drumului 

din către unu’ 

către celălalt. 

 

 

 

Un vis de dincolo de timp 

 

Fac din cuvinte aripi 

în zboruri către tine. 

 

Zări încă netrăite 

mă cuprind. 

 

Multicolori, doi fluturi 

inventează 

hipnoticul lor dans. 

 

Ascuns în noi, 

cerul ia foc. 

 

Zburăm! 

 

 

 

Lied pentru mai târziu 

 

Prin ce tărâmuri 

încă mai colinzi, 

când vag te-aduni 

în veştede oglinzi? 

 

Pari soare trist, 

un fel de ban rotat, 

în vârf, la un mesteacăn 

exilat. 

 

Câteodată, 

mai învii prin gând 

şi-mi pari izvor 

prin ceruri susurând! 

 

Ştii, cât aş vrea 

să cred că mai trăieşti, 

tu, care-ai fost 

cândva! 

 

Dar, unde eşti? 

 

 

 

Din dragoste, de dincolo... 

 

„De unde vii 

şi unde te tot duci?” 

te-ntreb uimit 

şi azi ca şi atunci. 

 

Te mai aud în preajmă, 

o cascadă 

care-n adânc de noapte 

vrea să vadă. 

 

Sunt stropii miliarde, 

lung şuvoi, 

ţes un covor de drumuri 

între noi. 

 

Când te cuprind 

întreagă 

şi când, învins, 

te pierd! 

 

Miracol eşti 

al unui drum 

incert. 

 

Eşti şi nu eşti: 

nălucă, 

vis 

ori gând... 

 

Vii de departe, 

vei sosi curând? 

 

...Aşa mă amăgesc 

din ani nespuşi, 

ce-i ştiu 

ca nişte vulturi, 

presupuşi. 

 

Ei fac ocoluri 

vaste-n ceruri 

sus! 
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Când sunt acolo 

şi când nu-s. 

 

Mereu eşti Tu, 

mereu pari 

o himeră, 

spre care trupul tot 

şi gândul speră. 

 

Vreau să te-aud! 

 

Eşti clipă cu ochi vii, 

fără să ştiu 

unde te duci 

când vii! 

 

Am năzuit să fac 

ce nu se face, 

nici în vâltori 

şi nici 

în zi de pace: 

 

Voi declanşa 

un necurmat 

război, 

să facem 

pace-n focul 

dintre noi! 

 

 

De mult? De ieri? 

 

Strigam spre văzduhuri 

şi încă mai strig. 

 

„Pe unde-ai mai fost 

şi unde mai eşti, 

Euridice?” 

 

Povestea ei 

s-o fi-ntâmplat demult, 

ori ieri, 

ori nicăieri? 

 

Ecoul, grav, mă contrazice: 

– „De ce-o mai chemi? 

Nu are rost, amice!” 

 

...Să-l cred ce zice? 

 

 

 

 

Vino, Euridice! 

 

Vino, Euridice!, 

te aştept, 

greşeala lui Orfeu 

n-am s-o repet. 

 

Spre-a nu te pierde, 

spre chipul tău înaripat 

nu voi privi. 

 

Numai înainte, 

către asfinţitul neocolitor 

te chem! 

 

În urma-mi, vie, tu 

întotdeauna fi-vei! 

 

Şi numai cu auzul 

te voi privi, 

lui destinat fiindu-i 

să măsoare paşii vieţilor 

celor de dincolo... 

 

Vino, Euridice!, 

paşii ţi-i voi recunoaşte 

cu auzul. 

 

Niciodată, nici o secundă, 

din timpul care 

ne-a despărţit 

(doar aparent, dar 

sigur însângerat) 

paşii tăi nu i-am pierdut, 

nu i-am uitat. 

 

Vino, Euridice!, 

neapărat. 
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Radu 

CIOBANU 
 
 
   

      In memoriam 
 

Un domn, un cărturar, un 

prieten 
 
 

Deși în ultimii vreo zece ani, ne-a legat o 
prietenie exprimată printr-un schimb epistolar 
fluent și reciproc efuziv, m-am simțit 
dintotdeauna față de Al. Săndulescu (1929-
2018) în postură de alumn. Asta, bănuiesc, vine 
din cauză că prima mea „comunicare” susținută 
public, la o reuniune a filialei Societății de 
Științe Filologice din Deva, prin anii 60, a fost 
un comentariu la cartea sa despre 
corespondența lui Duiliu Zamfirescu. Teribil ce 
mi-a plăcut. A fost ca o gură de oxigen în 
atmosfera îmbâcsită încă de miasmele 
reziduale ale proletcultismului autohton. L-am 
urmărit apoi de-a lungul anilor, carte cu carte, 
iar corespondența noastră a început după ce i-
am mulțumit pentru cronica pe care, fără să mă 
cunoască, dar cu pasiunea sa pentru literatura 
confesivă, a dedicat-o în „România literară” 
jurnalului meu Țărmul târziu (2004). De 
prietenie, însă, putem vorbi abia de prin 2009, 
după ce viața mi-a impus să mă strămut cu 
arme și bagaje în Germania. Cu sensibilitatea-i 
evidentă în tot ce a scris, mi-a intuit atunci 
dificultatea prin care treceam, mesajele i-au 
devenit mai frecvente, au dobândit o undă de 
afectivitate și în cele din urmă mi-a propus să 
renunțăm la adresările și apelativele 
protocolare. E un imens câștig ca, la ceasul 
tulbure, „când i-e greu voinicului”, să simți 
alături un prieten care se dovedește a fi și  un 
domn. Căci, înainte de toate, prin caracter, prin 

discreție, prin ținută și rostire, Al Săndulescu a 
fost un domn, adică o persoană educată, care, 
în orice împrejurare, știe ce „se cade” și ce nu 
”se cade”. 

În aceeași măsură Al Săndulescu a fost 
un cărturar de școală veche, învățat la școala 
lui G. Călinescu, căruia i-a păstrat o statornică 
gratitudine și admirație. Scriitor este un cuvânt 
prin care se subînțeleg îndeobște literații 
beletriști. Or, Al. Săndulescu a fost toată viața 
un cercetător avid al fenomenului literar, istoric 
și critic, dar păstrând ca pe niște violons 
d´Ingre, aproape tăinuite până spre senectute, 
delectările în proză sau poezie. De aceea, iată, 
cred că cel mai prestigios titlu profesional, 
înglobându-i toate preocupările și pasiunile, 
echivalent totodată cu un titlu de onoare, este 
în cazul domnului Al. Săndulescu acela de 
cărturar. Istoric şi critic literar de veche şi 
prestigioasă notorietate, cu debut editorial în 
1958, d-sa rămâne autorul unor studii, ediții şi 
monografii de referinţă, dedicate câtorva clasici 
(Topîrceanu, Delavrancea, Duiliu Zamfirescu, 
Paul Zarifopol, Rebreanu…) Pe de altă parte 
însă, de-a lungul întregii sale cariere a 
manifestat o constantă predilecţie pentru 
explorarea „literaturii de frontieră”, înţelegând 
prin aceasta corespondenţa, jurnalele, 
memoriile unor scriitori din varii generaţii şi 
obârşii culturale, deci nu neapărat clasicizați. 
„Seriozitatea și onestitatea documentării” – 
scrie un alt distins cărturar, dl Nicolae Mecu – 
„cultura literară și echilibrul judecăților conferă 
investigațiilor sale un foarte ridicat grad de 
credibilitate, virtute cu atât mai de subliniat într-
o epocă a plagiatelor legitimate la nivel înalt și a 
lejerității cu care sunt parafate nu puține teze 
de doctorat de o talie științifică care 
discreditează acest titlu.” (Rom. lit. 26/2014).  
Cercetarea a fost o coordonată pasională pe 
care a evoluat întreaga sa „carieră”. Amintindu-
și, într-un interviu radio din 2014 cu dna Silvia 
Iliescu de anii documentării pentru monografia 
Duiliu Zamfirescu, devine patetic: „A fost 
pasionant, pasionant! De fapt, pentru asta 
meseria a fost o plăcere pentru mine.” Este o 
pasiune care a produs, ca un fel de efect 
secundar, suscitarea propriului apetit confesiv, 
concretizat nu doar în amintiri, ci şi în evaluarea 
unor experienţe de viaţă severe, cuprinse în 

                                  IN MEMORIAM 
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volumele Efectele dosarului de viaţă 
„dalmaţian” (1995) şi Operaţie pe cord deschis 
(2002) sau în  volumul cu o puternică investiţie 
afectivă, previzibilă încă din titlul cu trimitere 
explicită spre copilărie: Tăbliţa şi condeiul 
(2010). Pe de altă parte, adevărata sa iubire, 
încă din tinerețe, a fost poezia, păstrată în taină 
atât din motive ideologice, atunci,  cât și din 
pudoare sufletească, mai târziu. Abia acum, la 
senectute, și-a îngăduit, dar cu mari îndoieli și o 
funciară sfială, să-și adune o selecție a 
versurilor de-o viață între coperțile unei 
plachete, Anotimpuri. Poeme mai vechi și mai 
noi, a cărei apariție a fost pregătită printr-un 
grupaj apărut întâi aici, în paginile „Algoritmului 
literar”, la care ne făcuse onoarea să 
colaboreze în ultimii ani. Cartea a apărut în 
februarie, acest an, încât a avut bucuria nu doar 
s-o vadă, dar să și citească generoasa cronică 
pe care i-a dedicat-o imediat în „Actualitatea 
literară” (80/2018), istoricul și criticul literar  Ion 
Bălu. Nu eram sigur că avea cunoștință de 
apariția acestei cronici și, știindu-l în suferință, 
m-am grăbit să-i trimit revista. Mi-a răspuns 
imediat: „Dragă Radu, mulțumesc pentru gestul 
tău inestimabil. Așa se dovedesc adevărații 
prieteni. Știrea ta atât de bucuroasă pentru 
mine  a coincis cu aceea venită de la Carmen, 
care mi-trimis, și ea bucuroasă, un mail. Te 
îmbrățișez cu tot dragul, Sandu”. Referirea o 
face la tânăra noastră colegă Carmen Brăgaru, 
care a vegheat cu discreție la configurarea și 
editarea acestei mici antologii. A fost, presupun, 
ultima sa scrisoare. 

N-aș putea încheia cernitele-mi 
însemnări fără să remarc că toată nobila 
alcătuire a acestei personalități din elita culturii 
românești este un produs al educației, al celor 
șapte ani și apoi al altor ani de școală în care 
rolul decisiv l-a avut tatăl-învățător, căruia 
comunitatea nu-i spunea decât Domnu´, cel 
care a făcut războiul și apoi patria l-a răsplătit 
cu titlul de chiabur și treisprezece ani de 
pușcărie, fără a-i fisura caracterul. Iar fiul, 
conștient de tot ceea ce-i datorează, l-a 
venerat. Am ținut să remarc acest aspect 
pentru că azi, prima și decisiva bază a formării 
unui caracter, familia și școala, e disparentă. 
Or, Al Săndulescu a fost conștient de 
importanța ei, ceea ce, pentru cine știe citi, e 

sesizabil în tot ce a scris, precum în 
comentariile însoțitoare ale vieților 
personalităților pe care le-a resuscitat prin 
cuvânt, dar mai ales în volumul, aparent doar o 
cărticică, Tăblița și condeiul. Dincolo de 
dragostea filială, e perceptibil aici respectul 
autorului pentru şcoala rurală de odinioară, 
care, pe lângă rostul de a învăţa copiii să 
desluşească o - i - oi, avea şi menirea de a 
forma caractere. În lumea sa guvernată de 
cutume etice inflexibile, „Domnu`” era o 
instituţie a normalităţii şi, ca atare, a sporit 
rândurile elitei care a înfundat puşcăriile 
comuniste. Ceea ce n-a făcut decât să-i 
consolideze prestigiul în faţa comunităţii. Este 
emoţionantă ultima secvenţă a acestei cărți, 
elocventă inclusiv pentru tipul candid de 
sensibilitate a autorului, intitulată chiar Domnu`, 
unde,  adoptând adresarea directă, îi aduce 
acest suprem omagiu Tatălui: „Bunule, ai murit 
într-o zi mare, ziua Sfintei Cruci, şi spre a-ţi 
cinsti şi nemuri memoria, am dat în fiecare an 
de pomană struguri din cei mai frumoşi. Erau 
parcă culeşi din via ta, pe care ai trudit şi ai 
iubit-o întreaga viaţă. Întorcându-mă în sat 
acum, după 1989, oamenii care-şi mai aduceau 
aminte de tine, cei din generaţia mea de elevi, 
câţi mai supravieţuiesc, îţi spuneau încă 
Domnu`.” 

Al. Săndulescu s-a stins tot într-o zi mare 
a acestui an, - Ziua Înălțării Domnului. Sunt tot 
mai încredințat că multe din cele ce ni se 
întâmplă nu sunt deloc întâmplătoare... 
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Andreea ZAVICSA 

 

În intimitatea dialogurilor secrete 

 

         Ioana Pârvulescu motivează apariția noului volum 
Dialoguri secrete. Cum se roagă autorii și personajele lor 
invocând o amintire, cum altfel, literară: „Acum vreo zece 
ani, într-un roman contemporan, tradus, cred, din 
spaniolă, am dat peste o pagină în care naratorul se 
întreba cum ar fi să auzim toate mărunțișurile pentru care 
se roagă oamenii fie și numai într-o singură oră, în 
biserică (...). Poate că acea filă pierdută m-a făcut să fiu 
atentă, prin contrast, la rugăciunile adevăratee ale 
personajelor literare, la cele vitale, salvatoare.” 
Recunoaștem, numai din aceste două fraze, pe eseista, 
prozatoarea, istoricul și criticul literar Ioana Pârvulescu, o 
Autoare, în primul rând, care, ca întotdeauna, reușește 
să îmbine toate valențele filologice într-o singură carte. 
Curiozitatea și pasiunea sunt, poate, atributele după care 
se ghidează autoarea cu fiecare nou op. De data 
aceasta, indiscreția, în fond, merituoasă și justificabilă, o 
trimite la o căutare minuțioasă de cuvinte adresate „celui 
căruia nu îi poți spune Dumneata”. Ioana Pârvulescu 
cercetează din aproape în aproape, cu lupa detectivului 
și mai apoi cu ochiul criticului literar: pornește de la 
sertarele literaturii ca un întreg ficțional, descoperind mai 
apoi, în micile casete de bijuterii din interiorul acestora, 
detalii biografiste din jurnale sau chiar din subtext. 
Comorile găsite sunt așezate între noi coperți, alcătuind o 
antologie a celor mai frumoase și mai profunde rugăciuni 
din literaturile lumii.  

          De la rugăciunea mamei lui Ahile din Iliada lui 
Homer și până la „rugăciunea unei mame de azi” din 
textul lui Toni Morrison, volumul construit simetric 
propune un procesc atât hedonist, cât și hermeneutic, 
echilibrat de prezențele între pagini ale lui Virgiliu, 
Seneca, Shakespeare, Dostoievski și, de la noi, ale lui 
Arghezi, Cioran, Caragiale, Eminescu, precum și ale altor 
autori de renume.  Aproape paradoxal, urme teologice 
sunt prea puține. Spun „aproape”, pentru că, într-un fel 
sau altul, miza nu este a unei „cărți de rugăciuni”, ci a 
unei culegeri de intimități, taine și, mai ales, de mari 
sincerități. Conștientă sau inconștientă, ruga- simpla 
împreunare a degetelor sau eliberarea cuvintelor posibil 
salvatoare- devine echivalentul unui dialog, nu al unui 
monolog, iar volumul Ioanei Pârvulescu- o formă mascată 
de catharsis. Cosmin Ciotloș atrăgea atenția asupra 
„antenelor speciale” cu ajutorul cărora autoarea a 
depistat și cele mai subtile forme de rugăciune, unele 
prea puțin „pasibile de ritualizare”: „Unele repertoriază 

simple momente de intimitate profundă, altele sunt urări 
pe care uzul și timpul le-au îndepărtat de dedesubturile 
lor mistice. Toate, în schimb, pun în scenă un ceremonial 
privat, al sincerității înalte.”  

          Trecând peste fina selecție a cuvintelor de 
închinăciune, substanța cărții o dă comentariul sau, mai 
bine zis, povestea. Pentru că, înainte de toate, Ioana 
Pârvulescu este o mare povestitoare, tratând în cheie 
ludică marile întrebări, dorințe, speranțe și idealuri ale 
omului din universul ficțional și nu numai. Însăși autoarea 
recunoaște, în prefață: „Deși rugăciunea e mai degrabă 
un episod liric, cartea a ieșit preponderent epică, probabil 
din nevoia de a pune în scenă momentul trăirii de 
maximă sinceritate (o rugăciune mincinoasă e un 
nonsens).(...) N-am dorit, așadar, să ofer o carte de 
rugăciuni, fie ea și inedită, ci mai degrabă o poveste a 
momentelor dramatice în care autorul și personajele simt 
nevoia să se roage.” Iată, de pildă, cum contextualizează 
Ioana Pârvulescu rugăciunea Margaretei din Faust al lui 
Goethe: „Margareta e o fată frumoasă, simplă, crescută 
cu frica lui Dumnezeu, dat fiindcă mama ei mănâncă 
ceaslovul. Nu se deosebește cu nimic de tinerele din jur, 
nu este o aleasă și tocmai asta îi sporește tragedia.” La 
prima vedere, pare a fi o rescriere a textului german, 
dacă nu chiar o poveste care se vrea a fi autentică. De 
fapt, nu este decât preludiul analizei propriu-zise, o 
punere în temă cu nuanță jucăușă, ce ține de un ritual al 
povestirii. Este modul în care autoarea ne apropie de 
textul ales, de personajul -ficțional sau cu fișă biografică- 
surprins în plin dialog cu Divinitatea. 

Un alt punct forte al cărții este alegerea unor rugăciuni 
ale micilor oameni mari, care, cu o inocență oareșce 
maturizată, se roagă unui Dumnezeu pe măsura lor, nu 
celui nemărginit. Amintim poemul lui Eugen Ionescu, 
Rugă: „Un mic soare, Doamne,/ pentru sufletul meu. (...) 
Doamne mic, ridică-mă,/ și fă-mă fericit/(...) ca pietrele 
prietenele.”  Volumul este astfel echilibrat, fără pretenție 
de „balast erudit”, uman, adică mai aproape de noi decât 
ar fi fost de sperat. Este, poate, omonimul volumului din 
2005, În intimitatea secolului 19, dar în cheie ușor 
diferită. Aici este urmărit un moment anume, de o 
profundă sensibilitate, mai mult sau mai puțin cu valențe 
religioase în adevăratul sens al cuvântului. Este ca și 
cum autoarea ar fi asistat, pe ascunse, la dialogul fiecărui 
personaj cu Divinitatea, iar acum transpune în pagini 
emoția și intensitatea clipei. Pătrundem, astfel, în 
intimitatea dialogurilor secrete. 
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 Mircea MOȚ           

  

 

 Biografia și imaginarul 

Într-un interviu publicat în Monitorul de Cluj( 17 

sepembrie 2016), Ștefan Manasia stabilește  o 

interesantă legătură între biografie și poezie, propunând 

o perspectivă seducătoare și detașată asupra geneziei 

propriului scris. Până la un punct, poetul lasă impresia că 

se înscrie disciplinat în tiparele unui „crez” artistic ce ține 

de condiția dintotdeauna a artistului. Scriitorul insistă 

asupra ideii că, în manifestările ei, ficțiunea are ca punct 

de plecare biograficul, de care poetul se desprinde printr-

o semnificativă înălțare( „decolează”, scrie Ștefan 

Manasia, trimițând spre un referențial și metaforic cer 

senin al propriei creații), într-un moment ce se impune ca 

revelator și ca autentic punct de plecare spre scriere, în 

orgoliul și individualitatea ei. „Orice formă de ficțiune 

poetică, mărturisește Ștefan  Manasia, decolează din 

autobiografie”(s.n.). Poezia ca necesară desprindere nu 

înseamnă pentru Ștefan Manasia reflectarea obedientă a 

realului, ce presupune un grad diminuat de creativitate, 

dar nici gestul sfidător de a-i întoarce cu ostentație 

spatele, în numele unor universuri compensatorii. Dacă 

poezia presupune o decolare, aceasta este un reper al 

imaginarului poetic, în sensul de ridicare deasupra 

realului, pentru a accede la un univers unde întemeierea 

se legitimează aproape în exclusivitate prin limbaj ca 

apanaj al unui spirit lucid și detașat, dispus să-și impună 

și să ia în serios doar „miturile” cu totul altfel impuse. 

Această amintită decolare își găsește motivarea într-o 

„traumă”, care face vulnerabilă existența și o predispune 

la metamorfoza semnificativă în alt-ceva: „Cred că 

absolut orice scriu, de la speculația științifică la 

construirea unor lumi post-apocaliptice, totul pleacă dintr-

o traumă sau o hierofanie de-a mea sau de-a unuia numit 

Manasia”(s.n.). Lucian Raicu vorbea despre o 

semnificativă ruptură  care se află la originea scrisului și 

a actului creator in general. „La originea scrisului se află 

un șoc- scria regretatul critic-, mai exact spus o ruptură; 

numai ruptuturile intervenite în cursul obișnuit al vieții ne 

fac să percepem cu adevărat viața”( Lucian Raicu, 

Practica scrisului și experiența lecturii, București, Editura 

Cartea Românească, 1977, p.7). Autorul subliniază, și 

acest lucru mi se pare deosebit de important, că „nu e 

vorba neapărat de șocuri intervenite în copilărie”, nici 

măcar acel „șoc originar”care, dacă la Dostoievski a 

determinat boala, „nu era obligatoriu să determine și 

altceva, geniul, opera etc”( Idem, Ibidem, p. 7). La Ștefan 

Manasia, „ruptura”, trauma, hierofania coincid unui 

moment când individul se distanțează de propria 

existență printr-un moment de lucidă înțelegere, 

reconsiderând realitatea cu orgoliul că o înțelege în 

transparența ei, care permite accesul la sacru. Ștefan 

Manasia are în vedere un moment cu adevărat revelator, 

când individul, fără a întoarce definitiv spatele realului, se 

lasă sedus de chemarea irezistibilă a imaginarului. 

Dacă poezia are ca punct de plecare trauma, în 

sensul unei autentice „experiențe revelatoare”, autorul, 

marcat și semnificativ „traumatizat”, se desprinde evident 

de real, izolându-se ca un singuratic, fără a-și refuza însă 

perspectiva asupra lumii, cu orgoliul și nelipsita 

subiectivitate a acestei perspective. Într-o poetică a 

elementelor din poezia lui Ștefan Manasia, aerul și 

pământul, ca repere ale programaticei decolări, se cer 

invocate ca repere și „căi de acces”spre originalitatea 

unui demers poetic nelipsit de o profunzime, ca parte 

nevăzută a aisbergului creației. Cu atât mai mult cu cât 

poezia lui Ștefan Manasia deschide perspective spre un 

sacru pe care creația sa nu numai că nu-l ocolește, ci mai 

mult, îl implică dincolo de concretizările sale programatic 

prozaice. Imaginarul poetic al lui Ștefan Manasia este și 

el locuit de zei, iar poezia se legitimează într-un orizont 

metafizic( pe care il implică trecerea realului în „oglinda” 

purificatoare a limbajului), pulsând dincolo de un discurs 

rafinat, ce mizează enorm pe limbajele multiple, plasate 

lucid într-un „spectacol” subtil, inteligent și atent regizat, 

în permanență perceptibil ca alternativă la real. 

Enter și exit se impun la Ștefan Manasia ca 

frontiere severe ce delimitează noul imaginar poetic, 

programatic artificial, într-adevăr un amestec de 

hiertehnologie și de uman, sub semnul unor limbaje 

diferite. În acest univers, oglinzii ce filtra și sublima realul 

în poezia modernității, îi ia locul mecanismul virtualului. 

Reflectarea clasică( fie aceasta chiar una barbiană) este 

înlocuită așadar de iluzia și inconsistența virtualului, care 

are orgoliul de a se impune ca o realitate ce domină 

umanul, implicit, orice impuls al afectivității. Ceea ce nu 

înseamnă însă absența umanului din universul poetic al 

lui Ștefan Manasia. Dimpotrivă! 
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Ioan EVU 
 
CENUŞĂ VORBITOARE  
 
Mi-e dor de-o flacără mi-e nesfârşit de 
dor 
de-o ardere profundă şi deplină 
să intru-n focul ei mistuitor 
şi jarul să mă spulbere lumină. 
Din cât am fost doar aer să rămân 
un fel de boare lină de fântână 
să mă respire veacul cel bătrân 
ca pe-o mireasmă nouă nepăgână. 
Aş da orice să te ating acum 
iubire care-ai fost numai o dată 
sub mii de forme renăscând din scrum 
însă la fel ca prima niciodată. 
Cenuşă vorbitoare asta sânt 
praf ce aspiră iată la rodire 
tandru aş da în floare pe-un pământ 
sătul de-atâtea răni şi cimitire. 

 
SĂRAC LIPIT CUVÂNTULUI  
 
Poemele mi se aşează pe umăr 
ca stolurile de grauri guralivi 
când dau iama prin fructe 
se hrănesc din carnea 
din sângele meu  
apoi îşi reiau viaţa pe cont propriu. 
 
Prăpăd de seminţe în urma lor 
foneme căzând ca firimiturile  
de metafore în ceaiul esteţilor 
ne-n stare să înfiripeze un urlet 
un vaier măcar o bolboroseală  
de piatră zvârlită în valuri 
să curme o clipă 
inexorabila elocinţă a râului. 
 
Cât timp mi-a trebuit să înţeleg 
graiul acesta limpid 
apa aceasta ce susură trecerea 
poartă-n aval toată 
golgota cuvintelor mele. 
 
