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EDITORIAL 

Silviu GUGA        

                       

100 de prozatori din 100 
de ani 

După publicarea listelor (în editorialele 
numerelor precedente ale revistei) cu 100 de romane, 
apărute după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și cu 
100 de poeți și 100 de darmaturgi care au activat după 
acest mare eveniment istoric, mi s-a făcut pertinenta 
observație că n-am publicat și o listă asemănătoare cu 
prozatorii aceleeași perioade. O serie de scriitori, fără să 
fie romancieri, au fost prozatori foarte buni. Ca să mă 
„reabilitez” dau curs acestei doleanțe pentru că între 
1919 și 2019 am găsit chiar foarte mulți autori de schițe, 
povestiri și nuvele demni de a fi luați în seamă, chiar 
dacă unii n-au scris romane. În lista ce urmează am 
menționat doar prozatorii care nu mai sunt printre noi, 
care au intrat în eternitate.    
 Ordinea din listă este dată de vârsta prozatorilor 
Am încept cu autorul romanului „Europolis” și a multor 
„schițe marine”, Jean Bart, pe numele lui adevărat 
Eugeniu Botez (n.1874).  Enumăr apoi, în ordinea anului 
nașterii, pe cheilalți 99 de prozatori, mai mult sau mai 
puțin cunoscuți, dar toți consider că și-au adus 
contribuția, într-o măsură mai mică sau mai mare, la 
evoluția prozei românești: Hortesia Papadat Bengescu 
(1876),  Gala Galaction (1879), Mihail Sadoveanu 
(1880), Tudor Arghezi (1880), Ion Agârbiceanu (1882), 
Urmuz (1883), Vasile Voiculescu (1884), Panait Istrati 
(1884), Liviu Rebreanu (1885), Dinu Nicodim ( 1886), 
Emanuil Bocuța (1887), Victor Papilian (1888), Felix 
Aderca (1891), Camil Petrescu (1892), Cezar Petrescu 
(1892), Ion Marin Sadoveanu (1893), Carol Ardeleanu 
(1893), H. Bonciu (1893), Gib Mihăescu (1894), Mateiu 
Caragiale (1895), Lucian Blaga (1895), Ion Vinea 
(1895), Ionel Teodoreanu (1897), George Mihail 
Zamfirescu (1898), G. Călinescu (1899), I. Peltz (1899), 
Henriette Yvonne Stahl (1900), Mihai Drumeș (1901), 
Anton Holban (1902), Zaharia Stancu (1902), Ion 
Călugăru (1902), Sergiu Dan (1903), Virgil Birou (1903), 
Mircea Eliade (1907), Mihail Sebastian (1907), Pavel 
Dan (1907), Cella Serghi (1907), Geo Bogza (1908), 
Iulian Vesper (1908),  M. Blecher (1909), Mircea Streinul 
(1910), Radu Tudoran (1910), Ioana Postelnicu (1910), 
Dan Petrașincu (1910), Anișoara Odeanu (1912), Vintilă 

Horia (1915), Gellu Naum (1915), Constantin Virgil 
Gheorghiu (1916), Laurențiu Fulga (1916), Ada Orleanu 
(1916), I.D. Sârbu (1919), Francisc Păcurariu (1920), 
Marin Preda (1922), Constantin Țoiu (1923), Paul 
Georgescu (1923),  Petru Dumitriu (1924), Eugen Barbu 
(1924), Valentin Silvestru (1924), Constantin Chiriță 
(1925), Ștefan Bănulescu (1926), Octavian Paler (1926), 
Radu Petrescu (1927), Mircea Horia Simionescu (1928), 
Ion Lăncrănjan (1928), Nicolae Țic (1928),  Costache 
Olăreanu (1929), Teodor Mazilu (1930), Titus Popovici 
(1930), Alexandru George (1930), Petre Sălcudeanu 
(1930), Pop Simion (1930), Laurențiu Cerneț (1931), 
Fănuș Neagu (1932), Alexandru Ivasiuc (1933), Ion 
Băieșu (1933), Matei Călinescu (1934), Vasile Rebreanu 
(1934),  Sorin Titel (1935), George Bălăiță (1935), 
Romulus Rusan (1935), Daniel Drăgan (1935), Nicolae 
Velea (1936), Marin Sorescu (1936), Mircea Micu 
(1937), Augustin Buzura (1938), Horia Pătrașcu (1938), 
Romulus Guga (1939),  Mircea Ciobanu (1940), Vintilă 
Ivănceanu (1940), Mihai Sin (1942), Radu Mareș (1941), 
Vasile Andru (1942), Dana Dumitriu (1943), Maria Luiza 
Cristescu (1943), Ilie Sălceanu (1946), Mircea Nedelciu 
(1950), Gheorghe Crăciun (1950), Alexandru Vlad 
(1950).   