Un recviem aşadar 
strălucitoarelor nisipuri sub unde 
evlavios omagiu vouă prundişuri 
măcinate de îndelungă aşteptare 
voi grăunţe de aur la moara 
hodorogită a mileniilor 
veţi fi sacra făină din care  
dospeşte aluatul grijaniei de mâine. 
 
Sărac lipit cuvântului rămân lângă voi 
sub acelaşi văzduh acum zdrenţuit  
de focuri bengale rămân aici  
pe gura de rai preacurvit turcit de mitici  

cu lănţug şi belciug – din limuzinele lor 
coboară fecioara decapotabilă 
 
silueta nubilă a morţii  
dansează iată manele se despoaie 
pe ţărm ca Salomeea în pocnetul 
de şampanie al beznei 
în ăst timp marea gestează are greţuri 
vomită guvizi şi catarge 
mă tem să nu avorteze fetusul 
zadarnicului prunc acvatic. 
 
Astfel scris-am poemul 
pe când cuvintele mele de mult  
s-au retras în amonte 
cu păstrăvii-n albia Râului Bărbat 
adulmecând mult mai adânc 
semnificaţia izvorul. 
 

MARFAR CU MIEI   
 
Nici nu se face bine lumină în oraşe 
când dinspre munţi coboară mărfarele cu miei 
plăpânzi în ţarc de sârmă tăcuţi ca o zăpadă 
au ciucuri la ureche şi ochi de funigei. 
Cum trec printre coline cu iarba în trezire 
se-aţin în preajmă haite de lupi flămânzi şi suri 
le face semn acarul din haltă cu lămpaşul 
căci duc cu ei departe miresme din păduri. 
Şi-n urma lor rămâne un straniu gol în sate 
ca într-o casă-n care-ar muri unicul fiu 
şi-ar bate pe la porţi o maică-nlăcrimată 
mânată de-o prigoană a dorului pustiu. 
Când scapără lumina prin ziduri crenelate 
urnind din somn oraşe de sticlă şi mortar 
în gări de fosfor mieii coboară din vagoane 
din ţarcul lor de sârmă pe mâini de măcelar. 
 

FEREASTRĂ DE APĂ  
 
Oho cum mai vedeam noi  
lumea prin geamul de apă! 
Fericiţi înotători cu trupuri prea-zvelte  
scufundători norocoşi  
în adâncurile imediatei irealităţi 
aduceau în gură rubine de preţ  
sub privirile noastre admirative.  
Numai în ochii lor plutea  
un mâl cu miros de plantă marină.  
Și-n vreme ce noi abia de mai ţineam  
pe umeri scheletul acelei mări  
dispărute de mult fără urmă 
pe scara lui se înălţau la ceruri  
saltimbancii fachirii  
cu ace lungi înfipte în piept  
păşind pe raza  
reflectoarelor ca pe sârmă. 
Fericiţi noi dar şi mai fericiţi ei  
acrobaţii pe funia luminoasă  
a farurilor sub cupola de aplauze. 
Numai de nu s-ar strica sursa electrică  
de nu s-ar frânge raza de n-ar cădea  
în plasă peştii zburători! 
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FOTOGRAFIA  
 
Da poate mâine răsfoind arhive 
scrisori certificate de deces 
vei regăsi fotografia: 
chip de copil privind încrezător. 
În spate – gara demodată 
maidan de umbre tremurând 
pe luciul pozei ca-ntr-o apă   
contur de áripe zburând. 
Da poate mâine răsfoind dosare 
misive acte de deces 
cu podul palmei când vei şterge praful 
de pe-acei ochi surâzători 
şi tu-n adâncul lor deodată 
scrutând de dincolo din viitor 
da vei privi fotografia 
din ţara zisă Nevermore. 
 

ÎN STRANIA CETATE  
 
Şi stinge lampa. Fluturii sunt duşi 
nu ne-or mai da târcoale pe la geamuri 
dă-mi tu lumina sorilor apuşi 
şi dă-mi ninsoarea nechezând sub hamuri. 
Dă-mi pasărea căzută în oraş 
ca-ntr-un coşmar ce parcă se repetă 
căci azi am auzit un cântec laş 
un tril vândut pe-o gureşă trompetă. 
Era atâta linişte în jur 
ningea de-un veac cu fulgi de câlţi pe arme 
nepăsător şi trist ningea sperjur 
ca-ntr-o cetate-n care straja doame. 
Când am văzut eu pasărea murind 
pe caldarâmul orei blestemate 
treceau pe stradă tobe răpăind 
era târziu în strania cetate. 
 

DIRIJOAREA FANFAREI   
  
Are surâs de hârtie creponată. 
Părul ei platinat e-un vuiet de niagară 
revărsată din creştet până la şolduri. 
În întuneric foşneşte albastru 
ca un mănunchi de bancnote. 
Când şi-l piaptănă ning pe covor  
confeti şi pulberi de comete. 
 
La gât are un lanţ imens  
suflat  cu aur de care atârnă crucifixul. 
Prin bluza de in topit  
îi poţi întrezări sfârcurile eretice. 
Uneori poartă papion pălărie 
cravată pantaloni bărbăteşti. 
Însă numai la ocazii festive.  
O vreme a frecventat şcoala de maici.  
Acum se visează critic literar fotomodel 
reporter de război detectiv particular. 
Foloseşte acelaşi ruj strident   
fie că sărută patrafirul  
fie că-i face felaţie potentatului  
sexagenar din judeţul limitrof.  
Adoră să se fotografieze când bate  
mătănii la schitul din valea popească.    
Îşi postează pozele pe reţele de socializare. 

Zilnic primeşte zeci de like-uri  
şi comentarii admirative  
de la diverşi necunoscuţi  
posesori de ranch iaht & limuzină.  
Dar ea preferă  
autostopul pe şosele montane.  
Pretinde că se întoarce tot castă la şes. 
Şoldurile îi unduiesc pe trotuar ca  
luntrea lui caron în apele akeronului.  
Când traversează bulevardul  
se produc instantaneu ambuteiaje  
prăbuşiri de tonete cataclisme galactice. 
Ritmul tocurilor ei pe asfalt dă tactul  
fanfarei pompierilor voluntari.     
Şase bărbaţi şi-au aflat mormântul  
între coapsele ei orbitoare.  
Al şaptelea urmează să se nască. 
 

NINSORI LA CLOPOTIVA  
                 
Dar astea nu-s ninsori iubito 
sunt lacrimi plânse de poet 
bat clopote la Clopotiva 
în turla cerului încet. 
Ding-dong auzi-le cum sună 
prin noaptea veacului de fier 
m-aş căţăra până la ele 
pe dalbe funii de eter. 
M-aş tot sui şi m-aş tot duce 
au lume scoasă la mezat  
mi-aş da cămaşa pe tarabă 
pentru un fulg imaculat. 
M-aş tot sui şi m-aş tot pierde 
lume fardată cu monezi 
pe-un fulg m-aş vinde într-o piaţă 
la traficanţii de zăpezi. 
Dar astea nu-s ninsori iubito 
sunt lebede murind încet 
bat clopote la Clopotiva 
trase în taină de-un poet. 
 

APOTEOZA MELCILOR  
 
Plouă pe pământ de o mie de ani 
fulgeră blitz-ul zeului dezmoştenit 
şi ne surprinde căţăraţi pe stânci 
maşini oameni şi cai laolaltă. 
Ar mai fi de salvat câteva statui 
o bibliotecă mormântul Annei Karenina  
şi craniul lui Einstein. 
Manuscrisele tale nepublicate. 
Plouă. Începe apoteoza melcilor 
în cimitirele fierului. 
Curând un orologiu de apă 
va bate ceasul înecului general. 
Ah unde-i acum neprihănita 
fecioara-nimfă să zămislească 
în pântecul ei izbăvitorul prunc acvatic  
unde sunt mateloţii cei încoronaţi de faimă 
luntraşii cu pretenţii? 
„Un continent pentru o arcă!” strigă 
în cor bravii ucenici ai lui Caron. 
Plouă pe pământ de o mie de ani 
şi nimeni nu ştie pe unde stă ascunsă 
bătrâna pasăre Phoenix  
scârbită să mai renască din propria cenuşă. 
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GONG SPART   
 
Prea multe voci şi toate parcă tac 
conspirativ despre aceleaşi crime 
mai bine-un foşnet suplu de copac 
un şopot de izvor senin mai bine. 
Decât aceste mârşave tăceri 
mascate în retorici panglicare 
mai bine acalmia unei seri 
de aprige furtuni prevestitoare. 
Orbi trâmbiţaşi ai curţilor domneşti 
surzi flaşnetari cu ştaif la catedrală 
au ruginit şi porţile cereşti 
sub ploaia de scuipat şi linguşeală.  
Mai bine mut ca pietrele de rând 
în milenarul prund al aşteptării 
o dată la un secol renăscând 
drept vuiet în oceanul nemişcării. 
Mai bine scrib de hronice-n pustiu 
cu slove de nisip sfidând stihia 
ori spulberat în patru zări de viu 
o clipă să durezi cât veşnicia.  
 

GROAPA DE ZĂPADĂ  
 
Pe mine – vă spun – mă va ucide ninsoarea 
dar eu o numesc de pe-acum  moartea mea bună 
voi muri de îmbrăţişarea ei 
blândă ca atingerea botului umed de miel  
pe obrazul unui copil. 
Va fi deodată lumină ca-n pântecul mamei 
fibră cu fibră mă voi lăsa cotropit de zăpadă 
până când sângele meu va deveni  
o aripă transparentă de fluture. 
Ce fericită moarte mi-a hărăzit mie ninsoarea! 
Nici glonte nici cuţit. Doar trupul meu  
culcat în zăpadă ca între patru scânduri imaculate. 
 

SOROCUL FLĂCĂRII  
 
Iar dacă poezia e un râu 
ce răbufni târziu din noi afară 
zadarnic vă grăbiţi să-i puneţi frâu 
trişti corifei ai gloriei de-o seară. 
Sorocul flăcării l-am împlinit 
am ars tăcut pe ruguri şi-n retortă 
departe de grotescul ţopăit 
şi de lasciva melcilor cohortă. 
Tot mai adânc precum un ochi deschis 
sub zdrenţuita vremilor armură 
deplin cuvânt prin veacul interzis 
noi te-am rostit cu inima la gură! 
 

NICIODATĂ ADIO  
 
Niciodată adio. Nici clipei ce-a fost 
nici celei ce iată îţi bate la uşă. 
E-n toate desigur un limpede rost 
ca-n floarea de foc roditoare-n cenuşă. 
Niciodată adio. Vezi magicul dans 
al flăcării suple sfidând inerţia 
cum scrie pe ziduri în tainic balans 
cuvântul ce-l tace-nadins poezia? 
Niciodată adio. Din cer răstignit 
pe aripi ce scapără-n zări cardinale 
la ceas de soroc se va întoarce-nsutit 

întregul temei al nădejdilor tale. 
 

POET DE BUNĂVOIE  
  
Altfel mi-am imaginat eu  
grădinile suspendate ale semiramidei  
în nesfârşitele mele călătorii pe utopice hărţi: 
fără paznici ca orice minune adevărată. 
Dar azi sunt nevoit să renunţ domnule ghid 
în favoarea unor miracole mai accesibile. 
Cum frumuseţea nu poate fi  
o aureolă aşezată pe creştetul acestor îngeri calpi  
ce exersează con fuoco la trompetă răsăritul 
vă înapoiez biletul de intrare la carnavalul uriaş  
unde oricum am sosit prea târziu. 
Îmi rezerv libertatea de-a rămâne  
solidar cu bucuriile simple. 
Însă harpiştilor zeloşi  
celor dornici de biografii pentru uzul budoarelor 
azi le declar aici răspicat:  
nu deţin paşaport spre paradis  
deoarece nu cred în iubirea din dosul uşilor pluşate. 
Nu sunt adeptul lui Zen 
dar detest faptele zeilor de tinichea. 
Când am împlinit optsprezece ani 
tatăl meu ceasornicarul  
m-a alungat cu reteveiul din livada hesperidelor  
de unde totuşi reuşisem să fur mărul de aur al poeziei. 
 

POEMUL ÎN CARE VOI MURI  
 
La secerişul morţii spic cu spic 
otrepe îngeri iude miei şacali 
atunci desigur împărţind nimic  
vom fi ca parte din întreg egali. 
 
Ce e de plâns nicicând nu vom cânta  
ce-i de cântat vom dărui ca pâine 
prin lacrimă ne vom cumineca 
prădalnicului ceas de astăzi mâine. 
 
Fără-ndoială n-avem de-mpărţit 
nimic cu nimeni căci ni se cuvine 
ca dric şi leagăn timpul moştenit 
după tocmita lege din vechime. 
 
Şi altceva ce-ar fi de divizat 
pe ăst cântar cu tasuri măsluite 
de-un astrolog avar şi deşănţat 
ce-azvârle ceru-n iarmaroc de vite? 
 
Şi altceva ce ar mai fi de spus 
în vălmăşagul vocilor obscure? 
Bat clopotele-n dungă spre apus 
dangătul lor e trăsnet de secure. 
 
Atârnă-mă pe ziduri ca trofeu 
striveşte-mă ca frunză în ierbare 
al roditoarelor furtuni arheu  
crucifică-mă în slute galantare. 
 
Şi-n viforul acest neiertător 
mai lasă-mi totuşi dreapta care scrie 
iar de va fi într-un poem să mor 
fă-mi Doamne învierea poezie! 
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Virgil 
DIACONU 
 

 

 

Viitor de aur!        
 
Partidul roşu a dat goarna  
în cazarma de cocoşaţi 
şi spinările îndoite au ieşit să protesteze.  
Până şi pietrele cubice de pe strada Vasile Lupu 
s-au luat de mână cu găurile din pantofi  
şi au ieşit să dea jos Guvernul. 
 
- Vezi să nu îţi rupă oasele şi de data asta,  
i-a spus bătrâna pieptănată ca un ceas deşteptător  
fiului ei ieşit ca glonţul din casă  
la chemarea partidului care a pus la cale  
această revoltă spontană…  
O revoltă pentru apărarea democraţiei,  
aşadar a conturilor în euro, a piscinelor  
şi vilelor de lux. O revoltă pe mână proştilor 
care au ieşit în stradă; a proştilor care  
flutură steagul şi îşi numără oasele rupte  
sub bastoanele de cauciuc ale jandarmilor.  
 
Se aude că zilele acestea va fi înscăunat  
noul prim-ministru, cel hrănit  
cu apă de trandafiri şi clonat în preajma 
Tezelor din Iulie ’71. 
- Aşa că luaţi-vă pancartele  
şi daţi fuga în Piaţa Revoluţiei  
dacă vreţi să vă măresc raţia  
şi ajutorul de şomaj, a spus organizatorul  
acestei revolte spontane…  
 
- Dar pe noi de ce nu ne cheamă nimeni? –   
au strigat, trosnind, paturile din apartamentul 
traficantului de plăceri sexuale  
plătite cu ora de aleşi.  
- Vrem şi noi să ieşim în stradă  
şi să demonstrăm, au spus lingurile  
şi furculiţele din hotelul de lux. 
Ce, noi nu avem viziune politică? 
 
Şi în timp ce babetele glossy  
care se agită la demonstraţie  
dau declaraţii color pe posturile TV,  
libărcile guvernamentale  

pregătesc pentru manifestanţii din piaţă  
supa săracului, preparată din cele mai bune  
e-uri aduse de-afară.  
 
- Jos Guvernul! – au strigat  
pancartele din Piaţa Revoluţiei  
şi aplaudacii roşii. 
 
- Jos Guvernul! – au strigat eroii neamului  
din cârciumile amarului; din cârciumile  
amarului servit cu suta de grame  
în pahare de sticlă transparentă.  
  
- Jos Guvernul! – au strigat eroii  
acestui neam de eroi,  
de sub pancartele pregătite din vreme  
pentru această revoltă spontană… 
 
Şi în timp ce babetele glossy  
savurează sarmalele electorale şi  
se bucură de focurile de artificii  
care le oxigenează plămânii,  
generalul Cătuşă din fruntea Poliţiei  
se întoarce cu spatele la istorie,  
iar doamna Gratie Pivniceru de la Justiţie  
se face că nu vede mita electorală  
nici de data aceasta.  
 
Chiar acum îl instalează  
pe noul prim-ministru, 
pe băiatul acesta plagiat  
după Tezele din Iulie ’71. 
 
- Viitor de aur ţara noastră are! –  
strigă o gură spartă din mulţime,  
trezind nostalgii printre uniformele nevăzute 
care filmează și asigură ordinea.  
 
- De-acum pot să înflorească cireşii,  
spune poetul, care este filmat  
chiar în această clipă de uniformele nevăzute 
care filmează totul asigură ordinea şi disciplina  
acestei revolte spontane…  
 

 
Din oraşul de fier 
 
Îţi scriu din oraşul de fier. 
Gândurile mele iau foc pe străzi, 
trupul se afundă în beznă. 
Uneori mă împiedic de visurile altora, 
de cadavrele lor aruncate în drum.   
 
Mă ţin după aceste flăcări,  
trec întunericul la pas. 
Lama unui cuţit care  
face dragoste cu lumina lunii  
este un poem al zilei care  
tocmai a trecut pe aici. 
Suntem în cartierul cuţitelor. 

                 POEŢI CONTEMPORANI  
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Suntem printre prieteni. 
 
Îţi scriu din oraşul de fier. 
Aud că mai porţi şi acum cireşe la urechi, 
că încă mai ascunzi sub bluză trandafirul. 
Şoaptele tale de dragoste mă ajung din urmă. 
Eu am rămas în piaţa electorală, unde alesul  
împarte prostimii sarmalele victoriei. 
Eu am rămas în această farfurie publică,  
unde se împart sarmalele democrate, 
care vor sătura şi anul aceasta prostimea.  
 
Încă puţin şi mistreţii puterii  
vor urca la tribună. 
E vremea lor! A mistreţilor şi a vulpilor  
cu două ieşiri. Şi a ţiparilor,  
care înoată de voie printre degetele  
împietrite ale Justiţiei. 
E vremea cloştilor bicamerale,  
care îşi votează cu patru aripi  
pensia pe ouă de aur.  
E vremea curcanilor care  
dorm în fotoliile parlamentare. 
Şi a cârtiţelor întunericului.  
Şi a şobolanilor reciclaţi, 
care fac gloria noului nostru partid. 
E vremea şobolanilor roşii.  
 
Îţi scriu din oraşul de fier. 
Nici tu nu ai trădat trandafirul,  
nici eu nu am urcat la tribună. 
Şi nu am dat năvală în gamela  
tinerei democraţii, în Piaţa Sarmatică. 
 
Ştiu că eşti de cealaltă parte a zidului 
şi că de la tine începe pădurea.  
 
Azi-noapte, ultimele visuri  
au fost împuşcate în moalele capului. 
Probabil cineva i-a deranjat  
din nou pe mistreţii puterii.  
Sau pe elefanţii guvernamentali.  
Sau pe bordelina de la Palat,  
care ţine strâns între pulpe  
secretul succesului ei de Palat. 
Da, ultimele visuri  
au fost împuşcate în moalele capului. 
Mai bine ar fi ca de acum înainte  
să vorbesc în şoaptă; sau cu gura închisă,  
ca un adevărat poet al ţării cu gura închisă! 
 
Îţi scriu din oraşul de fier. 
Cagulele Armani mă vizitează uneori  
noaptea. Ultimele visuri sunt împuşcate  
în moalele capului. 
 
Ştiu că eşti de cealaltă parte a zidului 
şi că de la tine începe pădurea. 
 
Poate că e vremea  
să ies din cercul acestui oraş. 

 
Tu treci chiar acum cu trandafirul sub bluză. 
Chiar acum, ascunsă în trupul tău de prinţesă. 
În care ne vom întâlni cât de curând. 
 

 
Fructe secrete 
 
Îmbrăcată sumar, doar într-o metaforă, 
iubita mea aleargă spre mine.  
Într-o metaforă atât de lipită de trup 
că i se vede zmeura sânilor. 
 
Doamne, un poem aleargă spre mine. 
Un poem se opreşte drept în inima mea! 
 
În seara aceasta, în loc de cafea,  
voi gusta câteva fructe secrete. 
Voi da năvală la zmeură. 
Voi mânca zmeură cu zmeur cu tot,  
cu pădure cu tot! 
 
 
 

Portret cu cireşul în braţe  
 
Trec pe străzi cu cireşul în braţe.  
Dar cireşul nu se vede.  
Ceea ce se vede este doar acest trup  
pe care îl port după mine. 
Și care nu te lasă să vezi cireșul.  
 
Eu locuiesc într-un oraş obişnuit,  
printre oameni obişnuiţi.  
Eu însumi sunt un astfel de om. –  
V-am spus, cireşul nu se vede. 
 
Dimineaţa mă scol întotdeauna devreme  
şi mă apuc de lucru.  
Lucrez la  Fabrica de Visuri.  
Aici îmi trec pe curat toate spaimele şi bucuriile,  
trandafirul surâsului ei și muntele de iluzii.  
 
Ei da, acestea sunt viitoarele mele cărţi: 
trandafirul surâsului ei și muntele de iluzii.  
Cărţi pe care le voi face cadou prietenilor  
cu diferite ocazii.  
În mod sigur, ei îşi vor face timp să caute cireşul  
printre pagini. Şi mâinile prinţesei.  
Şi florile de câmp ale copilăriei… 
 
Eu lucrez la  Fabrica de Visuri, v-am spus, 
fabric iluzii: fabric eternităţi pe care  
le fac cadou prietenilor cu diferite ocazii.  
 
Fireşte, încă nu am aflat dacă cineva  
a dat de cireşe printre pagini.  
Sau de mâinile prinţesei.  
Sau dacă a auzit ciripitul vrăbiilor printre rânduri.  
Ciripitul zăpăcitelor vrăbii. Încă nu am aflat.  
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Am vreme, moartea este lungă. 
 
Eu sunt un om obişnuit, v-am spus,  
deşi uneori văd lucruri pe care nu le cuprind.  
 
Eu lucrez la  Fabrica de Visuri. 
Seara, când mă plimb prin centrul oraşului,  
eu am întotdeauna la mine un vis – 
nu se ştie când cineva îşi pierde speranţa  
şi cade în mijlocul străzii. Și are nevoie  
de o gură de aer, de un vis. 
Nu se ştie!   
 
Da, de cele mai multe ori  
eu îmi împart visurile pe străzi. 
Dar fireşte că există şi visuri pe care nu le poți împărţi.  
Unele dintre ele sunt de uz strict personal. 
Un astfel de vis cu totul personal este prinţesa. 
Prințesa care aleargă printre cearşafurile albe ale 
dimineţii.  
Care joacă șotronul în inima mea. 
Întocmai așa gândesc despre prinţesa cireaşă!  
Despre cireaşa prinţesă!  
 
Eu sunt un om obișnuit. 
V-am spus, cireșul nu se vede.  
Fabrica de Visuri nu se vede, 
prințesa nu se vede. 
 
 
Prezenţă  
 
Trenul a intrat de-a binelea în pieptul câmpiei, 
dar eu nu am plecat nici acum din camera ta.  
Eu am rămas aici, ca o umbră.   
 
Uneori vorbesc cu florile de câmp  
pe care ţi le-am adus. Alteori, când dormi,  
mă ascund în cuibul palmelor tale.  
Nici nu ştii.  
 
Eu am rămas în camera ta.  
Ca o umbră mă furişez pe urmele tale, 
dintr-o încăpere în alta.  
Ba într-o clipă de neatenţie  
am reuşit să trag perdeaua ca să intre lumina, 
am rostogolit bulgărele de lumină peste tine. 
 
Eu voi rămâne aici,  
cu toate celulele îndrăgostite, 
recitând din psalmii primei îmbrăţişări.  
 
N-ai să mă auzi niciodată şi n-ai să mă vezi,  
poate doar cartea de pe masă  
care se deschide singură să te pună pe gânduri,  
poate doar clopotul de bambus  
pe care l-am atins din greşeală  
şi care se tânguie acum  
pe limba lui de clopot să mă dea de gol…  
 
Sunt aici, în mansarda singurătăţilor tale,  

împreună cu evantaiele şi fotografiile  
copilăriei. Împreună cu eşarfele de mătase  
pe care ţi le-am adus. – Cine ştie? poate că  
într-o zi mă vei pune la gât. 
Sunt aici, împreună cu inelele de argint  
abia dăruite. – Cine ştie? poate că  
într-o zi mă vei pune pe deget… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    APARIȚIE   EDITORIALĂ 
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Liviu 
MĂȚĂOANU 
 
 
 

îngerul nu mai avea aripi / de mai multă 
vreme  
 
îngerul nu mai avea aripi / de mai multă vreme  
toți amicii mei şopteau că pare a fi cineva cunoscut 
începea să semene a om pe zi ce trece / poate  
un amic din copilărie / poate un prieten / o rudă 
unul pe care l-am văzut la televizor / cine ştie; 
 
în clasa a VI-a aveam o fotografie cu tine / stăteai 
pe un paralelipiped în fața fotografului şi eu  
îmi închipuiam că pentru mine pozasei / am plâns  
îndelung şi ascuns mai apoi / mama mi-a zis  
că toate pozele se fac aşa; 
 
în armată am citit foarte mult / umblam cu  
stendhal şi dostoievski sub veston ca o armură 
se strecurau pe sub buzunarele de la piept şi se propteau  
pe centură / aveam sute de plămâni unul peste altul 
 
respiram aerul dimineții fără un fir de praf şi 
făcusem din fotografia ta un semn de carte  
 
înainte să citesc priveam în gol şi îmi închipuiam că eu  
îți povestesc toate acele întâmplări / cel mai bine 
mi te închipuiam stând în fața mea şi ascultându-mă 
când îți recitam din ion barbu sau din sonetele  
lui voiculescu;  
 
...............  ..........  ...............   /  ...................  .........   
.....................  ..............   /  ..............  ........... 
când jucam volei şi îți dădeam numai mingi cu boltă 
înalte / ca să îți văd sânii mulați sub tricou ca doi îngeri  
ascunşi gata să îndeplinească o anume dorință; 
 
acolo amorul meu se împlinea; 
 
apoi mi-am dat seama ca fotografia ta era mai mare 
decât cartea / voiculescu apăruse într-o ediție de buzunar 
şi a trebuit să te tai / să îți tai fruntea şi barba 
 
şi aşa tăiată / fața ta semăna cu un vas din cultura 
cucuteni 
trapezoidal şi cu îndoituri pe obraji / pe gură / pe sub ochi 
 

îmi închipuiam şoldurile tale cu dungi roşii / pe care le 
indreptam cu mâna / altă dată mi te închipuiam 
 
că mă priveşti printr-o ferestrucă de cort prin care fața ta 
nu a încăput întreagă; 
 
sau te visam într-o călătorie în mai multe închipuiri 
şi în fiecare dintre ele stăteai nemişcată / fermecată 
parcă 
de acele cuvinte dulci / pe care numai poeții 
ştiu să le spună / şi aşteptam în fiecare clipă 
după fiecare pagină citită / să mă întrebi ceva 
 
"auzi / tu când pui mâna pe mine simți acea tremurare 
acea mişcare uşoară pe care nu o poți opri?" 

 
 

mi-am sunat un vechi prieten 
 
mi-am sunat un vechi prieten / i-am spus "dar ce / 
bătrâne 
tu nu ai ştiut până acum că eu am pus acolo / în față  
balizele alea de beton / să nu treacă nicio maşină mai 
departe?"; 
 
a doua zi când trec întâmplător pe-acolo / nişte muncitori  
dădeau balizele la o parte / o voce se strecura lângă 
tramvai 
o alta se auzea pe un peron şi peste toate un salut cu un 
pocnet 
de călcâie străpungea pieptul unui copil; 
 
vis-a-vis era un monument nou / ridicat de curând în 
cinstea 
unui dialect babilonic / încă vorbit; 
 
pe el se odihneau păsările după viraje printre blocuri 
unele dintre ele făceau lucruri nepermise / dar cine 
îndrăznea 
să îşi pună mintea cu nişte păsări / cândva făcusem de 
acolo 
 
exact de pe acel loc / într-o zi ploioasă cu vise mărunte / 
o serie 
lungă de fotografii compuse / una lângă alta / ca o 
reclamă 
îngustă pe lungimea unui teren de fotbal; 
 
pe la mijlocul lunii mai / pedepsele începeau să se arate 
cei mai mulți dintre ei vor afla câte zile vor da 
și câte zile vor putea să-și amintească 
de apa adunată în cireșe coapte pe jumătate / sau câte 
 
ființe vor putea număra / dintre cele care au adormit 
încă de la începutul zilei –  
 
știu asta fiindcă am fost în ziua aceea lângă noul 
monument 
în ploaia măruntă / care părea că nu se mai oprea 

            POEŢI  CONTEMPORANI  
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și chiar eu am fotografiat liniștea de dinaintea furtunii. 
 
 

 
sunt liniştit / în fiecare dimineață soarele 
răsare 
 
 
1. 
sunt liniştit / în fiecare dimineață soarele răsare pe lângă 
calcanul unei case 
vecinii mei (şi chiriaşii ei totodată) dorm liniştiți / ei au 
doar viață de noapte 
veghează noaptea geometria străzilor / pe care o fixează 
în goluri profunde 
cu strănuturi estompate de doamne şi mai ales tinere 
domnişoare; 
 
sunt liniştit / prin ceața dimineții se aud clar metalele 
tramvaielor 
şi sunetele şuierate ale autobuzelor / câte inimi plesnesc 
de bunătate 
înlăuntrul carcaselor grilate / câte zâmbete sunt 
desprinse de fețe 
doar pentru tine / ca un semizeu al posturilor de radio / ca 
un staroste 
al transportului; 
 
altădată alegeam imaginile dintre mişcări nearticulate / le 
sortam 
după culori / după personaje / după data la care au fost 
făcute 
pe cele mai reuşite le înrămam / le expuneam la galerie 
ana punea prețurile şi mă anunța de schimbări / fiecare 
vizitator 
avea unelte la dispozitie şi completa lucrarea cum vroia 
dedesubt era titlul ei / eu scriam un cuvânt pe la mijloc / 
în locul  
celorlalte lăsam spațiu liber / vizitatorul îşi termina singur 
titlul lucrării 
eu eram mulțumit că înşiruiam o mulțime de puncte: 
"............  ..........  / de primăvară / cu ............ .........."; 
 
aceasta este cafeaua de dinineață. 
 
2. 
pentru tine / diminețile sunt mereu fierbinți / totul depinde 
de ea 
dacă apare intr-o amintire neprevăzută este şi mai bine; 
 
doar intensitatea luminii contează / cuvintele spuse de ea 
sunt ca nişte sticle goale lângă butoiul cu vin / aşteaptă 
sărbătoarea 
pentru a fi umplute / la fel şi brațle tale / uneori simți că 
singurul lor rost este să arate mărimi / să indice cantități 
să tragă de stofe în culori pline pentru a dezveli  
statui feminine nude; 
 

vin întotdeauna cu cinci minute 

înaintea ta / îmi place să te aştept 
exact în mijlocul parcului 
între cele 4 intrări opuse / opuse 
două câte două cum sunt două 
perechi de îndrăgostiți; 
 
aurora / noaptea. 
ziua / flora. 
 
atunci se văd bine cele patru statui 
ale anotimpurilor; 
 
sunt două câte două  
de o parte şi de alta  
pe intrările de la mijloc / cele 
mai apropiate / în parcul  
dreptunghiular; 
 
sângele nostru cald / chiar fierbinte 
aleargă pe aleile laterale / cu trupurile 
noastre cu tot / suntem amândoi liniştiți 
ştim 
că la capătul aleilor ne vom întâlni 
şi ne vom săruta lung / cât să ne amintim 
toată viața / iar eu îți voi atinge sânii 
îi voi cântări foarte rapid / trebuie să ştiu 
că îmi vei hrăni copiii. 
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Felix NICOLAU 
 

 

 

 

 

 

Vremuri de emancipare 
 

Să fii romancier la nici 25 de ani pare să nu 
mai constituie un lucru atât de dificil. În ultimii 
cincisprezece ani tinerii au produs romane serioase, 
scrise în cultul fragmentarismului, intelectualizate la 
modul feroce şi violente. Un experimentalism bine 
venit care, în general, făcea inhalaţii din două 
perioade ale literaturii ruse şi americane. Ca să vezi 
cum se reunesc polii opuşi pe teren românesc, 
acest Nou Ierusalim etc etc. Aşdar, inspiraţia a fost 
stimulată puternic de romanele beatnice americane 
şi de noua proză rusească, cea de după semi-
dezmembrarea Imperiului Sovietic. Bineînţeles, 
intelectualul român fiind alăptat de la complexul 
culturii mici, nu s-a mulţumit cu pastişe sau adaptări, 
ci a asezonat totul cu o puzderie de referinţe 
culturale. Să nu mai zică nimeni că trăim într-un 
fund de lume, de parcă nu exact culturalismul ăsta 
forţat, à outrance, ar fi marca înregistrată a Europei 
de Est. 

 
Ca să fiu sincer, am luat cu scepticism în 

mâini romanul Soni (Tritonic), mai ales că adună 
250 de pagini. Andrei Ruse e un tânăr model 1985, 
extrem de activ în lumea literară internautică. La un 
moment dat a construit un site literar, Rocultura, 
care a ajuns să fie mai accesat decât părintele său, 
Hyperliteratura lui Marius Ianuş. Soni e o carte cu 
copertǎ neagrǎ pe care apare o junǎ cu braţele 
desfǎcute în chip de aripi şi privind cu un zâmbet 
oarecum zen în sus. Chiar dacǎ mottoul este luat 
din Jack Kerouac, Andrei Ruse a fabricat o carte 
diferitǎ de ceea ce fǎcuserǎ pânǎ atunci tinerii 
romancieri români. Romanul lui are poveste, e scris 
rapid şi pigmentat cu situaţii şi replici spectaculoase, 
inteligente. Dupǎ treizeci de pagini, scepticismul s-a 
dizolvat. Mai ales cǎ, deşi eroina principalǎ suferǎ 
ba de SIDA, ba de cancer, expresia nu devine 
niciodatǎ pateticǎ. Asta m-a surprins, pentru cǎ-l 

ştiam pe autor din volumul de poezii blackjob, 
apǎrut la Vinea în 2007. Acolo era un poet printre 
altele şi al Bucureştiului, frustrat de urâţenia unui 
oraş pe care totuşi îl iubeşte şi refugiat într-o 
dispoziţie chill-out. Acum, însǎ, el suferǎ o metanoia 
auctorialǎ. Romanul lui este fluent, viu şi inteligent. 

 
În primul rând este încurajatoare tonalitatea 

minimalistǎ. Adresarea este fireascǎ şi are aerul 
unui jurnal de blog. Conteazǎ foarte mult ca mesajul 
sǎ ajungǎ la cititor rapid şi nedenaturat de 
învolburǎri descriptiviste sau filosofarde, care sǎ 
demonstreze „mǎiestria” scriitoriceascǎ. 

 
Tânǎra Soni îşi conştientizeazǎ boala ca pe 

un vierme ce o bântuie de la nord la sud. E o 
persoanǎ normalǎ, cu gusturi cam prea elevate 
pentru un funcţionar, şi cu o capacitate de 
autoanalizǎ neverosimilǎ. Meditând asupra bolii, 
reacţia ei este una retoricǎ: „astea nu-s preocupǎri 
pentru o puştoaicǎ de 26 de ani”. Deci totul îi pare 
„un coşmar de cǎcat”. Acestea sunt clişeele de 
început, care mi-au accentuat disperarea de cititor 
profesionist. Am mai descoperit apoi cǎ bolnava 
absolvise Filosofia şi cǎ fusese adepta drogurilor şi 
a experienţelor sexuale bi. Dupǎ şocul provocat de 
diagnosticarea bolii, Soni îşi revine şi se pune pe 
treabǎ. Nu zic cǎ Andre Ruse nu ar cunoaşte 
sufletul feminin, dar multe comportamente ale 
eroinei sunt creaţii ale fanteziei masculine. Aşa sunt 
fazele cu capul ras al tinerei. Odatǎ îi cere unei 
amice s-o lingǎ pe ţeastǎ, ceea ce îi declanşeazǎ 
un orgasm apoplectic. Altǎ datǎ îi dǎ voie unui 
vânzǎtor de la sex-shop sǎ-i ejaculeze pe craniu. 
Însumarea aventurilor ar pǎrea un teribilism 
multiplicat dacǎ printre ele nu ar fi inserate parabole 
care schimbǎ perspectiva. Soni îşi cautǎ 
Constantinopolul propriu, precum solii trimişi de 
bizantini asediaţi de turci sǎ cearǎ ajutor papei şi 
care, aflând cǎ n-o sǎ capete nimic, se întorc sǎ 
moarǎ împreunǎ cu concetǎţenii lor. 

 
Existǎ un filon dostoievskian, de dezbatere 

şi revoltǎ metafizicǎ, şi altul cinic pânǎ la bufonerie, 
ca la, sǎ zicem de dragul comparaţiei, John 
Kennedy Toole. Soni practicǎ terapia organizǎrii 
premature a morţii, ceea ce o exaspereazǎ pe 
amica ei: „nu ştiu cum oamenii ca tine se pot 
îmbolnǎvi de ceva. Credeam cǎ şi bolile au 
demnitatea lor”. Când patetismul dǎ târcoale, este 
alungat cu o fandare iscusitǎ. Cele douǎ prietene se 
îmbrǎţişeazǎ disperate: „dacǎ am fi fost într-un film, 
probabil pe fundal ar fi început o melodie ca lumea”.  

 

                                      ESEU 
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Înaintând pe teritoriul minimalismului, Soni 
începe sǎ ţinǎ un jurnal de blog. Romanul devine o 
împletire de ficţiune cu autoficţiune. „oamenii trǎiesc 
pentru lucruri simple”. Este prima notaţie a blogului. 
Trecuţi prin sita privirii unui canceros, oamenii 
provoacǎ lehamite. La fel şi şeful suprem: 
„dumnezeu? dumnezeu ne urǎşte pe toţi”. Faptul cǎ 
fiecare frazǎ începe cu literǎ micǎ diminueazǎ 
zvâcnetul teribilist al afirmaţiilor. Dar, cum am spus, 
frumuseţea romanului se gǎseşte în umor şi în ideile 
originale. Scǎzând zilele primei copilǎrii, zilele de 
muncǎ şi orele de somn, Soni ajunge la concluzia 
cǎ a trǎit efectiv 7 luni. Scena vizitǎrii unui magazin 
de pompe funebre e demenţialǎ. Mai întâi şoferul de 
taxi care e de pǎrere cǎ boala i se trage tinerei „de 
la prostia aia de otv”. Apoi patroana de sicrie cǎreia 
i se solicitǎ un coşciug în dungi, verde şi alb, şocatǎ 
şi de solicitare, dar şi de dorinţa viitoarei posesoare 
de a proba produsul în magazin. O bunǎ vânǎ de 
regizor, aş zice. 

 
Anarhismul lui Chuck Palahniuk pândeşte la 

orice colţ, mǎcar ca ipotezǎ de lucru. Boala devine 
un accelerator de viaţǎ, aşa cum era greierele lui 
Ion Bǎieşu alergând pe discul de pick-up. Soni 
ajunge sǎ trǎiascǎ pǎtimaş: sex, droguri, shopping 
şi, bineînţeles, completarea blogului personal cu 
panseuri bǎtǎioase.  

 
Ştiu cǎ imediat dupǎ publicare, cineva, într-o 

recenzie, a funţionat ca un fel de spoiler şi a 
dezvǎluit finalul. Asta l-a supǎrat cumplit pe junele 
autor, întrucât ar fi afectat vânzarea cǎrţii. Mie îmi 
plac spoilerii şi, în plus, nici nu cred cǎ Soni îşi 
trage farmecul din surpriza de la final. Surprizǎ care 
nici nu este atǎt de mare. Un doctor îi inoculase 
eroinei un cancer fictiv şi aceasta, din dorinţa de a 
trǎi intens ultimele luni, îşi face rost de un HIV. Final 
ratat, senzaţionalist în opinia unora, parodic în 
viziunea autorului. Orişicât, numai romanele poliţiste 
îşi au centrul de greutate plasat la sfârşit. Şi încǎ 
doar cele proaste se bazeazǎ pe o asemenea 
strategie. Surprinzǎtor pentru mine a fost cǎ, deşi 
de o bunǎ bucatǎ de vreme întregisem şi eu corul 
celor care îşi doreau un roman cu story puternic, 
fǎrǎ îmbârligǎturi, dupǎ lecturǎ mi-am cam schimbat 
pǎrerea. Asta nu înseamnǎ cǎ mi-aş dori 
întoarcerea la dantelǎriile stilistice şi metafizice ale 
romanelor şaptezeci şi optzeciste. În niciun caz! Dar 
nici reţetarul şcolilor de creative-writing americane, 
rǎsfrânt şi asupra Europei, nu are niciun chichirez. 
Pentru cǎ, în cele din urmǎ, conteazǎ mult mai mult 
inovaţia narativǎ şi stilisticǎ, decât povestea în sine. 
Poveşti avem toţi, însǎ nu suntem capabili sǎ le 
spunem altfel. Doar din story nu iese un roman. 

 
Soni şi autorul sǎu sunt însǎ mai renumiţi 

pentru altceva. Încǎ înainte de lansarea volumului, 
scriitorul şi-a fǎcut reclamǎ furibundǎ. Metoda 
principalǎ a fost lansarea de mass-uri. Cum 
deschideau computerul cei din lista de messenger a 
lui Andrei Ruse, cum mai primeau, cu scuzele de 
rigoare, ştiri despre viitorul roman. Dupǎ care a 
urmat crearea blogului Soni, unde era notatǎ orice 
micǎ observaţie privitoare la roman. Pe mulţi dintre 
cei implicaţi în viaţǎ literarǎ chestia asta i-a enervat 
şi sâcâit. Romancierul, cunoscut fiind ca om 
pǎtimaş, şi-a motivat marketingul agresiv prin lipsa 
de promovare din partea editurii, de care s-a şi 
dezis public ulterior. Elegantǎ sau nu, metoda a dat 
roade. Prima ediţie s-a epuizat destul de repede. 
Cumpǎrǎtorii, pare-se, au fost mai cu seamǎ tinerii, 
ca sǎ nu spun tinerele. Dupǎ mine, deşi nu mi-a 
cerut nimeni pǎrerea, autopromovarea agresivǎ 
este un bluff. Una este sǎ participi ca autor la 
lansǎri şi lecturi publice, alta este sǎ te propui tu ca 
talent, dacǎ nu ca geniu. Una este sǎ dai cartea ta 
cuiva, alta este sǎ vorbeşti cu insistenţǎ şi încântare 
despre ea. E mai rǎu decât dacǎ o mamǎ ar ieşi în 
staţia de autobuz şi ar începe nitam-nisam sǎ-şi 
laude copilul, cǎ ce frumos şi nemaipomenit este el. 
Dar ǎsta e blestemul autorului român. Într-o 
literaturǎ lipsitǎ de mecanisme de promovare, de 
agenţi literari şi de o bunǎ conexiune cu publicul, se 
ajunge la situaţia ciudatǎ ca volume sofisticate sǎ 
devinǎ best-seller-uri peste noapte, iar cǎrţi 
dinamice şi vii sǎ zacǎ prǎfuite. Întrebarea persistǎ: 
cum e mai bine? Sǎ epuizezi tirajul sau sǎ încerci 
sǎ rǎmâi elegant pe cât posibil? Din dilema asta nu 
se iese: ori devii autor vestit şi vândut, ori rǎmâi un 
aristocrat anonim. 
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Ioan Barb 

 

 

 

un geamăt 

 

 

sunt  

închis în coajă 

- o sămânță ce anevoie respiră 

îndestulate gândurile se supun 

nestăpânite  cuvinte se sparg în timpane 

 vedenii nepetrecute împrimate în piele 

- o saltea cu memorie  

viața mea întinsă în vale 

de ce fugi mă întrebi  

și iar mă întrebi 

nu mai știu dacă sunt sunetul sau ecoul 

dacă răbdarea înflorește încă 

până când ultima dorință 

îmi scutură pleava de pe buze 

te rostesc ostenind 

te ascult sub pielea reavănă 

a osânditului înlemnit 

cu lațul la gât 

când călăul  

îi trage de sub tălpi scaunul 

 

îi simt răsuflarea  ce picură din țurțuri 

căința  

- un pui în găoace 

lovind cu pliscul firav 

în limba mea 

 

 

 

 

 

efemeridele și psalmul 90 

 

îmi aduci  în minte 

cântecul efemeridelor 

un nor de aripi deasupra apelor palide  

ademenindu-mi  gândurile 

îmi înăbuș vântul stârnit sub frunte 

bătând înspre mâine cu disperare 

îl aud cum suspină spre țărmuri 

scapă din larg și își îmblânzește trecerea 

până când  i se stinge șuieratul de șarpe 

 

eu unde să plec 

spre ce țintă să îmi trimit săgețile 

unde să mă opresc 

să îmi arunc ancora în apele stătute 

în nămolul de pe fundul zilelor  

încă duhnesc a mercur 

a praful chipului vechi scuturat din album 

îmi spui să învăț să îmi număr bine zilele 

și eu îmi pierd nopțile socotind fără șir 

îmi ceri să fiu înțelept  

și eu îmi împart în felii mari bucuria 

drumeților ademeniți cu vinul întoarcerii 

 

 

 

 

unde alergi/ 

când sunetul obosește 

unde te strecori pe furiș 

prin porțile pleoapelor 

spre cetățile cele falnice 

cu zidurile arcuite în ghearele gândului 

unde alergi 

și cine te așteaptă 

în fața înaltelor porți 

cine îți adună în salbe suspinele 

îți preface în boabe de aur tremurul 

îți stinge în somn neliniștea 

unde alergi 

când aici ți se cere la schimb cântecul 

cu zarul ce-ți joacă-n cornet speranța 

 

 

                                     POEME 
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Ioan Radu 

Văcărescu 

 

 

Prezentare, traducere și note   

 

 

 

 

           T. S. ELIOT  
 

Acum 130 de ani, pe 26 septembrie 1888, se 
năștea la St. Louis în Missouri Thomas Stearns 
Eliot, într-o veche și proeminentă familie 
bostoniană. Dar se împlinesc și șaptezeci de ani de 
când (toamna anului 1948) marele scriitor primea 
Premiul Nobel pentru Literatură. Acum, în 2018, 
într-o lume, se pare, chiar ”pustie”, Premiul va fi 
suspendat cu un an (va fi acordat în 2019, odată cu 
premiul din acel an), din cauza unor scandaluri de 
natură erotică în chiar miezul celor 18 academicieni 
suedezi care jurizează. Suspendarea Premiului n-a 
mai fost pe tapet, în lunga lui istorie, decât în timpul 
celor două războaie mondiale.  

Fascinat de cultura europeană, Eliot s-a 
mutat definitiv în Anglia, în 1914, iar în 1927 a 
devenit cetățean britanic. De altfel, Eliot se prezenta 
pe sine astfel: ”clasicist în literatură, regalist în 
politică și de religie anglo-catolică”. Operele sale 
poetice, dramele sale, precum și eseurile de înaltă 
calitate literară și intelectuală, îl plasează pe Eliot 
între piscurile literare ale secolului trecut și ale 
literaturii din toate timpurile. Cele mai cunoscute 
opere ale sale sunt The Love Song of J. Alfred 
Prufrock (1915), văzut ca un manifest al 
modernismului literar, Gerontion (1920), The Waste 
Land (1922), The Hollow Men (1925), Ash 
Wednesday (1930), Four Quartets (1943), precum 
și piesele Murder in the Cathedral (1935) și The 

Cocktail Party (1949). Prezentăm aici o traducere 
proprie a marelui poem Gerontion. În notele atașate, 
prezentăm și câteva informații necesare privitoare la 
acest poem.  
 

 

Geronțiune1  
 
 
      Nu mai ești tânăr, nici aproape de anii bătrâneții, 
                                           Doar visezi la amândouă,  
                         În somnul adânc al după-amiezii

2
 .   

  

 

Iată-mă deci, un om bătrân la vreme de secetă.  

Căruia un băiat îi citește, așteptând ploaia.  

N-am fost la-ncinsele porți
3
   

Nici n-am luptat în ploaia torențială,  

Nici afundat până-n genunchi în mlaștina sărată, 

mânuind cuțitul de-abordare,  

Mâncat de muște și țânțari, la grea-ncercare pus.  

Casa mea e o casă decăzută,  

Și evreul, proprietarul, stă pe vine pe marginea ferestrei,  

Plodit în vreo cârciumă de cartier din Antwerp,  

Bășicat undeva prin Bruxelles, bandajat și cojit la Londra.  

Capra tușește toată noaptea până peste cap;  

Dărâmături, mușchi, licheni, ruginituri, spurcăciuni.  

Femeia are grijă de casă, pune de ceai,  

Seara scuipă pe rupte, apăsând cu ventuza-n toaleta-

nfundată.   

    Eu, un om bătrân,  

O căpățână anostă prin locuri bătute de vânt.  

 

Semnele sunt luate drept miracole. ”Vrem să vedem un 

semn!”  

Cuvântul zidit în cuvânt, neînstare să spună un cuvânt,  

Înfășat în întuneric. La început de an  

A venit tigrul Christos
4
   

 

În ticăloasa lună mai
5
 , cornul sângeriu și castanul și 

arborele Iudei
6
,   

Pentru a fi mâncat, frânt și băut
7
    

Printre șoapte; de dl. Argintescu  

Din Limoges, cel cu palmele blânde și care  

Întreaga noapte se-nvârtea ca-n cușcă în camera 

alăturată;  

 

De Hakagawa, aplecându-se sacadat în fața tablourilor 

lui Tițian,  

De Doamna de Tornquist, în camera întunecoasă  

Mutând mereu locul lumânărilor; ori domnișoara de Culpă  

Întoarsă spre noi acolo în hol, cu mâna pe clanță
8
.   

  Războiul de țesut e gol  

                                  TRADUCERI 
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Cu doar a vântului împletitură. Nimeni și nimic nu mă 

bântuie,  

Un om bătrân într-o casă rece unde trage curentul,  

Pe un promontoriu măturat de briză.  

 

După atâta știință, la ce bun iertarea? Ia aminte  

Istoria-i făcută din multe fragmente viclene și false, 

pasaje fabricate  

Mai multe-nțelesuri, amăgiri cu ambiții șoptite-n ureche,  

Vanități și orgolii fiinde-ne călăuze. Ia aminte  

Ne face daruri numai atunci când suntem distrași într-o 

parte,  

Iar darul e atâta de-ncărcat de lingușitoare neorânduieli  

Încât îl flămânzește și mai tare pe cel lacom
9
.  Darul cel 

bun  

În care cu greu se mai poate crede vine târziu, sau dacă 

mai crede cineva,  

Atunci doar în amintire-și face veacul, ca o veche 

tulburare sufletească. Înainte  

De vreme și-n slabe mâini, dar de care credem că ne 

putem lipsi,  

Până la vremea când abținerea naște doar cutremurare. 

Ia  

Aminte, nici spaima, nici curajul nu ne salvează. Vicii 

stranii  

Se nasc din eroismul nostru. Iar virtuțile  

Prind vigoare din nerușinatele noastre nelegiuiri.  

Aceste lacrimi țîșnesc din seva copacului ce rodește 

venin.  

 

Tigrul se naște la-nceput de calendare. Acum pe noi ne 

devoră. Ia aminte  

Acum la sfârșit că n-am ajuns la nici o-ncheiere, acuma 

când eu  

Amorțesc într-o casă cu chirie. Ia aminte măcar acum la 

urmă,  

Că n-am dorit să demonstrez ceva anume prin toate 

astea,  

Și nici vreo zgândărire  

A vreunui diavol ascuns în mine.  

Am să-mi deschid acuma inima cu sinceritate.  

Eu cel care-am fost atâta de aproape de inima ta, 

îndepărtat am fost  

Ca să-mi găsesc frumusețea-n aprigă înfricoșare, iar 

înfricoșarea-n îndoială.  

Mi-am pierdut entuziasmul și iubirea; la ce bun să le 

păstrez  

Atâta timp cât ceea ce e de păstrat se degradează 

negreșit?  

Mi-am pierdut văzul, mirosul, auzul, gustul și pipăitul:  

Cum le-aș mai putea pune-n valoare să vin iarăși lângă 

tine?  

 

Și toate acestea, însoțite de o mie de mărunte deliberări,  

Prelungesc plăcerea delirului acum răcit al simțurilor,   

Excită pielițele atunci când simțurile-au amorțit,  

Cu zemuri iuți, multiplicând schimbarea  

Într-o părăginire de oglinzi. Și-acum păianjenul ce să mai 

facă  

Să-și suspende țesătura, și chiar gărgărița opera  

Să își amâne? Dl. Sublim-Tăiș, Prospețescu, doamna 

Cămilean
10

 , volbură  

Dincolo de mișcarea Ursei Mici
11

 ,  

Sfărâmați în atomi
12

.  Pescăruș împotriva vântului, în 

strîmtori sub briză,  

La Belle Isle
13

 , or înconjurând Capul Horn
14

.     

Pene albicioase în zăpadă, revendicate de Curentul 

Golfului
15

 ,  

Și un bătrân împins înainte de Marile Rute ale Negoțului  

Spre un port căzut în adormire.  

 

   Locatari ai acestei case
16

 ,  

Iată gândurile unei minți aride la vreme de secetă.  

__________________________________________________ 

  
1
Din grecescul geron, bătrân; cuvântul e inventat de 

Eliot, el nu există în engleză sau în altă limbă; este atât 
numele Bătrânului din poem, cât și numele Bătrâneții ca 
vreme a unei memorii fragmentare și fragmentate, 
încărcată de resentimente, impotență, iluzii pierdute, 
credință pierdută și încercarea de recâștigare târzie a 
acesteia, dar și de o privire de maximă luciditate asupra 
lumii contemporane. Primul titlu al poemului (pe care Eliot 
ar fi dorit, inițial, să-l așeze ca un preludiu la marele 
poem ”The Waste Land”) era Gerousia, adică Sfatul 
Bătrânilor în Sparta. Ca și titlul Gerontion – Geronțiune, și 
titlul The Waste Land este de o ambiguitate lingvistică și 
poetică remarcabile: atât ”Țara pustie” sau ”Tărâmul 
pustiit” (cum a fost tradus la noi), cât și Tărâmul risipit 
sau în paragină (așa cum apare lumea în Gerontion și, 
mai mult, omul ca și chiriaș în această lume), dar și Țara 
risipei și a gunoaielor.  
  
2
 În ”Măsură pentru măsură” a lui Shakespeare, Ducele 

deghizat în călugăr îi spune lui Claudio să nu-i fie frică de 
moarte, pentru că viața e lipsită de valoare, ea nu-i decât 
amărăciune și vise neîmplinite.   
  
3
 ”hot gates” se referă la Termopile, în greacă ”porțile 

fierbinți”: mitul spune că Heracles a sărit în râu pentru a 
spăla veninul Hidrei impregnat în haina-i, după care apa 
a rămas fierbinte de-a pururea. La Termopile (defileu 
îngust, strategic, la 137 km de Atena), a avut loc cea mai 
faimoasă bătălie, în 480 î. Hr., din cadrul războaielor 
medice, dintre greci și perși: regele spartan Leonidas, 
după ce a dat drumul aliaților, a înfruntat uriașa armată a 
lui Xerxes cu 300 de spartani și 700 de thespieni, morți 
până la ultimul, în frunte cu regele lor. Sacrificiul n-a fost 
inutil, ci a salvat o bună parte a armatei grecești și a dat 
răgazul necesar flotei ateniene, comandate de 
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Temistocle, să se organizeze, ca apoi să înfrângă flota 
persană la o altă faimoasă bătălie, Salamina.  
  
4
 Vezi ”Master, we wish to see a sign from you” 

(”Doamne, vrem să vedem un semn de la Tine”, Matei, 
xii, 38); ”In the beginning was the Word...” (”La început a 
fost Cuvântul...”, Ioan, i, 1); ”Și acesta vă va fi semnul: 
veți găsi un prunc infășat, culcat în iesle” (Luca, i, 12); 
neobișnuitul ”Christ the tiger” poate fi o variantă la ”Christ 
is no wildcat” din predicile lui Lancelot Andrews, episcop 
de Chichester din vremea regelui James I: Eliot a scris un 
eseu admirativ despre predicile acestuia.  
 
5
  ”Depraved May” (ticăloasă, rea, coruptă) pentru că este 

asociată cu trădarea și crucificarea lui Christos. 
 
 
6
 Arborele Iudei, Cercis siliquastrum, arbust 

mediteranean cu muguri și flori roșii, florile apărând 
înaintea frunzelor. 
 
  

7 
E vorba de Sfânta Euharistie, Sângele și Trupul 

Domnului. 
 
 
8
 Numele înșirate aici sunt reminiscențe ale Bătrânului, 

distorsiuni ale înțelesului adevărat al ”Cuvântului”, 
fantome aflate într-un soi de purgatoriu sau iad, care ar fi 
avut nevoie de hrană hristică: Silvero (Argintescu), 
doamna de Tornquist (torn – rupt, quest – căutare), 
Fräulein von Kulp (Culpă), Hakagawa (japonezul excesiv 
de reverențios ).  Fantomele fac gesturi care le reflectă 
patimile.  
 
9
 Vezi ”she makes hungry/ where she most satisfies”, 

Shakespeare, Antony and Cleopatra, II, ii. 
 
10 

 Continuare a listei personajelor de mai sus: De 
Bailhache (belle hache – secure frumoasă), Fresca, 
doamna Cammel.  
11

  În original The Bear, Ursa Mică sau Carul Mic, cea mai 
nordică dintre constelații. Cea mai strălucitoare dintre 
stelele sale, α Ursae Minoris marchează Polul Nord 
ceresc, Polaris, cel mai important punct ceresc pentru 
navigație.   
 
12

 Distruși cu toții la judecata din urmă.  
 
13

 Insulă în strâmtoarea Belle Isle dintre Newfoundland și 
Labrador, în nordul îndepărtat. 
 
14

 Capul Horn (după orașul Hoorn din Olanda) este cel 
mai sudic punct al Americii de Sud și marchează limita 
nordică a Strâmtorii Drake. Timp îndelungat, a 
reprezentat un important reper al rutelor comerciale pe 
mare, pe care corăbiile transportau bunuri în toată lumea. 
Apele din jurul capului sunt foarte periculoase, din cauza 
vânturilor puternice, valurilor mari, curenților puternici și 
icebergurilor venite dispre Antarctica.  
15

  În original the Gulf, Curentul Golfului, curent oceanic 
cald de suprafață, format în zona Golfului Mexic și a 
strâmtorii Florida, care străbate Atlanticul de la sud-vest 
la nord-est, spre țărmurile Europei. Se numește și Deriva 
Nord-Atlantică.  
 
16

 Tenants în original, locatari, chiriași, repetă idea 
închirierii, aspectul efemer al vieții. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii 

Scriitorilor din România pe anul 2017  

 

 Juriul Filialei Sibiu a USR, format 

din Mircea Braga (președinte), Dumitru 

Chioaru și Ion Dur a acordat 

următoarele premii pentru anul editorial 

2017: Premiul Opera Omnia: Ioan EVU; 

Premii pentru Debut: – Savu POPA, 

”Ipostaze”, poezie, Ed. Cartea 

Românească și Liliana DANCIU, 

”Romanul din roman. Noaptea de 

sânziene de Mircea Eliade”, critică și 

istorie literară, Ed. Ideea Europeană; 

Premiul Cartea Anului 2017 – Alexandru 

UIUIU, ”Iustin”, proză, Ed. Charmides; 

Premiul Cercul Literar de la Sibiu – Ana 

SELEJAN, ”Literatură mică, Literatură 

mare”, critică și istorie literară, Ed. 

Muzeul Literaturii Române; Premiul 

Piaţa Aurarilor – Emil Cătălin NEGHINĂ, 

”Capcană pentru floretă și portjartier”, 

teatru, Ed. Eikon. 

 Festivitatea de decernare a 

premiilor avut loc în ziua de 24 

octombrie 2018, la Biblioteca ASTRA, 

sala de festivități, devenită, cu acest 

prilej, neîncăpătoare. Și în acest an, 

premiile au fost sprijinite financiar de 

Consiliul Judeţean Sibiu, prin Biblioteca 

Județeană ASTRA.   
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Ionel BOTA 
 

   Onirismul „cangrenat”, bandajele 
elegiacului și cadențele simplității. 
Despre o resurecție a poemului în 
lirica lui Daniel Mariș 

 

        În ultimii ani, de-retorizările, sfidarea clișeizării, 
comportamentul heraclitean al versului, organizarea poematică 
în structuri de sensibilitate au devenit componentele, nu 
singurele, în raport cu care comentariul critic își poate gestiona 
intersectarea viziunii proprii cu fascinanta probă a poeziei în 
fașă, adică lirica ultimelor promoții ivită sub regimul totalitar al 
talentului, inspirației, edificării simbolic-stilistice. Mesajul așa-
zicând integralist nu e nicidecum o vorbă în vânt la mulți din 
liricii de azi și șocul insolitării evidențiază, cu fiecare carte 
(bună), că nu trebuie să fim disperați în legătură cu viitorul 
literaturii noastre. Daniel Mariș este un vajnic locuitor al 
paradigmei, pentru el mutațiile inovative trebuie așezate pe o 
aceeași schemă figurativă, poezia lui este egală cu sine, una în 
context nu de context, adică autentică precum un îndemn 
platonic, experiență din interior a sinelui, adică mirabilă pur și 
simplu. Jurnalul secret al bunicului Franz Kafka (Timișoara, 
Editura Eurostampa, 2018, 88 p.) re-scrie o umanitate, este un 
lirism asumat, masca unui înger evocând clamoros culpe 
generice dar visând să preschimbe în aur curat până și retorica 
simplității. 
           Poezia lui Daniel Mariș ține de un lirism al detașării, 
reprezintă o modalitate a sufletului lăuntric de a se deschide, 
aprioric, spre lumea mediată răscolitor, cu o detașare auto-
ironică alungând toate aparențele dar transformând 
confesiunea în artificiu subtil al decodării convențiilor. Eul 
ecranează aproape mistic-confesional atunci când intimizează 
viziunea („era după apus/și ți-am văzut fața/pe o stradă cu 
trepte/mințindu-mă/că sunt mantaua de cărămizi arse/în care-și 
face loc/lumina cea adevărată//am alungat femeia de paie/eşti o 
regină a nimicului/i-am spus/este limpede/de ce îmi speli 
cuvintele în sânge/și am fugit rușinat”), imaginarului îi sunt 
„acreditate” travaliul confortabil pe metaforă și care indică un 
polivalent al de-construcției dar și un sclav al grației frizând 
miracolul. Evadarea în real survine dinspre onirismul cangrenat 
(hm!, „amor intellectualis”), iluziile „infectează” idealitatea, 
poemele devin treptat amputări ale derizoriului. Bandajele 
acestea elegiace nu servesc neapărat strategului scriiturii, eul 
nederanjând vocea interioară, aceea care ia în stăpânire 
operația hibridizării discursului liric, aneantizarea prozasticului, 
ca să dăm un exemplu, prefabricând pure alegorizări ale 
destinului în variante lirice-resurecționale: „Fiecare ajunserăm 
să ne închipuim că am devenit/proprietarii unui colț de cer. Era 
un bluf desigur sau o/metodă infailibilă de coborâre pe pământ, 
înainte de-a/ne lua lumea în cap. Nu puteau totuși să-
mi/supravegheze somnul, asigurându-mi o liniște 
falsă./Presupusul loc de la marginea iadului unde merg 
copiii/morți ce n-au fost botezați îmi trecea o 
senzație/bolnăvicioasă ori de câte ori un gnom se prefîcea că 

mă/îmbrâncește, moment în care eu eram salutat de/urletele 
dușmanilor mei. Îi vedeam sufocându-se pe toți în labirintul de 
la intrare și tu zâmbeai fericită./Auzeam numai ușoara bătaie a 
ceasului, prin tine tot soarele se agăța de salonul acela, iar 
tălpile vinete/purtau cîntecul difuz spre groapa comună. Nu 
știam/încă unde se află clopotnița așa că priveam 
menestrelul/pictând pe perete. I-am rupt apoi aripile îngerului ca 
pe/pâinea cea caldă ca să-mi reamintească plânsetul/păpușii 
din magazia de lemne. Înșelător ca o albie,/numele tău rătăcea 
în întunericul din mijlocul zilei.”(Geneză, p. 49). 

         Virtuozității edificărilor stilistic-simbolice, pentru că un moft 
este dez-idealizarea, îi aflăm un corespondent în surpările 
evenimențialului abrupt, recules pe canavaua memoriei, după 
un mimat „alzheimerism”. Pe ruina romanței, multe din poemele 
lui Daniel Mariș exploatează simbolici inadecvate, mai degrabă 
relicvariul acesta, cumva eliticid, dintr-un preafericit high-life al 
saloanelor vetuste, e ofertat ca falsă temă favorită. În realitate, 
eul utilizează vestigiile modalităților lirice vechi ca decalc 
asociind tensiunea macabră sau edulcorările regenerării etice 
prin re-sacralizarea tipurilor de reverii dedicate iubirii, iubitei, 
erosului, parazitând recuzita din culisele marelui spectacol 
(„pândind cu spaimă/noaptea în care pleci/bazilica 
sărutului/urmându-mă ca o umbră//nici nu știi cât erai de 
frumoasă/înălțată la rang de idee/ascunsă prin cotloane//am 
trăit fără să bag de seamă/cu adevărat/ca o întrebare 
nedesăvârșită/așezată în diagonală//oare mai trăiești/printre 
arcele cearcănului/care deschid/singurul meu ochi?”), mutând 
meditația în vălmășagul străzii, al cotidianului, al 
„incalificabilului”, nu-i așa, dezmăț trimbulind sifonat în crevasa 
de liniște aparentă din univers. În fapt, lirica nu ține de exaltarea 
convenției, totul este incitant prin stimulentele spiritului, 
angoasa existenței nu creează o ideologie dar imprimă, aidoma 
unui înger exterminator, dizertațiile definitivului. Concretul este 
lamura motivelor, cadențele simplității consună cu sublimul, 
spiritul melancoliei agonizează, transa e a unui pustnic dorind, 
brusc, să vocifereze, dar în golul dintre lumi, nimic nu mai poate 
fi categoric. Doar eul liric viețuind în text, între dispoziție ludică 
ori cruzime angelică, dar „poezind” în degradeul unei cromatici 
de suflet a cărei taină o mai știu divinul și el, poetul, umbra sa: 
„ca o hoardă atârnată/ne stă moartea în față/pe pereții clasei/cu 
pereți stacojii//te biciuiești singură/şi uiți/că un poem zboară/în 
jurul adevărului/și n-o să ajungi/să întorci cuvintele/ca pe niște 
copii adormiți/ce visează urât//te biciuiești singură/doar nu 
crezi/că vei deveni vreodată/stăpâna poemului” (Etica poemului, 
p. 63). 
         Cartea lui Daniel Mariș îl aduce pe autorul ei mult mai în 
față în bilanțurile noilor promoții de lirici. Discursul poematic de 
acum are multă forță și magnificență și particularizează o 
poezie despre care oricând vom fi plăcut surprinși să scriem cu 
justificat entuziasm. 
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Ana Pop SÎRBU,  Tablele din lut 
 

Vorbește-mi despre Pământ . 

Chiar de intră-n mine încet ,  

Nu mă clatin . 

Rămasul bun e un convoi. 

Totuși, dacă simt lumina  

În cenușa celuilalt capăt , 

Doar vântul se va pierde-n 

Chaldeea, 

Pe tablele din lut , 

Unde se scrie cu-albastru  

Slova exilului. 

Și huma lui David.  

Pământul ,  

Acest arcaș subțire  

Ce plânge stins  

Sub inelul pierdut  

Al altui Pământ.  

Pământul, 

Această jivină flămândă , 

Violacee , 

Ca nașterea mea,  

Ca nașterea ta... 

 

      Timișoara, azi , 18 

noiembrie 2018   

 

Moto :  

 

„Dacă, după toți acești ani (le-am 

pierdut socoteala) de când mă izbesc 

de ele ca de un perete, cineva m-ar 

lua din scurt zicându-mi: ei bine, ce 

este poezia? sau: câte feluri  de 

poezie ai descoperit?, aș ridica din 

umeri la fel ca la început de tot și ar 

trebui să recunosc că nu știu mai 

mult decât odinioară.”  

Nicolae Manolescu, Despre poezie , 

1987 (ed. 2002) 

 

„...se poate fără exagerare spune că 

limbajul  este fructul dezordinii vieții 

în comun..., pe când limbajul 

poetului, deși întrebuințează 

fatalmente elemente provenite din 

această dezordine statistică, este, din 

contra, un efort al omului izolat de a 

crea o ordine artificială, ideală, cu 

ajutorul unui material de sorginte 

vulgară”.  

PaulValery, Note despre poezie, 

1926, 

(apud, N. Manolescu, din concluzia 

cărții citate supra) 

 

                  I-am solicitat doamnei Ana Pop Sîrbu un 

poem inedit pe care să-l prezint în vorbele mele, ca 

omagiu, în fața celor care vor participa la frumoasa 

ei aniversare. Mi-a trimis, foarte prompt, o poezie 

proaspăt concepută, iar după ce i-am lăudat 

poemul, mi-a replicat : „A fost scrisă direct. Nu știu 

dacă e poezie”.  Mi-am reamintit că tocmai asta m-a 

atras acum nu mulți ani spre textele domniei sale : 

toate păreau scrise ca niște transcrieri directe ale 

unor stări, trăiri și intuiții interioare, respingând 

totodată limbajul de „reportaj universal”, expresie 

prin care Mallarmé calificase tenndințele din poezia 

contemporană lui de a reduce cuvânul poetic la un 

unic sens, transparent,  pentru„ a nara,  a instrui și 

chiar a descrie” ceva (cf. « Crise de vers », în 

Divagations, 1897). Așa s-a născut dialogul pe care 

l-am purtat constant cu textele Anei Pop Sîrbu, 

încercând de fiecare dată să confecționez mai întâi 

un model (mai mult sau mai puțin versificat și într-un 

limbaj mai „transparent”) al efectului pe care poeziile 

sale l-au avut asupra mea la o primă lectură, 

numind aceste modele cu un termen, mai degrabă 

neadecvat : „perifraze” sau „reversuri”, încercând 

doar apoi să și interpretez textele, atât originalul, cât 

și „replica” mea. 

                        CRONICĂ LITERARĂ 
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              Renunț aici la „revers” sau „parafrază”, 

încercând astfel să dau seama de efectul pe care l-

au produs cuvintele textului și întreaga poezie 

asupra mea. Textul emoționează și, deci, 

interesează pentru presentimentul că e vorba în el 

de viață, om și univers, de  moarte și creație într-o 

definire poetică a omului-creator.  

Titlul, căruia ca dascăl de literatură i-am acordat 

totdeauna o importanță prioritară,  este și aici un 

element paradoxal (la început o „dezordine 

statistică”, de limbaj comun, în termenii lui Paul 

Valéry), întrucât vorbește de niște „tăblițe” și în 

termeni de „tabele”. Tabelele evocă suportul unor 

texte de mare importanță : legile primite de Moise 

de la Dumnezeu sau alte legi, tot importante, cum 

erau, în dreptul roman, Legile celor XII Tabele, iar 

mult mai târziu, în științe, și Tabelul lui Medeleev  

sau Tabelele de integrale din matematică, dar și 

multe altele. Tăblițele sunt suporturi, deseori fragile, 

pentru scrisuri și înscrisuri, de la cele din Caldeea, 

cu prima capodoperă a umanității, Epopeea lui 

Ghilgameș, până la textele temporare care se mai 

scriau în prima mea tinerețe pe tăblițele de ardezie 

pe care copiii din clasa întâi învățau să scrie. În timp 

ce tabelele conotează veșnicie sau permanență, 

tăblițele sunt legate de ceea ce este temporar, 

fragil, trecător, de la bibliotecile antice înscrise pe 

tăblițe de lut, mai toate pierdute apoi irecuperabile 

(sau încă neredescoperite), până la inscrisuri 

temporare sau periodice, cum sunt listele de 

cheltuieli sau cele completate periodic, impropriu 

numite deseori „tabele”. Tot în titlu avem cuvîntul 

lut, numele unor sedimente care evocă niște ape 

anterioare, legate, deci, de viață, la un nivel cosmic, 

dar e și materialul din care a fost confecționat, mitic, 

și magic-religios, omul, împlicând proprietatea 

cunoscută a lutului de a putea fi „modelat”, „fasonat” 

într-o „creație”.  

              Succesiunea versurilor creează ordinea 

artistică a definirii omului creator ca tabel de lut, 

unul pe care e scrijelită esența sa unică, de la 

obârșia în miraculosul sacru până la ADN. Moartea, 

echivalată cu întoarcerea în Pământ, îl marchează 

pe om de la naștere, cum spun zicalele din mai 

toate limbile:  „Cu fiecare zi din viață murim câte 

puțin”.  Poemul spune că moartea nu ne așteaptă în 

exterior , ci e ceva „înghițit de noi” continuu, odată 

cu hrana (?). Dar Eul liric nu se teme. Deși cei ce 

vor muri formează un „lung convoi”, nesfârșit, pentru 

cel ce are credință (sesizând „lumina cenușii”), 

moartea este doar oprirea „suflării”, un „vânt” care 

nu poate rămâne „înscris” în tăblițele literare, dar 

lăsând pe astfel de tăblițe semnele sacru-celeste 

ale conștiinței plecării. Ca în psalmii lui David. 

Planeta Pământ e definită ca fiind un „arcaș 

subțire”, - metaforă ce evocă, poate, paralela 

arc/liră, cântec/violență(?), ceva ce merge 

„subțire”(precis, drept, subtil, exact) la „țintă” -, un 

cântec-plângere a pierderii/legăturii cu Pământul 

celest (Raiul, nemurirea).  

              Huma ― suportul și mediul vieții, nu al 

modelării-creației ― este o jivină (sălbăticiune) 

nesățioasă, „violacee”, ca nașterea fiecăruia, a mea 

și a ta. Violaceul reprezintă, cromatic, un amestec 

de albastru cu roșu, aici, poate, de celest cu vitalul, 

roșul, întrucât sângele e ca un „lut” pentru ADN-ul 

fiecăruia ; numele culorii poate mai evocă și 

semnificațiile de violare/agresiune.  

Un poem al destinului tragic al omului, dar de un 

tragism asumat care îl motivează pe creator să lase 

moștenire tabele esențiale și tăblițe creatoare de 

ordini în fața nesățioaselor sălbăticii de tot felul, 

definindu-se el însuși ca Tabel de lut. 

 

La mulți ani, taletată doamnă Ana Pop Sîrbu ! 
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Popa SAVU 
 

Despre pielea ta 
 
Egiptenii, 
Cunoscând pielea ta, au 
spus apoi, 
Primul pergament ar fi 
arătat ca aceasta, 
un comerciant din centrul 
oraşului Singapore, 
ne vorbeşte despre  
superstiţiile, legendele acestui loc, 
în malaieză, chineză şi tamila, 
Ne arată un apus cu aceleaşi striaţii 
Ca pielea ta 
înfiorată. 
Covorul, pe care împăraţii călcau  
Cu tălpile goale,  
Roşu ca pielea ta 
Din jurul coapselor. 
Melcul despărţit brutal de cochilie, 
Lăsând în jur urme, arătând ca pielea ta  
spălată 
în râul rece. 
Dincolo de pielea ta, e tot piele, 
Mi se pare că lipsesc sângele, carnea, oasele, 
Straturile de piele continuă la nesfârşit. 
Seara, îţi ascultam inima, 
Se auzea îndepărtat precum un clopot de incendiu în 
vreun sat vecin. 
 
 

5. (azi trăim într-o lume alb-negru, 
fotografiată color) 
 
 
Făceam ordine prin fotografii. În teancuri, albumele, 
plicurile, cărţile poştale. Tata pusese pe ani, pe 
evenimente de familie, fotografiile în albume, cărţile 
poştale, în funcţie de ţările vizitate. Trecuseră deja două 
ore. Într-un târziu, mi-am dat seama că pusesem din 
greşeală pătura peste cinci poze, se pare, din niciun 
album. Erau cu mine mic, la aniversări alb-negru. 
Încercam să văd vreo diferenţă dintre aniversările color 
de azi şi cele alb-negru din trecut. Îmi spuneam, azi trăim 
într-o lume alb-negru, fotografiată color. 
 

 
Fragmente din respiraţia fiecăruia 

 
Ies din casă,  
Las toate ferestrele deschise, 
Nu de aer am neapărat nevoie,  

Ci de respirația fiecărui trecător,  
Măcar fragmentată.  
Când voi reveni, 
La sfârșitul zilei,  
Să găsesc totul  
Puțin schimbat.  
În casă un fel de ceață înșelătoare 
Ca în zilele de vară.  
Obiectele oarecum în neorânduială, 
Mai vulnerabile,  
Mai transparente,  
Sufocate în propria lor umbră,  
În fiecare ceva care aduce  
Cu ticăitul unui ceas în apă.  
În aer să plutească diferite  
Fragmente din respirația fiecăruia. 
 

 
Autoportret 
 
În palmele mele, linia vieţii 
Precum circuitul veninului 
În corpul viperei. 
Inima mea, un şir de stâlpi electrici 
Pe lună, 
Prin cablurile lor circulă întunericul 
Când afară este prea multă lumină. 
Vocea mea, o vizuină 
Unde  liliecii îşi rod unul altuia 
Aripile, 
Sunetul lor readuce viaţa 
În firele de păr risipite pe cimentul 
Fostului lagăr. 
Nu sunt altceva 
Decât un câmp de luptă 
Din  Orientul Antic, 
Pe mormintele  luptătorilor  mei 
Au înflorit oase, pământul are culoarea ochilor 
Acestora, 
Singurătatea mea, o planetă  fără sateliţi, fără cer. 
Nopţile mele- insecte strivite sub greutatea stupului. 
 
 

Ocna city 
 
1. 
Bunica ne povestea cum pe vremea ei, ieşeau oamenii 
din salinele de sare, cu câte un  bulgăre sclipind de îţi lua 
ochii, ajungeau acasă, îl dădeau vacilor, să îl lingă, doar 
aşa ieşea laptele dulce şi limpede. În nopţile când 
păsările făceau în loc de ouă, pietre, apărea o lună de 
culoarea smântânii, luna era ugerul greu al cerului. Iarba 
era pielea de cameleon a pământului.  Tot pe atunci,  
avea ea un vecin cu minţile rătăcite, în fiecare noapte 
acesta în grădina lui se auzea făcând ca un lup. Unii 
spuneau că l-ar fi văzut chiar  transformat în lup. Într- o zi 
vine alergând pe stradă, agitat şi spunând că a visat o 
gaură de şarpe din care ieşea vin amestecat cu sânge şi 
lapte, iar acele case din zidurile cărora ieşeau şerpii, se 
surpau.  În ziua următoare a început războiul.  
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Alexandru CAZACU 

 

Migrația zilei 
 
Un ochi ce-l simți cum te privește din depãrtare 
printre  arborii ca niște manechine ale strãzii 
ce au supraviețuit smereniei ploii de Septembrie 
printre aurul îmbãtrânit de istorie în galantare 
printre fildeșl pur al neaducereii aminte 
printre hotelurile ce se hrãnesc cu o parte  
din sufletul celor care au plâns și au râs 
în camerele sale  
printre frunzele roșii care cad asemni unor mici flãcãri 
peste strãzile orașului unde migrația zilei  
de la un capãt la celãlat  
aduce vocea ta 
rostind cu precizie și intonație acele cuvinte  
pornite de undeva dintr-un mâine 
 
 

 
Incertitudine  
 
Precum o fantomã 
ce se preumblã printre noi  
aceastã singurãtate  
care descoase monogramele din cãmãși 
și transformã fiecare replicã într-una demodatã 
auzitã prin filmele anilor treizeci 
iar parfumul amar al mușcatelor 
se împrãștie în odãi 
odatã cu muzica ce îndemna 
la o pavanã pentru cei care rãmân 
când orice tãlmãcire a faptelor  
are iz de roman picaresc 
iar când deschidem fereastra 
nu știm dacã a nins 
ori vulpile polare au venit înaintea casei  
sã adoarmã supuse lângã gleznele tale 

 
Cleștarul zãpezii 
 
Fulgii ninsorii trec în violet 
Liliecii adorm spânzurați de grinzi 
prin vechiul turn al urbei 
ca niște semne de exclamație  
și un tren ce fluierã pustiul  îndelung 
prin gãrile mici și  înghețate 
 
Crengile castanilor  
asemeni unor ghiare lungi  
sãpând o breșã în carcasa iernii 

unde se ține o cinã de tainã 
a lucrurilor 
 
Cleștarul zãpezii rãscolit  
cu un al doilea rând de aripi al pãsãrilor 
se înãlțã odatã cu lumina 
din trecut  
din suferințã 
din searã 
 
 

Cei buni 
 
Ploaia devine cleioasã în urbea puhavã 
cu blocurile mici și murdare 
ca niște dinți metalici mãcinați de ruginã 
cu un un centru vândut și periferia mituitã 
unde resentimentele se distileazã 
printre modele de eticã laxã și moralã relativã 
când cercul vicios se îmbinã cu cel virtuoz 
iar nefericirea pare un cap de monstru  
ieșit de nicãieri 
ce nu vrea sã ucidã ci doar sã seducã 
iar obiectele își întind numele   
peste prenumele celor buni  
care nu vor sã fugã de aici  
știind cã din semințele macilor goliți de pigmentul roșu 
se poate extrage un narcotic mai puternic  
 

 

Strigãtul pãsãrilor 
 
 
Soarele mereu ghicit 
alb deasupra brizei 
și linia vãluritã a țãrmului 
unde vorbim și gesticulãm discret 
desenând trasee pe o hartã imaginarã 
 
Un anotimp ce-și așeazã straturile  
în locurile din preajmã 
și pare cã o zi neînsemnatã, mãruntã 
ține pe umeri ziua aceasta lungã 
al cãrui sublim vrea sã justifice 
chiar și o nedreptate 
 
Doar valurile lovesc apatic 
scândurile putrezite ale epavei  
și strigãtul pãsãrilor 
ne provoacã sã asemãnãm dragostea 
cu un experiment geogafic 
lângã mare și nisipuri  
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Dora DUMITRESCU 

 

Zile cameleon 

 

timp faleze pietriș toate pictate 

în pântec de oraș  

deschizi ușa cazinoului și vezi oameni care beau  

iar aura norocului se dezbracă de sofisme 

cu tocuri de egretă femeia din colț numără rămășițele 

nopții  

sau adaugă încă un conținut în povestea cu mirt 

 

sentimentul că ploile vor ucide furnici nu mai există  

doar o masă amorfă de ciment gata să se prăbușească 

fără unde seismice 

doar unde radio prin care poți auzi porta-vocea realității  

se schimbă șefii politici cad structuri ale statului se pune 

bază 

 într-un om atât de singur încât își înghite chitul 

 

de peste tot din orașul dement pluvial  

auzi mașinăria de rumegat despre schimbarile 

cameleonilor politici  

nimeni nu intelege de ce un magistrat 

#nupoateajungepresedinte 

când a țesut pânza de păianjen a existenței  

și precum Calypso i-a transformat pe toți în porci captivi 

iar azi-ul a devenit bastard  

singura opțiune fiind un deadline pentru mâine 

 

niște concitadini pescuiesc din balcon cu tălpile goale 

atârnate la fereastră 

peștii nu au coloană vertebrală se lasă pescuiți între 

secunde muți  

de ce toate curg într-un flux și reflux din care scapă doar 

elfii  

acești orășeni demodați ce nu își pun capul pe tăietor? 

plouă prin imperiul orașului metafizic 

cu oase cu pietre cu ziare on-line 

 

 

 

 

 

Amprente vizuale 
 

 

miroase a ziar a stârvuri politice 

ador să circul cu metroul să aud vocea aceea neutră cum 

anunță piața victoriei 

iar eu să cobor la următoarea  

lumina difuză se oprește pe volanul încins  

la trecerea de pietoni așteaptă femeia vieții tale 

are pantofi galbeni și un smart phone care poate 

identifica amprenta vizuală  

sigur nu se mărită nici vara asta simte de la distanță 

ratații  

și preferă să stea în zona de unde poți să faci un selfie 

fericirii  

ce îți erupe prin toți porii ca vulcanii noroioși 

 

la poșta din titan era mereu coadă trimiteau la post-

restant 

 vederi cu un text laconic 

Vă îmbrățișăm din Herculane, ai voștri 1 2 3 

eu nu am văzut oameni mai stupizi ca cei  

ce postează instant voiajuri  

după cortina de fier s-a inventat cortina virtuală  

cu cinci mii de corifei iubiri nestatornice și colorate 

plus o extrafericire sezonieră 

 

cărțile acești dinozauri preistorici vând  

omul 

imaginea astăzi face cât o mie de cuvinte 

și scriitorii umblă călare pe elefanți  

ca niște circopiteci prin piața orașului atins de febră  

cum deschizi geamul simți miros de gaze  

de eșapament  

și de mingi de cauciuc bătute pe asfalt 

fotbalul ca un delirium tremens face victime colaterale  

copii neșcoliți umplu stadioane unde se uniformizează 

mentalul colectiv 

 

simt gust de porumbi fierți miriștea a luat foc 

iar câțiva rauri obraznici anunță școala și ciugulesc 

resturi de la masa politică  

am uitat să cobor la aviatorilor azi nu voi ajunge la poștă  

să trimit cele câteva cuvinte albe împachetate grosier 

am să mă duc la coafor să îmi vopsesc în roșu torționar 

#viața #perepede #înainte 
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Marin MOSCU 
 

 

Pe sub sârme de lumină… 
 

Pe sub sârme de lumină 
Trec schelete de rugină, 
Beau apă de la izvoare 
Din călcâi de căprioare 

 
Împletesc raze din pene 
Peste visul ce s-aşterne 
S-avem ţinte de lumină  

În urcuşul din retină. 
 

Înnoim clipă de clipă 
Din vioara sub aripă 

Şi bem apă din izvoare 
Din călcâi de căprioare 

 
Punem sufletul pe buze 

Pictate de buburuze 
Sub schelete de rugină 
Unde tu îmi eşti regină! 

 

Fulgi de nervuri 
 

Simplitatea 
Are nervuri 
Interesante: 
Jurăminte, 

Creaţie, 
Credinţă… 

 
Împovărarea  

Susţine clipele 
Imaginaţiei noastre 

Care fumegă 
În destinaţii. 

 
Instinctul 

Este endemic, 
Scheletul tristeţii 

Doboară 
Părţi din infinit 

Spre lumânarea 
Care şterge 

Propria lumină 
Infinitezimală… 

 
Suntem fulgi 
De nervuri 

Nedesluşite! 

 
 

Lebede înecate în otrava prezentului 
 

Rana conştiinţei s-a îmbrăcat 
În mantie sângerie. 

 
Apa liniştii nu-i suficientă 

Pentru a săpa fântâna vieţii. 
 

Pomii au braţele ciuntite 
De amprentele noastre. 

 
Pâinea se dumică în gura cerului 

Cu duhul cuvintelor. 
 

Birjarul, care mână caii Domnului, 
Înjură haosul din Piaţa Sfântului Duh. 

 
Lacrimile copiilor limpezesc 

Lebedele înecate în otrava prezentului. 
 

 
Capăt de-ncercare 

 
Când tămâia suflă-n lumânare 
Egoul gol te poartă în spinare. 

 
Materia atinge fâşia de sfinţenii, 

Judecată în apus de denii. 
 

Umerii timpului putrezesc în uşa 
Unde-i zdrenţuită de uitări cenuşa. 

 
În valurile visatelor iubiri 

Se sufocă gâtul luminilor subţiri. 
 

Nu-i nici o ştiinţă să sufli-n lumânare 
Când tămâia arde în capăt de-ncercare! 

 

 

Cort de nea sub cer de stele 
 

În cort de nea, sub cer de stele, 
Pun curcubeu iubirii mele. 

 
Tu împleteşti rostu-n culori 

Şi-n inima-mi cu îngeri zbori. 
 

Eu te opresc în spaţiul lin 
Să nu atingi crengi de pelin. 

 
Să nu cobori în ochi adânci, 

Nici către cer să urci pe brânci. 
 

Mai bine-n cortul meu de nea 
Să încălzim stea lângă stea! 
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Baki YMERI 

CÂNTEC POPULAR 
 
Prin Rai alergând, 
Coborând, 
Pe asternutul de vânt, 
Sânii tăi tremurau. 
Undele lor mã loveau, 
Mã trânteau la pãmânt. 
 

PASTEL 
 
Scoica sânilor tăi 
Era sfăntă ca luna 
Culoarea lor albă 
Era precum spuma 
La marginea mării. 

 
FRICĂ  
 
La cincisprezece ani 
Furi primele mere - 
În sâni le ascunzi. 
Bagă vecinii de seamă. 
La şaptesprezece ani 
Văd şi eu 
Că ţii ascunsă în sân  
Privirea vecinilor. 
La optesprezece ani 
Mergi la piaţă : 
Nu vinzi acolo nimic, 
Dar te întorci bogată acasă. 
Bogăţia ta aspră 
Ne umple de frică. 

 
POEM PUFOS 
 
Revoluţia se face 
În numele unui ideal pufos 
Într-o legalitate pufoasă. 
Lupta miroase a moarte pufoasă            
Şi iubitei mele i-se înmoaie picioarele 
După o bătălie pufoasă. 
Fericirea devine o realitate pufoasă 
În aşternutul pufos. 
 
Până aici e totul simplu      
Ca într-un roman.                                      
Fericirea începe                                         
Când se deschide Poarta Raiului 
Pentru un vulcan setos 
Ca o surpriză pufoasă                                 
Şi foarte pofticioasă.     

 

PERLA PLĂCERII 
 
Parcă eşti un deşert 
De şoapte-nsetate! 
Tu aprinzi focul sacru 
În clipele 
Rugăciunilor reci. 
Vii şi-mi arăţi 
Perla plăcerii 
Strălucindu-ţi la sân. 
Din bătrânele nopţi 
Se furişează 
Din nou tinereţea. 
La marginea mării. 

 
ARS POETICA 
 
Mă-ntrec pe mine însumi mergând. 
Respirând aud 
O sonoritate astrală 
Bătându-mi în tâmple. 
Mă trezesc murmurând: 
Suntem fraţi 
Încă din antice vremuri: 
Mereu atacaţi,  
Mereu înşelaţi, 
Mereu jefuiţi şi răniţi 
Mamele noastre-ntocmesc 
Zi de zi un dicţionar traco-tragic 
Cu ierburi de leac,  
În vreme ce eu 
Cu mine însumi vorbesc 
Despre democraţia miresmelor 
Şi cetăţi scufundate. 
 

PARADIS 
  
Din bogăţiile de odinioară, 
După trei mii de ani 
Ţi-au rămas 
Numai arta iubirii, 
Poetica sufletului. 
Din manufacturile zilelor 
Acum şi ochiul şi gura 
Ţi-s doar un fragment 
Rătăcit 
Într-un colţ de muzeu - 
Epitaf împietrit.  
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Daniel 
LĂCĂTUȘ  
 
 
 
 
 

gloanțele cântă 
împreună cu 
tenorii 
 
de fiecare dată când încep să scriu  
mintea mea o ia razna 
ca după o supradoză de canabis 
iar venele-mi pulsează în dans de lebede 
care toate imită Răzbunarea iadului 
 
mai mult decât oricâte grade richter 
mă cutremură teroarea  
care s-a extins în lume ca un virus 
 
gloanțele cântă împreună cu tenori 
 

 
 
cenușa ultimelor vise 
 
din cenușa ultimelor vise 
am sculptat o caravelă 
pe care am navigat 
în racla timpului. 
 
m-am reîntors 
unde totul e pace - 
în amintirile mele  
 

 
 
 
amintiri de dincolo de viață 
 
întâi am crezut că a fost mâna  
caldă a mamei mele 
care mă însoțea 
în fiecare noaptea 
am simțit o căldură  
cum se apropia 
cu pașii unui elf 
m-am trezit acoperit  
de frânturi din zid 
ca de o copertina 
în strigăte și lamentații 
 

tata a venit prea târziu 
lacrimile îi curgeau șiroaie 
de neajuns 
să-mi stingă trupul  
 
ultima amintire este geamătul  
familiei mele incinerat 
 
 
 

singurătate 
 
cad în fiecare noapte 
într-un somn adânc ca uitarea 
fără gânduri sau vise 
şi zorii zilei mă găsesc 
întotdeauna 
ca o naştere nouă 
a trupului meu 
 
seară după seară 
aceeași trăire 
şi o mie de încercări 
de a îmbrăca singurătatea 
 

 
 
minune între minuni 
 
am navigat spre Olympia 
Efes și Alexandria  
în ținuturi pe care mi le arătau  
furnici îmbrăcate în doliu  
și unde liniștea  
zbârlea coama tigrului 
ghidat de un far impresionant  
pentru a te așeza  
minune între minuni 
 
cu acul gingășiei 
țeși pânza anilor mei 
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Ioana Zenaida ROTARU 
 

 

 

                             *** 

ai grijă de tine fetiţa mea mi-ai spus 

ceea ce-ţi scriu acum e pentru când 

nu voi putea fi lângă tine 

vor fi vremuri grele când elefanţii 

nu vor mai dormi liniştiţi şi 

orișicâtuşi de puţin contează enorm 

dacă va încerca cineva să fie bun cu tine 

nu-l alunga este trimis de mine 

să-ți țină de urât cât sunt plecat 

 

 

 

everything is a love letter 
 

de fiecare dată când vei citi poemul ăsta 

sau de fiecare dată când 

te vei aşeza în dreapta într-o maşină 

eu voi fi în spatele tău 

şi-ţi voi întinde mâna peste umăr - 

un gest de apropiere şi împăcare 

pe care-l vei reconstitui în minte 

întorcându-te mereu spre casă 

                   

                       *** 

cu mâinile la spate în x 

cu faţa la perete 

o rochie lejeră de stradă 

uşor prinsă în talie 

neagră cu decolteu în v 

cu omoplaţii încordaţi şi 

trei nasturi mai jos 

părul adunat în formă de opt 

sub ceafă un coc cu agrafe 

acum spune repede 

va veni moartea 

şi va avea ochii tăi 

 

spune în gând 

s-ar putea ca ceilalţi să audă 

 

 

 

 

 

 

 doctorat yok 
 

de două ori pe săptămână promit 

demisia la începutul lunii 

banii muncă timp liber 

niciodată în combinația asta 

bani da muncă da timp liber nu 

bani nu muncă nu timp liber da 

bani da muncă da doctorat yok 

post-adevăr 

când te simți inutil 

faci lucruri care o au o importanță majoră 

epilat spălat aranjat părul cu peria 

dat unghiile cu ojă 

scos din țiplă o carte de filozofie 

pe care n-o citești 

ce ne lipsește când nu ne lipsește nimic? 

tu vei spune puterea el va spune sinceritatea 

alții poezia 

limericks 

am putea măsura cu un șubler 

persoanele pe care vreau să le spulber 

adu-mi te rog aminte 

punem mai mult de-un linte 

facem o salată extra fiber 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         POEME 

    APARIȚIE   EDITORIALĂ 
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Silviu GUGA 
 

Un echilibru precar 
                         (Fragment din romanul „Incredibile iubiri”) 

 

De câteva zile se simte tot mai mult apropierea 

iernii. Admosfera mohorâtă de afară a pus stăpânire şi pe 

casa noastră. Exuberanţa ce o avusesem înainte nu mai 

există nici măcar în gândurile mele năstruşnice. După 

întâlnirea din camera ta, în duminica aceea, am început 

să mă observ pe mine însămi cu interes. Aveam un 

sentiment ce se apropia mai degrabă de compasiune. Mi-

era milă de mine, dar sentimentul acela ciudat nu mă 

făcea să regret nimic. Având agresive instinctele erotice, 

mă înflăcărasem mai mult şi mai devreme decât ar fi 

trebuit, dar acum  mă puteam detaşa de tot ceea ce 

făcusem. Nu mă simţeam vinovată şi nici nu te 

învinovăţeam. Aşteptam, pur şi simplu, să văd ce se 

întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu mama care era tot mai 

mult pe lângă tine când  veneai acasă. Ideea de a lupta 

ca să te câştig mă părăsise, chiar dacă convingerea că te 

iubesc mult persista, dar nu mai doream să-ţi arăt.  Mă 

asemănasem cu Zenovia, dar  nu mai voiam să fiu ca ea, 

să nu ţin seama de nimic când e vorba de sentimentele. 

Acum doream să mă las în voia sorţii, să  hotărască alţii 

ce se va alege de mine. Nu se întâmpla nimic care să mă 

facă să cred că tu ești cel care hotărăşti şi toată speranţa 

era mama.  Aşteptarea  nu mi-am impus-o, era poate o 

formă a maturzării mele, un mod de a-mi demonstra mie 

însămi că în dragoste trebuie să pun nu numai sentiment, 

ci şi raţiune. Starea asta mă făcea mai tristă şi tu, când te 

întorceai acasă seara, păreai şi tu trist şi mult mai obosit, 

deşi veneai mai devreme, că ziua devenea tot mai mică. 

Am vrut să te întreb, într-una dintre seri, când s-a nimerit 

să stăm puţin timp doar noi doi în sufragerie, dacă te 

gândeşti la mine peste zi, dar asta însemna un fel de 

provocare şi am renunţat. Tu în schimb m-ai întrebat ce 

am făcut toată ziua. 

- Ce poţi să faci pe o vreme ca asta? Am citit, am 

minţit eu, pentru că, de fapt, nu ştiu dacă apucasem să 

citesc două sau trei pagini dintr-un roman franţuzesc. M-

am învârtit de colo, colo prin casă, m-am tot uitat spre 

ceaţa care se lăsase peste vale, am discutat cu mama 

despre oportunitatea de a mă înscrie la Universitatea din 

Cluj cu ajutorul unchiului Sextil care era rector.  

- Vreau să nu ningă până nu ajung cu stâlpii şi cu 

sârmele în sat şi, până nu dă frigul,  să avem lumină 

electrică şi apă în casă. Turbina merge bine şi toată 

treaba e acum cu stâlpii, cu sârma şi aşezarea în casă şi 

a conductelor de apă, mi-ai spus fără să-ţi ascunzi 

satisfacţia. 

M-am bucurat că preocupările astea, şi nu 

nepăsarea, te-au făcut să nu-mi acorzi atenţia care s-ar fi 

cuvenit după duminica aceea. Ai început să-mi explici că 

tot ce a fost greu a trecut şi eu mă gândeam că acelaşi 

lucru puteai să-l spui şi despre noi şi chiar am vrut să-ţi 

spun asta, că tot ce a fost greu în relaţia noastră a trecut, 

de acum, gata, ne-am aruncat în prăpastie şi zburăm.  

Dragostea este o prăpastie în care dacă te arunci, înveți 

să zbori. N-am avut însă vioiciunea necesară pentru a 

mă ridica imediat de pe scaun şi a te săruta şi, când m-

am ridicat, n-am avut nici timp să te sărut căci a intrat 

mama mult mai veselă şi mai vioaie decât mine. 

- Augustin, ţi s-a adresat ea, să ştii că mă bucur mult 

că m-ai chemat să...zum Beispiel sehen...să 

văd...Versuch...Cum să spun?  

 Doamne, ce draguţă era.  Tutuindu-te şi 

amestecând româna cu germana, era zglobie şi părea 

mult mai tânără. Am sesizat imediat că ceva se 

schimbase cu ea. Faptul ca acum te tutuia era doar un 

mic semn.                    

- Să vedeţi proba? Cum să nu vă chem?  Trebuia să 

vedeţi. Ai spus calm, ca şi cum doreai să-i temperezi 

entuziasmul.  Trebuia să vă chem ca să vedeţi ce am 

muncit aproape patru luni. 

Aşadar, mama fusese chemată de tine la Izvoarele. 

Nu poţi să-ţi dai seama cât m-am simţit de rănită. Am vrut 

să te întreb de ce nu m-ai chemat şi pe mine, ştiam însă 

că nu voi putea să-mi ascund mânia din glas şi m-am 

abţinut iar. Am vrut să mă conving pe mine însămi că e 

mai bine aşa pentru mama. Mi-a venit să plâng şi am vrut 

să plec pretextând că vreau s-o ajut pe Vetuţa la 

bucătărie, mama însă m-a oprit, vrând parcă să-mi 

prelungească chinul. Ea,  care nu mi-a spus nimic despre 

plecarea ei la Izvoarele, lăsându-mă să înţeleg că e la 

doamna preoteasă în poveşti,  îmi spune pe un tot 

indiferent că cina-i gata, că nu-i nevoie de ajutorul meu la 

bucătărie şi că trebuie să stau să ascult ce hotărâri a luat. 

Am rămas înţepenită, crezând că va spune că vrea să se 

mărite cu tine. Şi tu ai făcut ochii mari, dar hotărârea ei 

m-a făcut să râd şi m-a relaxat.   

- M-am hotărât să cumpăr un... Reden und 

Spielgerät, cum se zice,...un aparat de radio.    

- Da, m-am gândit şi eu la asta. Instalez aparatul de 

radio și îi fac antenă bună ca să prindă şi transmisiunile 

din America, ai spus tu pe un ton sigur şi mama a început 

să bată din palme ca un copil care află că va primi o 

jucărie. Nu înţelegeai de ce râd şi credeai că te 

suspectez de nepricepere în a face să funcţioneze un 

radiou. 

                     FRAGMENT DE ROMAN 
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- Nu râde, ai să vezi că sunt în stare să fac o antenă 

foarte bună, m-ai asigurat tu privindu-mă atent şi cu o 

anumită nelinişte. Simţeam că vrei să-mi mai spui ceva şi 

prezenţa mamei te împiedica.      

- Sunt sigură că poţi să faci, Augustine, dacă ai făcut 

tu ca turbina să dea din apă lumină, cum să nu poţi să 

faci ca să vină din aer muzică, a spus mama privindu-te 

galeş, cu ochii aproape închişi.   

Admiraţia mamei pentru tine, aproape o idolatrie, era, 

de fapt, o formă de a spune că te iubeşte şi tu ai înţeles, 

ba chiar te temeai că-mi dau şi eu seama de asta. 

 Toate vorbele mamei erau o formă rafinată de a-ţi 

declara că te iubeşte. Tu încercai să schimbi subiectul, 

dar mama revenea la declaraţiile ei. Vetuţa a venit cu 

castronul de supă aburindă tocmai când mama aproape 

te implora să nu mai pleci de la noi. 

- Să ştii, Augustin, că am atâta nevoie de tine. N-aş 

vrea să pleci de la noi, m-am gândit că mai sunt atâtea 

lucruri de făcut la casa asta şi cu mintea ta inginerească 

aş putea să le împlinesc. Poate că...ich begann wieder 

zu träumen.   

A trecut la vorbirea în germană ca să nu înţeleagă 

Vetuţa, dar ea înţelesese destul pentru că  era să scape 

supa pe masă când a auzit-o pe mama. 

 Ce a urmat a fost o scenă, în care eu am fost doar 

spectator, dar care n-am s-o uit niciodată. Devenisem 

nonşalantă şi acum mă miră atitudinea mea de atunci. 

Cred că a fost începutul detaşarii mele de tine sau poate 

nesimţirea mea îmbrăca alte haine şi mă făcea să nu am 

nici un sentiment faţă de mama şi nici  faţă de tine, ci o 

curiozitate faţă de servitoare.  Pe ea a emoţionat-o 

rugămintea mamei. Şi ea poate ar fi vrut să te roage să 

nu pleci, dar n-a îndrăznit.  Eu, care m-am oferit cu totul 

ţie, nu m-am gândit să te rog să rămâi. De fapt, ceea ce 

făcusem în duminica aceea n-a fost doar rodul iubirii 

mele, mai degrabă al lecturilor clandestine şi al discuţiilor 

cu colegele de la Amboise. Mai era şi precocitatea mea... 

sexuală, care m-a făcut să ajung poate prea repede la 

vârsta nubilă.  Dar de acest lucru  sunt conştientă numai 

acum pentru că numai acum gândesc aşa.  

Castronul în mâinile servitoarei ajunsese într-un 

echilbru precar chiar deasupra mesei. Tu şi mama aţi 

sărit în picioare în acelaşi timp ca să-l sprijiniţi ori să vă 

feriţi să nu vă stropească supa, dar Vetuţa reuşise 

singură să-l ajeze pe masă şi numai câţiva mici stropi de 

supă au ajuns pe măsăriţă. 

- Ce e cu tine, Vetuţo!?  a spus, mai calmă decât m-

aş fi aşteptat, mama. 

Aţi rămas amandoi în picioare şi servitoarea vă 

privea pe rând când pe tine, când pe mama şi eu mi-am 

dar seama, din mişcarea repezită a ochilor ei, cât e de 

tulburată. 

- Îs beteagă, doamnă. Vă rog să mă iertaţi! Îs 

beteagă, doamnă, abia a apucat să mai repete Vetuţa şi  

a început să plângă. 

- Şi nu mai poţi să ne serveşti masa? -a întrebat-o 

mama, de data aceasta mult mai precipitat şi chiar 

mustrător. 

Tu nu ştiai ce se cuvine mai bine să faci şi de aceea 

erai ezitant.  

       - Păi... Ai vrut să spui ceva, dar te-ai oprit. M-ai privit 

pe mine pentru că bănuiai, desigur, că eu nu cred în 

îmbolnăvirea subită a Vetuţei şi îmi cereai cu privirea să 

intervin. Am zâmbit rămânând indiferentă sau, mai bine 

zis, prefăcându-mă indiferentă pentru că aveam 

curiozitatea să văd confruntarea dintre mama şi 

servitoare.   

      - Nu-i nimica,  a spus mama mai mult resemnată 

decât revoltată. Pentru mine era clar că şi ea îşi dăduse 

seama că rugămintea ei ca tu să rămâi la noi a 

„îmbolnăvit-o” pe Vetuţa. Nu îi era clar de ce, nu putea 

să-şi închipuie că servitoarea ar putea să fie o rivală a ei. 

      Nici eu, de fapt, nu puteam să-mi explic dacă 

tulburarea atât de evidentă a Vetuţei se datorează 

geloziei sau faptului că în sufletul ei se dădea o luptă, pe 

de o parte dorea să rămâi şi pe de alta dorea să pleci mai 

repede de la noi pentru că nu-şi putea stăvili 

sentimentele şi ar fi ajuns ca mine să ţi se ofere. Mă mir 

acum şi eu cât de detaşat judecam lucrurile, ca şi cum n-

aş fi fost şi eu implicată. Gândul că eu te „cucerisem” 

înaintea lor îmi provoca senzaţia superiorităţii. Tu mă 

priveai şi nu ştiai de ce am aerul acela destins, erai mirat 

de mama, de Vetuţa şi-mi place să cred că mai ales de 

mine. Atitudinea aceea mi-o dădea  faptul că mă 

credeam în avantaj, dar tu nu înţelegeai.  Te stingherea 

şi mama şi Vetuţa şi, iată, şi eu. „Săracul de tine”, ţi-am 

spus în gând cu o răutate inexplicabilă, de-a dreptul 

bizară. 

- Dacă eşti bolnavă, Veto, de ce nu mi-ai spus? 

Am auzit-o pe mama, confirmând bănuielile mele că e 

suspicioasă. 

            Vetuţa a plecat repede în bucătărie şi eu, împinsă 

de curiozitate şi ieşind din starea mea de apatie, m-am 

dus după ea. Am găsit-o plângând. Întrebarea mea 

rostită mărinimos, „Ce e cu tine, Vetuţo?”,  a înteţit 

plânsul ei. Să fiu sinceră, atunci a început să-mi fie frică 

privind-o cum plânge în hohote. Era aşezată pe lavită, ea 

care era mereu în picioare, n-am văzut-o stând pe un 

scaun decât atunci când mânca. Eu o vedeam prăbuşită 

în prăpastie şi o presimţire sumbră a început a se înfiripa 

în inima mea: am să cad şi eu în prapastie. Am vrut să-i 

spun ceva ca s-o liniştesc, dar nu eram în stare să dechid 

gura. Trebuia să mă liniştesc şi eu, cât despre revenirea 

mea, aşa cum aş fi vrut, la starea de nepăsare pe care 

am avut-o în sufragerie, nici vorbă. Până la urmă, n-am 
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liniştit-o eu pe Vetuţa, ci ea a încercat să mă liniştească  

pe mine. 

- Dumişoară, vreu să plec, nu mai stau aici, mi s-a 

adresat oprindu-se din plâns şi ştergându-şi lacrimile de 

pe obraz cu catrinţa.    

Am plecat din bucătărie direct în camera mea, ştiam 

că n-am să mai pot să mă întorc în sufragerie, n-am să 

mai pot să mânânc, n-am să mai pot să spun nimic. Când 

m-am ridicat de pe laviţă, Vetuţa m-a prins de braţ, parcă 

ar fi vrut să mă reţină.  A vrut să-mi spună ceva. 

 - Dumişoară, dumişoară... mi-a sunat glasul ei ca 

un fel de scuză sau poate ca un început de mărturisire, 

dar eu nu mai puteam s-o ascult, nu mai aveam putere 

să mai aud ceva. Încețegeam că și ea te iubește. Am 

închis ochii, dar parcă vedea castronul cu supă în mâinile 

ei. Aveam senzația că eu mă aflu într-un echilibru precar 

și pe mine nu avea cine să mă salveze, mă prădușam.  

 Nu ştiu cât timp am stat singura în cameră, destul 

de mult, desigur. Mama a spus că m-ar fi strigat, că ar fi 

bătut în uşă, că eu mă închisesem cu zăvorul, şi m-ar fi 

chemat la masă. Servitoarei i-a cerut să spună tot ce a 

discutat cu mine în bucătărie şi apoi m-ar fi implorat să-i 

răspund de ce nu vreau să se pună parastas pentru 

Zenovia. Nu auzisem nimic mai multă vreme.   Am avut o 

inexplicabilă stare de autism. Ceva se întâmplase cu 

mine, mi-am dat seama şi eu de asta.  Eram trântită în 

pat  şi am vrut să mă ridic şi să îngenunchez şi să mă rog 

să mă ajute Dumnezeu să pot înţelege ce mi se întâmplă. 

N-am reuşit să mă mişc din pat. Mi-am amintit de noi, cei 

îngenunchiaţi sub icoana Mâtuitorului, când ne rugam să 

ne ierte că am păcătuit şi eu m-am mai rugat şi să ne 

ajute să ne iubim şi să zburăm mai departe. Rugăciunea 

aceea credeam că trebuie să-mi  întemeieze o viaţă nouă 

în care să fim mereu împreună.   

 N-am reuşit să îngenunchiez, dar am înţeles că o 

astfel de viaţă nu se va naşte niciodată. Aceasta 

înţelegere schimba totul în mine şi în lumea din jurul meu 

şi asta mă făcea să simt o durere fizică în tot corpul, iar 

sufletul îmi ajunsese la suferinţe paroxistice când am 

înţeles că iubirea pentru tine e aneantizată. Nu atât 

acumulările faptice mă făceau să înţeleg asta, nici 

raţiunea, ci mai degrabă ceea ce parcă îmi intuia inima. 

Gândirea mea nu era guvernată de înţelepciune, ci de 

momentul prezentului, de receptarea sentimentală a lui.   

 Am auzit bătăi puternice în uşă, dar parcă nu mă 

priveau şi nu mă interesau. Eu doream să fiu desprinsă 

de tine, de mama, de Vetuţa, de toată lumea şi îmi ştiam 

izolarea protejată de zăvorul uşii.   Deodată s-a 

făcut linişte, nu se mai auzeau nici ameninţările disperate 

ale mamei, nici bubuiturile în uşă, nici vocea ta stridentă 

şi liniştea asta m-a speriat. Abia atunci m-am ridicat din 

pat şi am întrebat:                                      

         - Ce e ? Ce vreţi de la mine? Vocea parcă nu mai 

era a mea, mi se schimbase şi ea. 

         - Dumişoară! S-or dus să aducă ranga şi toporul să-

i vină de hac uşii. Am auzit-o spunând, aproape în 

şoaptă, pe Vetuţa.  Ea îmi era acum aliată, am înţeles din 

glasul ei asta. Ea nu v-a însoţit, pe tine şi pe mama, ca 

să aduceţi unelte ca să spargeţi uşa.  

            Am tras zăvorul uşii şi am deschis-o. Nu ştiu cum 

arătam, dar Vetuţa părea speriată de înfăţişarea mea.  

Am ieşit în prag să vă întâmpin.     

         - Ce e cu tine? M-ai întrebat îngrijorat 

cum ai dat cu ochii de mine.    - 

Ce e cu tine? Te-a imitat mama, dar cu tonul răstit al 

mamei revoltate, depăşită de atitudinea fiicei pe care n-o 

putea înţelege. 

 Am zâmbit cât am putut de sfidător. Mă uitam la 

voi. Aveai în mâna o rangă de fier şi mama un toporaş. 

Privirea mea era voit dispreţuitoare. 

          - Ce e cu voi? Lasaţi uşa în pace! Ce vreţi de la 

mine?       

           Nu v-aţi aşteptat să fiu ieşită din cameră  şi, mai 

ales, să vă dau o asemenea replică. Am profitat de 

descumpănirea voastră şi am atacat şi mai virulent: 

- La ce vă trebuiesc instrumentele astea? Cred că 

n-aţi vrut să mă ucideţi?  

           Aţi rămas cu gura căscată, v-aţi privit mânile cu 

care ţineaţi instrumentele distrugătoare, v-aţi uitat unul la 

altul şi apoi la mine. N-aţi spus nimic şi v-aţi intors 

amândoi deodată ca să puneţi ranga şi toporaşul la loc. 

Privirile şi mişcările vi se sincronizau, parcă porneau de 

la un îndemn comun şi atunci mi-am dat seama că te 

potriveşti cu mama.   

 Am revenit în sufragerie, mi-era foame totuşi şi 

până să încălzească Vetuţa mâncarea, m-am uitat pe 

fereastră. Eraţi în mijlocul curţii şi gesticulaţi ca şi cum aţi 

fi vrut să vă convingeţi că  aţi lăsat sub şopru uneltele şi 

aveţi mâinile libere. Nu ştiu ce vorbeaţi, dar puteam bănui 

că era ceva hotărâtor. Aşteptam să vă îmbraţişaţi după 

ce ajungeţi la o concluzie, sau măcar să vă strângeţi 

mâinile, dar mama s-a mulţumit să-ţi atingă doar umărul, 

un fel de semn că a înţeles sau că e mulţumită de ce i-ai 

spus sau să te asigure că totul va fi bine.  Eram convinsă 

că vorbeaţi despre mine. Am început să mă clatin în fața 

ferestrei. Nu mai putea să fac un pas până la un scaun. 

Servitoarea m-a observat și a făcut un salt ca să mă 

prindă din cădere. Când mi-am revenit am reușit să spun 

„Îți mulțumesc, dragă Vetuța”. Apoi te-am văzut și pe tine. 

Erai palid și speriat. „Doamne Dumnezeule!” am auzit 

glasul mamei, undeva din spatele meu. Stăteam pe 

scaun, dar simțeam că întreaga casă se clătină.  „Nu 

doar eu mă descumpănesc, ci toată casă”, mi-am zis.  Și 

asta, mi se părea, mă liniștea. 
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La Metropol… 
 
 
 Mă întâlnesc tot mai rar cu fostul meu coleg de 
facultate M. T., universitar de prestigiu, acum ajuns la 
vârsta pensionării. Din când în când ne auzim la telefon 
pe te miri ce motiv, eu să-l felicit pentru că tocmai a fost 
premiat de Academie, el să-mi spună că i-a plăcut 
romanul meu pe care i l-am trimis de curând. 
 Săptămâna trecută, având drum în marele oraş, 
i-am propus să ne întâlnim. Dacă în urmă cu ani, ne 
întâlneam la cabinetul său de la universitate, acum îmi 
propunea să ne vedem la un restaurant pe care-l 
frecventam în tinereţe. 
 - Ce-ai zice să ne vedem la Metropol. Îţi aduci 
aminte de întâlnirile noastre de acolo? 
 - Cum nu, doar că eu n-am mai intrat la Metropol 
de pe vremea studenţiei. Sunt de atunci 45 de ani. În 
oraş s-au făcut transformări… 
 - Ei, ce transformări? Am trecut ani de zile pe 
lângă restaurantul ăsta. Metropol e tot acolo… 
 Îmi aminteam vag localul din urmă cu 45 de ani, 
mergeam la barul de acolo cu colegul GN, o dată am fost 
la o şedinţă de cenaclu în subsolul clădirii, ca tot acolo 
anul nostru să organizeze banchetul de la absolvirea 
celor cinci ani de facultate. Îmi revin acum treptat în minte 
imaginile din zilele acelea când am cântat Gaudeamus 
igitur la cabinetele profesorilor noştri, cu discursurile lor  
emoţionante din care se degaja de obicei  optimismul, 
excepţie a făcut desigur cel al profesorului de 
folcloristică, domnul M. P., al cărui cuvânt semăna mult 
cu o lamentaţie de înmormântare. 

- Da, dragul meu prieten, păi nu la Metropol am 
organizat noi banchetul de adio. Am chefuit acolo pe 
cinste, nebănuind niciunul dintre noi ce avea să însemne 
viitorul. 

- Tu erai cu Eva, eu cu Alesia. Mi-aduc aminte 
foarte bine asta. 

- Ei, chiar aşa a fost… 
- Ne vedem la zece acolo? 
- De acord. Pa. Pe curând… 
La ora zece fără un sfert mă sună M. pe mobil. 

 - Cornele, dracu să-i ia, Metropol nu mai e acolo, 
e o altă firmă, îi zice Marty. Zi-i taximetristului să te aducă 
la Marty. 
 - OK, ne vedem la Marty. 

 Taximetristul găseşte cu greutate un loc de 
parcare în vecinătatea intersecţiei celor două bulevarde. 
Îmi zice că nu are voie să staţioneze, iar eu mă grăbesc 
să-i plătesc costul călătoriei. Nu cobor bine din taximetru 
şi-l văd pe fostul meu coleg de an, universitarul acum 
abia ieșit la pensie pe trotuar, venind spre mine într-o 
scurtă roşie de piele. Ne îmbrăţişăm, iar el: 
 - Nu ştiu ce facem, la Marty nu-i deschis, o fi 
ceva cu zilele astea libere… 
 - E zece fără  două minute, poate deschid la 
zece, acesta e orarul unor baruri care au deschis 
noaptea. 
 - Dar n-au program pe uşă… Minunăţie de local, 
să fie închis la ora asta… 
 - Mi se făcuse şi mie dor să ne revedem la 
Metropol. Ce frumos ne-am distrat în noaptea 
banchetului la absolvirea celor cinci ani de facultate, doar 
că mă supărase Eva, interzicându-mi să mai cânt 
Gaudeamus, cică aș fi cântat fals şi devenisem ridicol. 
 - Tu îţi mai aminteşti nimicurile astea? 
 - Da, mi le amintesc. Imaginează-ţi că, deşi Eva 
era logodnica mea, la banchet am dansat tot timpul cu 
alte fete deoarece mă supărase cu observaţia ei. 
 - Lasă, eraţi doi amorezaţi, toţi colegii vă admirau  
pentru relaţia voastră atât de frumoasă. 
 - Care în cele din urmă a eşuat... 
 - Ei, şi eşecurile fac parte din viaţă… 
 - Îţi văd palma bandajată, ce-ai păţit la mână? 
 - Cânele. Am ieşit cu el la plimbare, dulăul s-a 
smucit şi-am alunecat pe gheaţă. Şi-a făcut obiceiul să-l 
scot la plimbare la ora cinci dimineaţa. Vara e OK, dar 
iarna, pe gerul ăsta, mi-e tot mai greu să-l plimb, mai ales 
că-i place să alerge. 
 - Iar tu ai o vârstă. Dacă îţi e greu să-l scoţi atât 
de dimineaţă, de ce nu-l dai cuiva să aibă grijă de el? 
 - N-o pot face. M-am ataşat atât de mult de 
căţelul ăsta. E un Doberman german. Stai să-ţi arăt 
câteva poze cu el. 
 M. scoate un teanc de fotografii cu câinele său și 
cu… pisica Susana.  
  - Da, e minunăţie de cățel, trebuie să fii foarte 
mândru de el. 
 - Dragule, toată lumea îl ştie, îl admiră şi-i zice pe 
nume. Aud lumea zicând: Cunosc câinele ăsta, numai pe 
mine, în traseul pe care-l duc la plimbare, nu mă 
cunoaşte şi nu mă salută nimeni. 
 - Dar eşti grozav, de ce pretinzi să te cunoască  
și să te salute lumea de pe traseul pe care îţi plimbi 
câinele. Te cunoaşte toată intelectualitatea din oraş şi din 
ţară, te-au văzut la televizor când ai luat premiul 
Academiei şi-ai ţinut discursul acela magistral. 
 - Pe dracu… Şi ce-i cu asta, că am luat premiul 
Academiei?... 
 - Dragul meu, nu fi ipocrit, în urmă cu două 
săptămâni, când ai venit cu premiul acesta acasă, m-ai 
sunat imediat să-mi spui că eşti premiat. Te manifestai 
entuziast, ba chiar fericit, iar acum, aşa, deodată, ce 
mare scofală că am luat premiul Academiei… 
 - Prietene, tu nu-ţi dai seama că îmbătrânim, că 
s-a dus naibii tinereţea? 
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 - Şi n-am îmbătrânit cu folos? Am scris şi publicat 
zeci de cărţi, în urmă rămâne ceva de noi. 

- Măcar de-ar fi aşa cum zici tu… 
- Stăm la masă la cafea de o jumătate de oră şi 

nu mai încetezi cu ideea asta idioată de om terminat. 
- Da, pentru că nu ştiu ce să mă fac cu câinele. 

Prea m-am ataşat de el. 
- Dă-l unor cunoscuţi care au curte şi te duci din 

când în când să-l vezi, îl iei dacă vrei să ieşi cu el la 
plimbare… 

- Nu, aşa ceva n-ar accepta nici unul dintre noi… 
După o mică pauză: 
- Ştiam că se va întâmpla asta de când l-a luat 

Mariana de pui. Doi ani ne-am certat pe chestia asta, că 
eu n-am timp să scot câinele la plimbare, iar ea n-a ţinut 
seamă de opinia mea. Apoi, Mariana… 

-… Tocmai s-a îmbolnăvit… 
- Dumnezeule, dar de unde ştii tu asta? 
- Ştiu, doar mi-ai povestit.  
- Ei, şi după ce a murit ea, căţelul ăsta pe care l-

ai văzut în poză, mi-a ţinut şase ani tovărăşie. Dar când 
am făcut infarctul, nu el m-a salvat? Şi-acum zici să-l dau 
cuiva, că eu nu mai sunt în stare să-l scot la plimbare la 
ora cinci dimineaţa când afară e ger şi alunec pe 
ghețușul ăsta... 

- Dragule, nu-l abandonezi, îl dai în grija cuiva. 
Te-a smucit şi-ai căzut pe gheaţă, puteai să păţeşti şi mai 
rău decât atât… 

- Nu, nu sunt în stare de o astfel de ticăloşie, să-l 
dau unor străini. Nu cred că Rex ar supravieţui dacă l-aş 
înstrăina… 

- Ei, să lăsăm asta şi să trecem la altele. Spune-
mi ce-ai mai scris? 

- Scriu zilnic câte 7-8 ore, sper să termin tratatul 
de estetică până în toamnă… 

- Frumos, te invidiez pentru puterea ta de 
muncă… 

- Putere de muncă?! Pe dracu, nu fac altceva 
decât să revăd unele teorii din tinereţe, să le nuanţez pe 
unele dintre ele şi să adaug câteva studii la unele opere 
recente. 

- Dar cu poezia cum stai? 
- Ei, cu poezia? Chestia asta e un hobby, un fel 

de joacă de-a literatura. 
- Să nu spui asta. Sunt sigur că e mai mult decât 

atât.  
- Ştii cum e, dacă pentru unii oameni lectura 

devine un fel de drog prin care omul se eliberează de 
prezent, pentru mine creaţia poetică e un alt mod de a 
exista. Rămâne însă, dincolo de satisfacţia de a scrie, 
dilema dacă creaţia ta are valoare cu adevărat, dacă 
merită să continui să scrii… 

- Înţeleg ce vrei să spui. Ce s-ar face cei care 
scriu fără această teribilă lipsă de certitudine a valorii 
creaţiei? 

- Înclin să-ţi dau întrucâtva dreptate. Valoarea 
însă n-o poate stabili decât timpul, nici într-un caz 
cronicile favorabile ale unor critici literari, de obicei 
prieteni…  

L-am privit: 

- Măi, să fie, cum s-a putut transforma Metropolul  
nostru din urmă cu 45 de ani într-o cafenea oarecare… 

- Întocmai ca şi literatura şi celelalte arte de azi, 
ce se cred revoluţionare. 

- Dar cu căţelul, cu Dobermanul tău german ce ai 
să faci? 

- Asta e problema vieţii mele de acum. Grea 
decizie… 

 
Alba Iulia, 13 ian. 2017 
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Gunnar WALDER 
 

       Zeița din nori 
 

         Deşi în lunga sa viaţa îi fu dat să vadă destulă 

vărsare de sânge, bătrânul mercenar începu să se 

îndoiască de propria persoană. Îl lovise ca cea mai 

bună idee, venită după multă vreme, de a-l lăsa de 

izbelişte pe regele-ţăran al Leylunului şi de se 

alătura acestei bande de jefuitori, dar nicicând nu s-

ar fi aşteptat la una ca asta, deşi erau saxveni. 

Avuseră parte de destulă pradă, fără îndoială, dar 

acei nemernici vai de capul lor şi-ar fi dat tot ce 

posedau fără a se bate. Erau simplii fermieri şi 

pescari, deci pentru ce atâta sânge? Satul lor, odată 

vesel, după cum şi-l închipuia mercenarul, era acum 

doar lemn de foc şi nici un bărbat, femeie sau copil, 

nimeni nu mai era în viaţă. Şi nu era doar asta, era 

felul cum fuseseră ucişi. Toţi muriseră încet şi nici 

un leş nu mai avea acum toate membrele ataşate. 

Măruntaie şi creieri zăceau împrăştiate peste tot, în 

timp ce două cadavre fuseseră spânzurate cu 

propriile maţe de stâlpul din piaţa satului. Şi multora 

le fuseseră scoşi ochi, şi culmea era o femeie care 

făcea treaba asta, şi încă una tânără şi frumoasă, 

care hăcuia cu cuţitul cu un chip care radia a 

plăcere într-un fel bolnav, încât o făcea pe Edith, 

regina sângeroasă, să pară o sfântă. Şi apoi, era 

Cuthram, liderul. Acel om imens, cu barba lungă, 

care mânuia o secure de două braţe cu uşurinţă 

doar cu unul, încât i se spunea Patru-Mâini. 

Cuthram zăbovise destul pentru a-l chinui pe 

înţeleptul satului. Aproape că-i tăiase toate 

membrele bătrânului, a cărui ochi atârna din orbită 

în cel mai oribil mod, iar maţele i se lăţeau din burtă 

precum nişte şerpi însângeraţi, în timp ce saxvenul 

se pişa pe ele. Apoi îşi legă nădragii, şi dintr-o 

singură sorbitură, goli un corn de mied ce-i fu adus 

de unul dintre ucigaşi. 

 -No aşa, zise Patru-Mâini simplu şi se 

îndreptă în plimbare către apropiata pădure de fagi, 

fredonând un cântec marinăresc. Curând, brigada îl 

urmă. Mercenarul rămase pentru câteva momente 

în urmă pentru a studia carnagiul. Era de-a dreptul 

îngrozitor, dar luase voit parte la el. Sau? Asta să-i 

fie  soarta? Să fie mereu în slujba unor măcelari 

demenţi?  Mercenarul îşi îndreptă privirea către 

cer, căutând, fără multe speranţe, un semn de la 

zeii Zilei şi Nopţii. Zei care nu-i răspunseseră 

niciodată. Nu era el un om pios, dar se ruga la zei în 

momente de cumpănă. Nu-i răspunseră nici acum. 

Sau totuşi, poate că da, cel puţin într-un fel, pentru 

că pentru câteva clipe, putu zări doi corbi care 

planau peste scena mascarului, unul dintre ei, mai 

mare decât orice altă pasăre pe care o văzuse 

vreodată, celălalt, cât de ciudat ar fi părut, purta o 

barbă albă. Însă, după o scurtă întrezărire, corbii 

dispăruseră. 

 -Mişcă şi nu beli carasu', ticălos de Marca 

Mării ce eşti! îi strigă unul dintre bandiţi în batjocură. 

 -La ce te uiţi, om bătrân? îl întrebă Cuthram. 

 -La nimic, răspunse rece mercenarul şi păşi 

la rândul lui către pădure. 

 Cuthram zăbovi o clipă, privind la cer. Şi 

acolo, format de nori, văzu un chip, un chip de zeiţă, 

frumoasă şi cumplită în acelaşi timp. N-o cunoştea, 

dar acolo, în acel moment, era cât se poate de sigur 

că era reală, atât de reală, chiar mai reală decât 

orice văzuse până atunci. Şi dintr-o dată, Corbul 

simţi frica cum îi intră în oase, o frică de a-i auzi 

vocea zeiţei. Dar tot ce auzea era cârâitul ciorilor, 

care se adunau pentru a-şi lua tributul, iar apoi, 

chipul din nori dispăru. Saxvenul îşi văzu de drum. 

*** 

 Acel chip enigmatic dintre nori, însă, nu fu 

văzut sau simţit în acea seară de pomină doar de 

Cuthram Patru-Mâini sau Francis Cuţit-în-Spate, doi 

oameni care, din păcate, precum mulţi alţii mai 

puţini înţelepţi, nu luară acele semne în seamă. Acei 

nori cu chip de zeiţă se pare că se plimbară peste 

tot Zelorul în acea seară de Imbolc, marcând pe 

veci vieţile şi pecetluindu-le sorţile unor indivizi care 

aveau să devină, într-un fel sau altul, legende. 

 Oamenii se roagă la zei, le aduc ofrande, 

tânjesc după ajutorul şi prezenţa lor. Tânjesc într-
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atât încât caută nebuneşte semne de la ei, devenind 

orbi la semnele care se arată cu adevărat. Pentru 

că uneori chiar se arată, precum în acea seară de 

Imbolc, chiar dacă de multe ori zeii doar ne ignoră 

sau se amuză pe seama noastră. Pentru că totul e 

un truc al luminii şi al umbrei, un joc ademenitor, dar 

brutal şi fără de scăpare, un cântec lent, dulce şi 

lugubru, purtat de vânt, pe care, deseori, doar 

dansul morţii se potriveşte. Şi doar aducătorii de 

moarte îi pot desluşi armonia. 

 

*** 

 În timp ce Gaella, o fată zeloriană de doar 

şaisprezece ani, îşi părăsea pe furiş, în toiul nopţii 

familia din ţara Inimii pentru a se alătura bărbaţilor şi 

cătorva femei războinice care plecaseră către 

Leylun la luptă, pe câmpul de la Baden, printre 

multele cadavre care încă zăceau acolo de luni 

întregi, unul se urni.  Deşi murise în armură 

completă, era culmea că nu-l mâncaseră corbii, lupii 

şi vulturii, dar cumva, incredibil, necrofagii îl 

iertaseră sau pur şi simplu îl ocoliseră. Respirând ca 

un muribund prin rana lată din gâtlej, cavalerul 

răpus, aproape un uriaş, se ridică în capul oaselor şi 

privi instinctiv către nori. Zeiţa îi vorbi pe o limbă pe 

care n-o înţelegea, dar imediat se ridică în picioare, 

îşi vârî imensa spadă în teaca ce-i atârna pe spate 

şi se îndreptă, ca şi cum ar fi plecat într-o misiune 

clar definită, în aceeaşi direcţie în care se îndrepta 

Gaella, fata zeloriană. 

 La multe mile spre nord, pe de-o parte şi de 

alta a unei păduri de fagi, ce se întindea la sudul 

tărâmului numit Ţara de Graniţă, situat între Ţărmul 

Lung, Harduun şi Leylun, se înălţau în noapte două 

mici şi singuratice focuri de tabără. În dreptul 

unuia, cavalerul rătăcitor care-l aprinsese cu nici un 

ceas înainte, se trezi brusc dintr-un vis în care făcea 

din nou dragoste cu regina lui. Un vis care trebuia 

să mai aştepte mult şi bine, căci cavalerul era încă 

departe de a-şi îndeplini misiunea. Defapt nici nu 

ştia cum s-o înceapă. Necăjit şi înfrigurat, privi şi el 

către cer, sperând la un semn de la zeiţa Fryia, doar 

pentru a o vedea înspăimântat pe zeiţa dintre nori. 

Aceasta îi vorbi şi lui, vorbe care nu aveau să-i iasă 

din cap timp de o viaţa. Vorbe pe care nu avea 

atunci cum să le înţeleagă, dar care parcă îi săpau 

în creier, întunecându-i judecata, precum 

întunecase văzduhul acel roi de corbi pe care-l 

privise urmărindu-l în timpul zilei în căutare de 

hrană şi care acuma poposise în cel mai apropiat 

sat, ars complet, proaspăt jefuit, din care se înălţa 

fumul în noapte. 

 Fum care putea fi zărit şi de la cel de-al 

doilea foc de tabără de lângă pădurea de fagi. 

Acolo, O-Mie-de-Morţi, în acel moment, singurul om 

treaz la nord de Glav, îşi întoarse privirea către lună. 

Iar acolo, o văzu şi el. Păr lung şi negru, ochi verzi, 

apoi negrii. Un chip minunat de zeiţă, dar oarecum 

vestitor de preziceri sumbre. Era Fryia, zeiţa 

războiului? Era Frigga? Se întorcea poate pentru a-l 

îndruma? Sau Skade, zeiţa iernii eterne? Gravein 

ştia şi nu ştia, continua doar s-o privească. Iar apoi, 

îi auzi vocea. Te aştept, zise ea. Era o voce plăcută, 

chiar iubitoare care Corbului îi dădu o senzaţie de 

protecţie, chiar de comfort. Gravein oftă oarecum 

uşurat, pentru că acum ştia că moartea era 

aproape. Fusese defapt mereu aproape. Dar acel 

val de uşurare se prefăcu apoi într-un nou junghi în 

inimă. Îşi întoarse din nou privirea către Cerys, care 

dormea din nou lângă el, deşi de această dată i se 

putea citi pe chip o urmă de întristare, ca şi cum ar fi 

ştiut despre zeiţa venită în noapte la ucigaşul ei 

preferat cu veşti ale morţii. Dar chipul ei, atât de 

familiar, prins între acele plete de sânge, era la fel 

de frumos ca întotdeauna, şi chiar şi atunci, în 

somn, parcă încerca din răsputeri să-l liniştească. 

 Din nou, era prins între două lumi. Poate că 

asta era soarta, sau wyrdul, după cum îi spuneau 

saxvenii. Într-un fel, ştia că aşa era, din moment ce 

zeiţa corbilor vorbise. Corbul se lungi lângă Cerys şi 

închise ochii, acea dorinţă de uitare încercându-l din 

nou. 

*** 

 Partea de est a fortului deja ardea, dar în 

curtea interioară şi în partea de apus încă se 

dădeau lupte grele. Rakkar îl lovi cu capul în gură 

pe ostaşul leylunian care se prăbuşi pe scările care 

duceau către vârful turnului de vest, apoi îşi vârî 

sabia cu putere prin gâtlejul acestuia, un torent de 

sânge colorându-i chipul barbarului şi 



45 

 

 

împrospătându-l. Cuprins de o mânie furibundă, 

care de la Yul încoace abia o putea stăpâni, capul 

de şarpe, urmat de fratele lui, de Florya şi de alţi 

câţiva zelorieni, o luă la goană în sus pe scări, 

strivindu-le altor doi ostaşi înspăimântaţi capetele 

de ziduri, aşa în fugă, şi curând, ajunse sus pe 

platforma turnului, faţă-n faţă cu căpitanul fortului şi 

cu garda sa, sub norii cenuşii ai Zelorului, pregătit 

să împrăştie moarte. Ostaşii căzură unul după altul 

cu uşurinţă, deşi se împotriviră amarnic asaltului 

condus de zebulian. Sânt morţi deja, atât că nu o 

ştiu, îşi aminti Rakkar vorbele lui Oreg ogorogul, 

doar pentru a se înfuria şi mai tare. Orice amintire 

recentă îi provoca o furie oarbă, iar ochii barbarului, 

care şi aşa îi jucaseră întotdeauna nebuneşte în 

cap, acum păreau demonici. Căpitanul, un om între 

două vârste, la fel ca şi Rakkar, trecut prin multe 

lupte, arăta formidabil în armura sa de platoşă, dar 

deşi pară câteva dintre atacurile brutale ale capului 

de şarpe, în cele din urmă se poticni şi îşi scăpă 

sabia. În ochii acestuia, Rakkar citi un licăr de 

teamă, poate chiar de rugă. Barbarul râse, dar era 

un râs sec, oribil, care n-avea nimic de a face cu 

amuzamentul. 

 -Şi ce morţi în gură? Vrei să te las în viaţă? 

urlă el. În primă fază îşi dorise să audă vreun 

răspuns idiot din partea căpitanului. De ce, nici el nu 

ştia exact. Ca să se înfurie şi mai tare? Pentru că 

dacă acesta era motivul, răspunsul putea foarte 

bine să se lase aşteptat sau să nu mai vină în veci, 

pentru că un nou val de furie îl năpădi din nou, când 

îşi dădu seama că tocmai folosise înjurătura de 

marcă a lui Murzul. Nu-l cunoscuse decât fugitiv, dar 

îl ura. Îl ura şi pe Oreg, deşi, într-un fel, el fusese 

artizanul readucerii acelui ogorog la viaţă. Îi ura şi 

pe capii de şarpe pe care-i omorâseră ogorogii, şi 

pe imperiali şi pe leylunieni, şi pe Duron Păgânul, 

pe Alaric, până şi pe zelorienii care tocmai îl urmau 

în acel moment. Şi cu toată acea ură începu să-l 

lovească pe căpitan, lovindu-i platoşele până ce se 

îndoiau, tăindu-le curelele până cădeau, lovindu-i 

coiful până se rupse sub atacul său nebunesc, 

tăindu-i faţa şi gâtul, trecându-şi vârful sabiei sale 

late prin zale, prin maţe, prin pieptul prin care 

scormonea, dorindu-şi să-i scoată inima şi s-o 

mănânce. Într-un final nu rămase dinaintea lui decât 

o masă mai mult sau mai puţin compactă de carne, 

sânge, fier şi oase, dar barbarul lovea în continuare, 

ţăndări ieşind din piatra fortului la impactul lamei. 

Încet, cu mari greutăţi, fratele său Uynal  reuşi să-l 

calmeze, însă doar după ce Florya şi încă un 

zelorian îl apucară de mâini şi de mijloc, încercând 

să-l ţină în loc şi după ce fratele îi repetă de cel 

puţin zece ori în ureche, mai întâi încet, apoi 

zbierând: uită-te la nori! 

 Rakkar privi către cer, iar acolo, între nori, o 

femeie seducătoare, puternică, îi zâmbea. Lui şi 

numai lui. 

 -Morriga, şopti Florya zelorianul. Morriga, 

îngânară şi ceilalţi. Morriga! Se auzi urletul lui Alaric 

de jos din curte, izbindu-se de ziduri, după ce 

tocmai îl descăpăţână cu securea lui imensă pe 

unul dintre ultimii apărători leylunieni. Fortul era 

cucerit, iar după strigătele care-l împânzeau se 

părea că fusese cucerit de Morriga, zeiţa morţii a 

zelorienilor. Morriga! Morriga! 

 Dar deşi zeiţa dintre nori avea ochii verzi 

întunecaţi, nici violeţi şi nici albaştri, Rakkar zâmbi 

pentru prima dată de la Yul încolo. O schimonoseală 

dureroasă de zâmbet era, fără îndoială, dar mai 

sinceră chiar decât furia lui bolnavă. Capul de şarpe 

privea în continuare către nori, nemaivăzând nimic 

altceva. 

 -Maladie, şopti el.  

 

 

Fragment din ”Amintirile Corbilor”, volumul II al 

seriei  

”Cronicile din Gilnenham” (a apărut până acum,  

la Cartea Românească, vol. I, Regatul barbarilor 

inimoși”, 2018) 
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Mihai PETRE 
 
 

                        Mai vorbim..., ținem 

legătura... 

     Nu am crezut că-mi voi putea învinge oboseala. De la 

un timp, o simțeam mai ales dimineața inundându-mă ca 

o ceață de toamnă târzie. Uneori începea să mă acopere 

de la cap spre picioare, alteori invers, dar cu același 

efect. Proiectat pe fundalul conștiinței, se traducea prin 

lentoarea gesturilor și refuzul gândurilor imediate sau de 

perspectivă. Apoi, unele dintre ele, insinuate în aroma 

primei cafele, începeau să prindă contur, terminând într-o 

delimitare clară de sunete și litere, așa ca acestea... mai 

vorbim..., mai ținem legătura..., mai... 

     Erau cuvintele cu care domnul Vali Teoreanu, 

redactorul-șef al revistei  Arcuiri,  punea capăt discuției, 

afirmând ideea continuării relației din care nu pierdea 

nimic, exceptând acel interval de timp alocat conversației 

telefonice... Uneori, semn al bunei sale dispoziții, 

dimensiunea lapidară a dialogului era depășită, iar cele 

două propoziții stas primeau compliniri de felul... sigur, ți-

am citit volumul, e bun!..., place!..., mai trimite!..., pentru 

ca apoi, fără nicio referire la vreo posibilă reținere pentru 

semnalare, ori recenzie, să se ajungă la aceleași neutre 

finaluri... mai vorbim..., ținem legătura..., mai trimite!... 

    Mult timp m-am mulțumit cu acest politicos și 

încurajator îndemn, suport al relației... telefonice, 

transferând speranța debutului într-o realitate ce se 

amâna de la un număr la altul. Două idei noi, apărute în 

stereotipia conversațiilor... ar trebui să ne întâlnim..., să 

vorbim puțin, mai la obiect!..., m-au făcut să-mi înving 

oboseala matinală, opunându-i-o pe cea a unui drum 

destul de dificil în condiții de iarnă și fără beneficiile 

acelei licori negre și amare, căci, nu-i așa?..., răul cu rău 

se scoate!  

     Și, într-adevăr, pe amândouă le-am considerat învinse 

în momentul când am ajuns la redacția Arcuirilor... Am 

înțeles că sala în care intrasem servea de secretariat, 

fiind ocupată de o tânără care scria ceva, dar și de 

anticameră a altor două pe ușa cărora scria... redactori și 

redactor-șef.  În fața biroului secretarei? se afla un fotoliu 

tapițat cu o stofă a cărei culoare se pierduse demult și 

vreo două-trei scaune, unul aflat chiar lângă măsuța pe 

care trona un filtru de cafea, alături fiind câteva căni, 

pahare și cești, o zaharniță cu capacul desfăcut și puține 

cutiuțe rotunde, cu lapte. Privirea interogativă a  

secretarei?... care s-a oprit din scrierea la un laptop  

personalizat cu un trandafir roz, m-a făcut să-mi declin 

identitatea și să indic scopul vizitei..., da, da!..., dând din 

cap a înțelegere și continuând cu..., șeful lipsește..., nu 

se știe cât..., dacă vreau, pot să-l aștept... pe hol. Am 

surprins-o cu întrebarea dacă n-aș putea să-l aștept 

aici..., e mai cald și apoi..., miroase așa de...și nările 

mele au inspirat aerul din direcția filtrului cu cafea 

proaspătă din care o și vedeam curgând odată cu 

întrebările... cu lapte?..., cu zahăr? Deși neexprimată 

verbal, dorința mea a fost înțeleasă corect, dar tradusă... 

greșit și păgubos pentru mine..., căci mișcarea umerilor 

ei era suficient de clară pentru indiferența față de 

omeneasca și matinala mea dorință, nemaifiind necesară 

și completarea... există un automat de cafea pe culoar, la 

dreapta și... mda!..., pot să aștept și aici, dacă nu mă 

deranjează!... N-am știut ce să cred... rutină, impolitețe, 

răutate!?..., toate sau numai una, dar care?... și asta la o 

tânără plăcută fizic. De sub birou se vedeau niște botine 

negre și puțin din blugii, sigur, la modă! Deasupra 

biroului, o bluză subțire se termina cu doi nasturi 

desfăcuți, lăsând să i se vadă un lănțișor de aur. Părul 

era strâns într-un coc ce-i sublinia frumusețea profilului, 

iar ochii, dincolo de ochelari, se vedeau negri și vioi. 

Ignorând analiza mea, deși favorabilă ei, s-a așezat mai 

bine pe scaun, a sorbit o gură de cafea din cana pe care 

două buze roșii erau desenate sub un kiss me, apoi a 

continuat să copieze un text, iar eu am vrut să mă așez 

în fotoliul apropiat de biroul ei. S-a oprit din scris și, din 

privirea ei acră am înțeles că fotoliul nu e pentru mine. M-

am așezat pe scaunul de lângă măsuță, fixând filtrul și 

cana ei din care se ridica un abur fin de cafea bună și 

caldă... Mi-am descheiat nasturii paltonului, mi-am lărgit 

fularul, încercând să mă fac comod, chiar dacă era destul 

de greu pe scaun, dar măcar era cald... și mirosea așa 

de plăcut... a cafea caldă..., cu zahăr și cu lapte... și 

oboseala drumului cumulată cu cealaltă se topea și se 

ridica, apoi mă învăluia precum ceața de toamnă târzie... 

și oboseala... și cafeaua... Și nici n-am băgat de seamă 

când a intrat în birou un domn a cărui vârstă, vreo 50 de 

ani, o arătau toate pozele de prin reviste și a cărui voce o 

auzisem de atâtea ori, la telefon... După un... Bună 

Dora!... și-a agățat paltonul și pălăria în cuier, și-a aranjat 

părul rar și cu destule fire albe, îndreptându-se spre ușa 

redactorului-șef... Bună, șefu’!..., i-a răspuns Dora, 

îndreptându-și puțin umerii..., apoi, arătând spre  mine..., 

vă așteaptă domnul... Sigur că nu-mi reținuse numele, 

                                      PROZĂ 
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așa că l-am spus..., iar domnul Teoreanu a venit spre 

mine, cu un... ooh, păi ne cunoaștem!..., am vorbit de 

atâtea ori..., poftește!... și mi-a deschis ușa biroului. Ne 

cunoaștem... telefonic și vă mulțumesc că ați provocat 

această întâlnire directă, i-am răspuns, observându-i 

dubla clătinare a capului, afirmativ spre mine, dar și spre 

secretara care-l întrebase gestual dacă să aducă două 

cafele ori numai una? Două, bineînțeles!..., pentru mine 

fără zahăr!..., apoi către mine... cu zahăr? Da, am 

răspuns... și, uitându-mă către Dora..., dacă se poate și 

cu lapte!... Mi-a arătat unul din cele două fotolii din fața 

mesei, perpendiculare pe biroul la care s-a așezat și, în 

așteptarea cafelelor, a început să caute ceva prin sertare, 

fiind întrerupt de secretara care a venit cu... cea fără 

zahăr, poftiți, șefu!..., înseamnă că v-a mers bine, azi!... 

și aceasta, pentru dumneavoastră..., lapte și zahăr aveți 

aici..., vă puneți cât doriți!... Cu gesturi familiare, a luat 

tava și a ieșit, urmărită de privirile noastre, a mea plină 

de mulțumire, a șefului?..., n-am putut s-o definesc, fiind 

atent și la ce-mi spunea, în timp ce-și reluase căutarea... 

dacă-mi merge bine pe la Consiliul Județean, pe la 

Prefectură ori pe la Primărie, în sensul că mai obțin 

finanțări pentru revistă, atunci beau cafeaua fără zahăr... 

și Dora știe asta!..., cu..., o beau când vin cu buzunarele 

goale..., așa echilibrez... viața..., dulce-amar și invers!..., 

apoi, arătându-mi cu satisfacție..., a!..., da, uite-l, 

domnule!... și pe birou a făcut loc romanului meu pe 

care... l-am citit integral!..., uite aici și însemnările!... și 

din prima parte a cărții mi-a arătat câteva pagini îndoite..., 

pentru că, să-ți spun drept, asta e cea mai reușită..., 

chestia asta cu oboseala, cu trimiterea la romanul lui Mo 

Yan, premiul Nobel, ce vrei!..., asta mi-a plăcut și, dacă 

mi l-ai fi trimis în timp ce-l scriai, sigur îți publicam câteva 

pagini, chiar dacă stăm foarte rău cu spațiul!..., vezi, ca 

revistă a USR, avem o cotă-parte pentru tinerii pe care 

trebuie să-i promovăm și apoi, obligatoriu, îi publicăm pe 

membrii Uniunii!..., ori tu nu te încadrezi..., nici!... și 

palma lui s-a răsucit ușor..., nici!... și palma a revenit la 

poziția inițială... Am înțeles și vă dau dreptate, i-am 

răspuns, dar nu-nțeleg de ce, față de mine, manifestați 

această atitudine ambiguă..., pe un tânăr, îl încurajezi 

cu... mi-a plăcut!..., mai trimite!..., poate publicăm în 

numărul din..., știu că am o vârstă!..., că nu sînt membru, 

deși – sincer - mi-o doresc!..., că am ales teme 

nepotrivite..., dar mie ar trebui să-mi spuneți adevărul..., 

ori!..., ori!... Apoi aș vrea să discutăm despre tema aleasă 

de mine..., cancelaria școlară despre care am scris are 

personaje vii, fiecare cu drama lui, înseamnă o parte a 

intelectualității, cea care formează destine, refuză 

adaptarea la o contemporaneitate ce impune false 

modele, ori mizează pe cartea oportunismului și câștigă... 

Și apoi, ar mai fi o problemă..., am citit și eu destulă 

proză, în primul rând pe cea apărută în Arcuiri, să văd 

cum se scrie și ce se publică... Și?..., a vrut să știe 

imediat Teoreanu..., ce părere ai? Am o pă-re-re... și a 

trebuit să exemplific pronunția spațiată a cuvântului..., să 

luăm ca exemplu Podul lacrimilor, cu cele două activiste 

bete care se ascund de mulțimea revoluționară prin podul 

biroului de partid. A!..., sigur, aici n-ai înțeles simbolistica 

textului... e vorba de podul lui Kafka!..., m-a întrerupt 

redactorul-șef, privindu-mă satisfăcut de reușita-i 

completare... Am tăcut, răspunzându-i în gând... de la un 

pod la altul e distanța de la Ecuator la Polul Nord!..., dar 

am continuat cu... cele două își descoperă și lesbianismul 

pe care-l consumă, cu lux de amănunte..., una își 

folosește o mână înmănușată drept penis lung și negru 

pe care-l introduce în vaginul celeilalte și asta țipă și 

plânge de plăcerea actului, ori a beției, nu e prea clar..., 

moment în care a intervenit din nou..., vezi, aici avem iar 

două simboluri importante, ca doi vectori ce se reunesc 

într-un punct... actul sexual între lesbiene se consumă, 

dar nu rodește!..., este steril întocmai ca societatea care 

s-a construit după ’89..., iar beția lor este marca celor 

două lumi, cea de dinainte și cea de acum, ambele 

dominate de o beție generalizată, sigur, cu motivații 

diferite... S-a uitat la ceas și am înțeles că e timpul să..., 

dar a adăugat... vezi, poate ar trebui să renunți la 

orizontul acela vesel al cancelariei și să scrii despre 

bețivii care sîntem!..., da, da!..., înțelegi ce vreau să 

spun!..., despre vise și homosexuali, despre criminali și 

#rezist..., despre violatori..., despre popi și minorii abuzați 

sexual..., ăsta e trendul... și publicul asta caută... Firește 

că noi trebuie să venim în întâmpinarea lui și să-i oferim 

ce dorește, ca gust și opinie... N-am știut dacă să-i aduc 

contraargumente privind tocmai formarea unui gust 

pentru lectura de calitate, generatoare de opinii 

sănătoase... ori să-i mulțumesc pentru temele sugerate, 

întrebându-l dacă o asemenea proză mi-ar fi publicată... 

Răspunsul n-a mai venit..., sau nu l-am mai auzit?..., 

trezit fiind de un tinerel cu barbă și părul lung, legat la 

spate într-o coadă ce pornea din creștetul capului. 

Pardon!..., a spus, uitându-se la mine și, în timp ce și-a 

turnat o cafea..., Teo, când termini, bați și asta, da’ 

urgent, că merge la tipar!... I-a aruncat câteva hârtii, apoi 

a intrat în camera redactorilor, urmărit de secretara care, 

făcând abstracție de prezența mea, și-a exprimat destul 

de vizibil nemulțumirea, strângând pumnul mâinii drepte 

și balansând-o de câteva ori, în sus și în jos... Apoi, 

parcă amintindu-și că mai exist în biroul ei, mi s-a adresat 

la fel de indiferent ca la venire... m-a sunat șefu’..., azi nu 

vine, că... și a mormăit un motiv păstrat doar pentru ea..., 

dar să-l sunați!..., să păstrați legătura!... Am ieșit pe 

culoar, am descoperit automatul și mi-am luat o Lavazza, 

pahar mare! Sorbind încet din cafeaua fierbinte mi-am 

spus cu vocea și cu vorbele domnului Vali Teoreanu... 

mai vorbim..., ținem legătura...  
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„Ziua când înfloresc salcâmii” 

Acesta este titlul unei interesante antologii, 
realizată de Emil Pădurețu, ce cuprinde cele mai 
importante texte care s-au scris despre scriitorul Ioan 
Barbu, ajuns la vrârstă de 80 de ani. De ce acest titlu 
poetic unui volum dedicate unui prozator? E ușor de 
ghicit: Ion Barbu s-a născut în 15 mai (1938), în ziua  
când înfloresc salcâmii.  Sunt cuprinse în acest volum 
omagial, apărut la Editura „Antim Ivireanu” din Râmnucu 
Vâlcea, cronici literare și recenzii la multe dintre cele 
aproape 50 de cărți (unele traduse în limbile de circulație 
mondială) pe care le-a publicat de-a lungul anilor 
venerabilul scriitor, dar și studii și evocări. Semnatarii 
acestor articole sunt nume prestigioase, pot aminti câteva 
mai cunoscute de publicul larg: Mitropolitul Bartolomeu 
Valeriu Anania, George Astaloș, Nicolae Dan Fruntelată, 
Emil Lungeanu, Valeriu Matei, Cornel Moraru, Doru 
Moțoc, Ion Nete, Florentin Popescu, Ilie Purcaru, 
Passionaria Stoicescu, George Terziu, Neagu Udroiu. 
Trebuie menționate și numele unor conderieri străini: 
Jean-Yves Conrad, care recenzează volumul „Drumul 
spre Bruxelles”, Iury Dutza, care apreciază volumul „El 
Regimento Blanco” și Giuseppe Manitta, care 
comentează cu remarcabile intuiții critice volumul „Italia, 
terra di casa mia / Italia, pământul de acasă”.   
       
 Tot cuprinsul volumului se referă la un scriitor 
încă foarte activ și care nu și-a încheiat cariera literară. 
Așa cum remarcă editorul, ampla frescă „Moartea roșie”, 
din care au apărut până acum  romanele „Duba de 
noapte”, „Clopote în lacrimi”, „Vulturul albastru” este în 
desfășurare. Sunt pregătite pentru tipar alte două romane 
„În fața glonțului” și „Sindromul Iuda”. Ioan Barbu și la 80 
de ani e într-o perioadă fertilă.      
      Inițiativa 
lui Emil Pădurețu trebuie remarcată pentru că a evidențiat 
un scriitor care nu s-a bucurat constant de receptarea 
critic pe care o merita. Aprecierile asupra scrisului său au 
fost risipite în diverse publicații și ideea de a  aduna, pe 
cele mai importante, într-un volum e binevenită. Criticii și 
istoricii literari de mai târziu care vor să scrie despre 
acest scriitor nu vor putea să ignore volumul „Ziua în care 
înfloresc salcâmii”. Astfel de antoligii sunt necesare când 
e vorba de scriitori ca Ion Barbu.  

 

 

 

Un debut neobişnuit  

 

               Un debut neinseriabil este plachete de poeme 
în proză, TAINA UNUI CAVALERULUI, publicată anul 
acesta la Editura Armanis din Sibiu.  Puţini sunt poeţii 
care să fie atât de mult ataşaţi de propriile inchipuiri cum 
este Ciprian Poşa, autorul acestui mic volum. În „taina” 
pe care o dezvăluie stăteau „ascunse”   SIMFONIA 
MIRESMEI & VALSUL SUFLETULUI MEU, aceste 
metafore, de fapt, metamorfozează  poetic O IUBIRE ÎN 
TĂCERE şi sunt  subtitlurile  volumului.    
 Autorul e întruchiparea cavalerului cu blazon 
albastru, venit din alte vremuri pe un cal sur şi pletos ca 
să realizează o bijuterie poetică prin lirismul spovedaniei 
sale.  Este refuzată realitatea prezentului şi acest fapt 
reprezintă o subtilă atitudine protestatară faţă de 
banalitatea cotidiană de astăzi.  Cititorul e transbordat în 
lumea de mult apusă pe care Ciprian Posa o scoate la 
iveală, în toată splendoarea ei, din valiza închipuirilor 
sale. Versetele plachetei mărturisesc credinţa şi iubirea 
cavalerului medieval evocând o admosfera romantică 
fără prea multe dulcegării şi cu acea doză prezentă de 
melancolie.   Ciprian Poşa s-a făcut cunoscut prin 
apariţiile în filme şi reclame, mai recent în „Asasinarea lui 
Mihnea Vodă cel Rău” şi „Scorpion King”. dar ca poet e 
un necunoscut, nu l-am întâlnit în paginile revistelor 
literare şi nici pe situri on-line. Deşi are în jur de 40 de 
ani,  n-a mai publicat nimic până acum, dar pare a avea 
experienţa scrisului. Este, oricum, foarte însufleţit de 
farmecul  cuvântului rostit poetic şi reuşeşte să atragă 
cititorii cu acest neobişnuit debut care este rarisim şi prin 
conţinut şi prin formă. Volumul „Taina unui cavaler” dă 
impresia editării postume a unui manuscris apocrif atribuit 
unui poet medieval şi stai să te întrebi dacă n-o fi amintit 
de Drummomd of Hawthornden (1585-1649) într-una 
dintre scrisorile sale. Eul liric din „Taina unui cavaler” e 
întruchiparea lui Ciprian Poşa în ipostaza riscantă de a fi 
vieţuit în imaginarul său Ev Mediu, dar imaginaţia lui şi 
felul în care o transpune poetic îl duc în starea de graţie. 
Câteva poeme în proză din acest volum merită 
menţionate, „Hoinar”, „Dorule, dorule”, „Preziceri 
înţelepte”, „Aeternum”, pe care le considerăm cele mai 
realizate. Cititorul rămâne plăcut surprins de întrăzneala 
unui poet de a debuta cu o astfel de carte.  Ce  „cărări” 
va urma poetul după acest debut neobişnuit nu putem să 
ştim, dar ceea ce îi dorim este să nu se autopastişeze, 
rămânând în acelaşi registu liric, să încerce abordarea 
altor teme şi motive poetice pentru că are talent. 
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EXERCIŢII DE SUPRAVIEŢUIRE 
 

 Un  stil  alert, lejer,  cu  zvâcnete cinice,  
dezinvolt şi  prevestitor ne propune Ciprian  Măceşaru în  
ultimul  său  volum  de proză scurtă,  “Şi se făcu  
întuneric”,  apărut la Editura Next Page. Cele opt proze  
ce compun  această carte reuşesc să atragă şi  să 
seducă prin  imagini  adevărate şi  netrucate în care 
atemporalul este „deghizat”,  aducând cititorul,  încetul  
cu  încetul,  până în cele mai  întunecoase unghere ale 
scenei, da,  o  senzaţie de scenă de parcă asistăm la  un  
spectacol  de teatru,  plin  de autenticitatea degajată de 
interferenţele şi  stratificările eului,  dintre vocea civică şi  
cea profundă. “ Aş fi  putut să nu  exist nu  ar fi  fost nici  
o  pagubă,  chiar nici  o  pagubă”,  aşa  începe 
confesiunea “actorului” din “ Fabrica de Draci”. Minunat 
creionat în tuşe subţiri dar viguroase,  portretul  tatălui ce 
se diformizează odată cu  vârsta naratorului  şi  vocile 
pierdute ale unei agonii  fastuoase,  pline de o eleganţă a 
tristeţii  lipsită de ostentaţie. Povestirea care dă titlu  
cărţii, ceea mai  amplă de altfel, este populată de 
personaje ce au ales apartenenţa la un fond moral,  
printre umbrele nesiguranţei  şi apăsarea singurătăţii, 
care însoţeşte adesea “sufletele tari”. Sub un  clopot de 
sticlă, dintr-o  enclavă în alta, cei care îndrăznesc să 
spere şi cei care-şi duc laşitatea până la capăt sunt în  
fond victimele aceloraşi  ticăloşi, desprinşi parcă din 
atmosfera unei republici sud-americane, pândind pitiţi de 
pe după drapele sfâşiate, trăind între protestele 
contestatarilor şi  manipularea indiferenţilor. E un  spaţiu 
al rătăcirilor, al  şovăielilor ori  al  nepăsărilor frivole, 
admirabil redat,  mereu  repetabil şi  plin  de convulsii în  
care victimele se pot transforma lesne în  călăi. Acel 
vârtej existential, populat cu  voci ce se amestecă şi se 
întretaie. Concluzia este fără echivoc: ”omul  trebuie să 
asculte mai  mult,  trebuie să se îmblânzească, să înveţe 
reţinerea  extatică,  să-şi  pună urechea pe celălalt şi  să 
tacă,  să coboare în  luminişul fiinţei. Avem nevoie de o 
societate a ascezei contemplative. Fiinţa nu omul trebuie 
să stea în centru. Umanismul care nu ţine cont de acest 
lucru va sfâşi întotdeauna în totalitarism căci  omul  este 
fundamental ticălos şi  nu  adevărul  îl  interesează,  ci  
impunerea binelui  propriu”. Se poate trăi deci normal  şi  

liniştit în  spatele frontului?  Când îţi  asumi  în  mod lucid 
existenţa, nu. Un  personaj care pare gata să smulgă tot 
ceea ce  aceasta îi  refuză este şi cel din proza “Delay”. 
Dar până la un  punct. Aceea “defazare” dintre acesta şi  
Ioana se va dovedii  fatală. Melancolia golului,  
destrămării  şi  a pustietăţii nu reuşeşte să suplinească 
absenţa unei  femei devorate de absurd.  Aceeaşi 
prăpastie a conştiinţei  eliberate din catacombele cărnii  
va conduce la destrămarea cuplului din “Leoaica”. O fiinţă 
fragilă, tremurată este şi copilul din “Caii” pentru care o 
întâmplare banală care degenerează în mod neaşteptat,  
devine un  reper în  conturarea propriei  identităţi. Dar,  o  
adevărată perlă a genului se dovedeşte proza “Prietenul”. 
Căutarea şi  fascinaţia libertăţii se transformă într-o  
obsesie pentru personajul  narator. Consumarea sa 
mocnită, înăbuşită este de fapt o  stare de recluziune, de 
amânare a impactului cu o lume ce-l înspăimântă dar îl şi 
atrage în  acelaşi  timp,  provocându-I  stări  
contradictorii. Acestea sunt contactele senzoriale cu  
lumea fizică ale personajelor lui Ciprian Măceşaru. 
Asediate de profunzimile fiinţei,  încearcă să reproducă 
anticorpii supravieţuirii. Nu exclud posibilitatea înfrângerii 
dar nici  amănuntele neprihănirii. Adunând sentimente 
pentru definirea noţiunii de om, prind contur şi  
veridicitate. Nu e o  atmosferă de sfârşit de lume,  dar nici  
una  de naştere a uneia  noi. Este aburul  şi  ceaţa ce 
înconjoară o lume fascinantă, lume adevărată, cum  mulţi  
dintre noi  n-am  putea avea, dacă ar fi  să parafrazăm  
autorul.   
 
 
 
 

IRONIA SI  REVERSUL 

 După  câteva volume de poezie, proză şi  critică 

literară, bine primite în  lumea literară timişoreană şi nu 

numai, Daniel Luca revine cu  o  nouă carte de poeme,  

“Teritoriu Ocupat”, aparută la Editura eCreator din  Baia  

Mare. 

 De această data, autorul  a îmbrăcat haina 

caligrafiei  ludice, minimaliste, discursul nu  e dominat de 

patos iar melancolia amintirii şi  a prezentului este 

amestecată într-un creuzet cu  ironia si  autoironia, 

persiflarea şi autopersiflarea:”Te-ai  ascuns după lună/să 

nu  te pot ajunge/ceea ce nu  ştii  este că lucrez deja/la  o  

scară” (Fuga). Vagi  rezonanţe orientale se asimilează 

acestei  stări,  pigmentând emoţia:” Ţi-am  mărturisit 

iubirea/pe o frunză/de dud/Tacticos/urcă/viermele de 

mătase”(Viermele). Dotat cu  un  veritabil spirit al  

echilibrului ce nu  cedează decât accidental anesteziei  

sinelui, poetul  reuşeşte să mascheze realitatea unei  

sensibilităţi incapabile să se sustragă imediatului:”Mă 

caţăr/pe ramurile/umbrei/până la nori”(Umbra) ori ” Zborul  

păsărilor/se curmă în  sticlă/rezistenţa sticlei/se curmă în  

zbor/zborul sticlei/se curmă/în rezistenţa păsărilor/şi aerul 
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intră în păsări/şi păsările în  aer/îmi explodează în  faţă” 

(Sticla).  În acest ultim  poem, retorica lirică devine un  

pretext,  cu  destule suişuri şi  coborâşuri, un  joc al  

ambiguităţii pulverizat cu  o  ironie austeră,  pe marginile 

unei  falii cee nu  tulbură în nici un fel acest exerciţiu  de 

radiografiere. ”Nu ştiam/că tristeţea mărului/se ia/şi nici 

/că nu există/antidot”(Tristeţea mărului) - iată o manieră 

afectivă, melancolică şi ponderat tristă, disimulând un  

acut sentiment al iluzoriului  şi  perisabilului. Cu un  

erotism ce abia se întrevede, printre fisurile pe care le 

permite amărăciunea când mai  lasă loc din  când în  

când sarcasmului bine temperat, Daniel Luca a ales, cu 

un ochi exersat, adică sensibil, smerenia ironiei 

suprarealiste propulsată de fâlfâirea imperceptibilă a 

tristeţii. Unde va duce drumul său? Poate ne răspunde 

acest poem:”Aproape am  ieşit din  sat/ştiam  că e 

undeva pe aici/dar nu-mi dau  seama unde/zăresc o  

bătrânică/şi o  întreb/unde-I inima/ tot înainte maică tot 

înainte” (Tot înainte). 

 

 

 

SCRISORI  DIN  LINIA  INTÂI 

 

 Adunând eseuri şi câteva file de jurnal  literar, 
volumul  intitulat “ Puncte de sprijin” constituie o fericită 
apropiere între citire şi  scriere. Subtitlurile celor trei  
secţiuni  ale cărţii: “Eu,  cititorul, şi  războiul meu”, “Pagini 
de pe frontul  de vest – prospecţiuni  de geografie 
literară” şi “Meridiane istorice într-o  geografie literară”, 
constituie o  adevărată invitaţie la  lectură,  descriere, 
analiză şi  judecată a cărţilor.  Încă din  preambul, criticul, 
eseistul şi nu în  ultimul  rând poetul  Constantin 
Dehelean ţine să ne avertizeze: “Întotdeauna există un  
sfârşit, aşa cum  există în  aceeaşi  măsură un  început, 
un  prezent. Mai  precis, un  prezent al eschivelor 
prezente… Cititul, respectiv cititorul, rămâne acelaşi: un  
umil  soldat din  tranşee, sau, mai  rar, un  general… 
Numai  că timpurile, care oricum  trec, sunt încărcate de 
contururi ale imprevizibilităţii. Ele pot, sau nu  pot, să dea 
tonul unor reflecţii care să se menţină într-un  echilibru, 
aparent efemer, dar din  care cultura şi implicit, lectura în 
tăcerea ei celestă, are nevoie… Efemeridele pot să fie,  
paradoxal, participante la zidirea prezentului”.  Aceasta 
este de fapt şi  argumentul  cărţii,  firul  roşu care o  
străbate de la un  capăt la altul. Pline de patosul  căutării,  
textele sunt rezultatul unei  cercetări  atente a propriilor 
sensibilităţi,  mici  construcţii ridicate pe cultul  ierarhiei 
valorilor.  Sunt demne de meţionat eseurile despre 
nouăzecişti, “eul” liric, jurnal, plagiat, obsesia spaţiului  
antic,  identitate şi cleritate, “poezia Westului îndepărtat”,  
poezia tradiţională japoneză, arta contrareităţii (cu  

incursiuni în  istoria avangardismului românesc) dar şi  
prin  geografia literară a trecutului  şi  a prezentului: 
familia Densuşienilor ori George Brancovici “cel  mai  
însemnat cronicar transilvănean de limbă română”.  “Eu,  
cititorul sunt un  încăpăţânat”,  ţine să ne avertizeze de la 
bun  început,  autorul. “Cititorii sunt aceia care zidesc 
lumea nouă,  uitând premeditat conflictul,  punând 
cadavrele pe socluri şi  învingătorii pe alte socluri.  Cărţile 
salvează tot ceea ce nu  poate fi  salvat pe câmpiile de 
bătaie.  Cititorii  formează un popor care nu  se 
războieşte niciodată”. Armele lor, deopotrivă cu  cele ale 
scriitorilor, cuvintele. Perspectiva prin  care este 
proiectată literatura e deci cea dintre două spirite, autorul  
şi  cititorul. De aici  începe această luptă imaginară,  
câmpul  de bătălie ce se dă interiorul  operei. Întâiul  
castigator  nu  poate fi  decât cititorul, unul  ce nu  poate 
fi păcălit uşor dacă scrierea nu  este impregnată cu  
personalitatea autorului,  oferind o  istorie  şi  o  
metafizică a propriei lumi. Atunci  când sunt create 
premisele şi  termenii  unei  opoziţii între ideal  şi  real,  
între imagine şi  fantasm se ajunge la  acte de creaţie 
autentice, transformând cititorul  într-un  “pion  activ”. 
Traseele spirituale prin  care Constantin  Dehelean 
rătăceşte de ani  buni i-au  impus analizarea atentă a 
unor structuri  de mituri, o  evaluare lucidă a tendinţelor şi  
conceptelor,  a conflictelor dintre isme,  fluctuante,  
mobile,  într-o  continuă metamorfoză. Acestea au  fost 
căile de acces pentru pătrunderea în  miezul unor 
esenţe. Fie că este vorba despre liricul  ce “nu poate fi  
definit canonic”, jurnalul “temporal-uman”, ca o  
radiografie temporală a sinelui ori  acest adevărat 
fenomen al  plagiatului,  evaluat din  diverse unghiuri. 
Necesitatea contrareităţii în  demersul  critic este redată 
cu  minuţiozitate şi  expresivitatea lectorului  
profesionist:”Adevărul  se evidenţiază tocmai  prin  
exerciţiul  contrareităţii. Actul  critic devine fără echivoc. 
Pasiunea pentru idee,  pentru demersul  poetic este ceea 
ce ar trebui să ştie criticii,  şi  anume implicarea totală în  
actul  critic. Formularea precisă a criteriilor de investigaţie 
critică, trebuie să fie neaparat alături  de un  alt 
argument,  şi  anume acela al forării până în  profunzime 
a textului,  fără încifrări sau  ocoliri  ale adevăruli”. 
Frumoase şi  adevărate rânduri. Pledoarie argumentată 
pentru cultură,  “punctele de sprijin” ale lui Constantin 
Dehelean sunt de fapt construcţii  solide, validate de 
mortarul timpului. Iar în  aceste demersuri de cunoaştere 
se ascunde de fapt speranţa secretă a unei recunoaşteri. 
Cea a faptului  că literatura nu  e nici  pe departe atât de 
eliptică,  ermetică,  enigmatică, impenetrabilă,  iar 
lecturile  nu sunt decât poarta unor identităţi şi  
similitudini care au  darul  de a face să se simtă mai  
aproape oameni  atât de îndepărtaţi. 
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Emil 
Cătălin 
NEGHINĂ  
 
 
 
 
Luna  
(in memoriam Georges Melies) 
 
Basm cu potențial revigorant energetic pentru dependenții 
de cinematograf. 
 
Orice luptă devine necesară în urma eșecului. Nu fiți 
leneși, luptați! Fiecare eșec vă va aduce nenumărate 
bucurii. Primiți ce vi se-ntâmplă cu toate chakrele deschise. 
Tot ce se întâmplă se întâmplă bine. Cu fereala potrivită. 
 
Scena 1. Noapte senină. Pe cer lucesc puzderie de stele. 
Aparatul de filmat se plimbă printre ele. Câţiva meteoriţi 
brăzdează câmpul de stele. Câteva stele căzătoare îşi fac 
de cap. Ni se arată o lună aflată în primul pătrar. Brusc, de 
coada lunii se agaţă o funie. Luna se zgâlţâie, se răsuceşte 
şi scapă din strânsoare. Funia dispare. Vedem iar stele. 
Din nou luna. O nouă funie încearcă să se agaţe de lună. 
Nu reuşeşte. Auzim înjurături într-o limbă necunoscută.  
 
Scena 2. Noapte senină. Stele. Meteoriţi. Stele căzătoare. 
Luna. Două funii reuşesc să ancoreze luna. Se aud chiote 
de bucurie. Într-o limbă necunoscută. Luna se zbate. Nu se 
aud decât icnete ciudate însoţite de înjurături fine, totuşi 
uşor de recunoscut. Funiile se întind la maximum. Câteva 
stele căzătoare se lovesc de funiile întinse. Funiile 
plesnesc la impactul cu sunete performante nemaiauzite. 
Sunetele trebuie să fie neapărat noi. Se aud iarăşi 
înjurături. Luna face câteva figuri interesante, dă câteva 
ture de cer, vizibil şi invizibil, după care revine la locul ei, 
doar că se aşează invers, cu capu-n jos, adică cu partea 
convexă în sus.  
 
Scena 3. Noapte senină. Stele. Meteoriţi. Stele căzătoare. 
Luna. Trei funii încearcă să prindă luna. Funiile alunecă. 
Se aud înjurături adecvate. Funiile sunt aruncate de foarte 
multe ori către lună. Poziţia lunii îngreunează foarte mult 
prinderea ei. Înjurături variate, în limbi și dialecte 
necunoscute oamenilor obișnuiți.  

 
Scenele 4-432. Toate aceste scene se petrec în nopţi 
senine. Pe cer se văd puzderie de stele. Ni se oferă o 
plimbare printre stele. O muzică astrală dă să ne 
copleşească. Pe unii dintre noi reuşeşte. Vedem oameni 
copleşiţi care, impresionaţi, plutesc prin vidul cosmic. Au 
diferite poziţii. Pe feţele lor se poate citi o imensă bucurie. 
Din când în când cei doborâţi iau foc şi se transformă în 
stele căzătoare care explodează la impactul cu stelele din 
jur. Cerul pare cuprins de focurile de artificii ale unei mari 
sărbători. Funii peste funii, sute, chiar mii, se străduiesc să 
prindă luna. Câte una reuşeşte, dar luna e foarte abilă şi 
scapă de fiecare dată din strânsoare. În timp, fireşte, luna 
îşi schimbă forma. Se aud foarte multe înjurături, inclusiv 
cu tentă politică şi porcoasă, în alte limbi noi necunoscute, 
unele dintre ele aproape melodioase. Doar câteva. Pe 
lângă funii apar pe rând: suliţe, săgeţi, căngi, şpăngi, 
buzdugane, săbii, şişuri, pietre, bombe artizanale, 
oboroace, plase, arcane, lasouri, bile de rulment, alice, 
gloanţe de cauciuc, gloanţe cu sare, gloanţe adevărate şi 
gloanţe oarbe. Luna scapă nevătămată din toate aceste 
asedii. Din când în când, mai ales în nopţile când e plină, 
luna se încumetă să atace pe cei ce-o atacă. Atunci se aud 
răcnete de spaimă, icnete de durere şi urlete de lup, 
însoţite de foarte multe înjurături savuroase. În deja foarte 
multe limbi necunoscute. 
 
Scena 434. Noapte senină. Stele. Meteoriţi. Stele 
căzătoare. Luna stă relaxată. Muzică astrală grea. Voci 
cântă alături de muzica astrală. Vocile se aud fals. Cerul se 
umple de nori negri. Începe a ploua, a tuna şi a fulgera. 
Înjurături fine la notele si bemol şi fa diez. O imensă 
explozie se aude. Şi urlete de război. Nu se vede mare 
lucru. Totuşi, la lumina fulgerelor şi a exploziilor artificiilor 
umane, vedem luna capturată şi trasă în jos. O mulţime de 
oameni înfăşoară luna într-o plasă imensă. Luna se zbate. 
Nu reuşeşte să scape. Mulţimea fredonează un cântec de 
bucurie aparte. În aceleași limbi necunoscute.  
 
Scena 435. Luna e tăiată în bucăţi de 1,3-1,6 kg şi 
împărţită în mod egal participanţilor.  
 
Scena 436. Se opreşte ploaia. Bucăţile de lună încep să 
crească. Cresc foarte rapid. Mulţimea înjură şi se risipeşte. 
Frică. Bucăţile de lună devin luni mititele, mici, moderate, 
mijlocii, mari, foarte mari, exagerat de mari şi uriaşe.  
 
Scena 437. Lunile cele noi îşi iau zborul. Cerul se umple 
de foarte multele luni.  
 
Scena 438. În ritmul muzicii astrale lunile sunt atacate de 
mulţimea care înjură fin. În  limbi deja celebre, dar total 
necunoscute.  
 
( Muzica - Klaus Schulze - Stardancer)  
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Emil Brumaru cu Silviu Guga. 

 

 
 
Ioan Radu Văcărescu, Murcea Braga, Ion Dur și Dumitru Chioaru, 
la Decernarea premiilor filialei Sibiu pe anul 2017. 

 

 
 
Laureatul premiului Opera Omnia. Filiala Sibiu a USR. Ioan Evu si 
juriul: Dumitru Chioaru, Ion Dur, Mircea Braga si Ioan Radu 
Văcărescu. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Juriul USR /Filiala Sibiu: Dumitru Chioaru, Ion Dur și Mircea Braga. 

 
 
 
 

 
 
Silviu Guga, George Precup și Ioan Radu Văcărescu. 
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