Lista are, desigur, un grad de subiectivitate, dar 
vă mărturisesc că regret uitarea multor prozatori din 
această listă pe care am încercat s-o fac cât se poate de 
obiectiv. Îmi reproșez chiar că, din dorința obiectivității, 
nu i-am trecut în această listă pe Traian Filip, Vasile 
Crețu, Vladimir Munteanu sau Constantin Stan de care 
am fost legat într-o relație de prietenie.      

Cât privește scriitorii în viață, sunt mulți (de la 
Mircea Cărtărescu la Ioan Barb) care au scris o proză ce 
depășește nivelul artisic al scrierilor unora dintre cei 
aflați în lista mea, dar principiul..„întrării în eternitate” nu 
mi-a permis să-i menționez.  

                     

Salonul Cărții - Deva 1977 (din fototeca scriitorului Radu 
Ciobanu) 

 

                                 EDITORIAL 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1880
https://ro.wikipedia.org/wiki/1884
https://ro.wikipedia.org/wiki/1885
https://ro.wikipedia.org/wiki/1886
https://ro.wikipedia.org/wiki/1892
https://ro.wikipedia.org/wiki/1892
https://ro.wikipedia.org/wiki/1894
https://ro.wikipedia.org/wiki/1895
https://ro.wikipedia.org/wiki/1915
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Dinu FLĂMÂND 

                                         
Caravaggio (I) 

Fără îndoială știa prea bine 
să călărească iar pe drum nu 
se văd 
gropi ascunse nici vreo fiară din bezna nopții 
să-i fie speriat calul – ci mai degrabă blândul 
animalul pătat de mierea lunii cu capul plecat 
spre călăreț pare să-i vorbească iar sabotul 
piciorului potcovot din față îl ferește 
pe cel căzut 
 
însă lumina, da, îi izbește pe amândoi pieziș  
coroborând iar apoi învăluitoare  
parcă din pământ și din cer ieșită 
sfidând pe chipul soldatului 
prelungindu-se pe brațele lui ridicate în adorația 
unei spaime 
care încă îl mai trântește 
de pămân și după ce trupul lui bufnise în praf... 
 
Iar dacă în acea violentă tandrețe care era 
deja somnolenta imensei sale sensibilități tinere 
Caravaggio nu s-a intors și pe sine acolo   
cum avea mai târziu s-o facă 
în mai toate momentele sale de extaz revelant 
(deși chipul celui întins pe jos 
privind cu ochii închiși spre cer pare că îi 
seamnănă) 
trebuie să bănuim că se află și el 
undeva prin preajmă 
căci la el a ajuns mai întâi „chemarea” 
și fruntea lui fusese lovită de copita 
acelei lumini.                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     MARI POEȚI ÎN VIAȚĂ 
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Cornel 
UNGUREANU 
 

Despre geografiile literare:  între 
graniţe 

 

Una dintre cărţile   care animă proiectul 
meu de « Geografie literară » este, fără îndoială 
Paşi pe graniţă. Studii despre imaginarul 
românesc al frontierei de Romaniţa 
Constantinescu. Cartea Romaniţei Constantinescu, 
cu studii de o remarcabilă cuprindere despre 
literatura Pitorescul frontierei de sud, cu pagini 
de o mare frumuseţe despre « Aventura 
dobrogeană »,  cu Balcic, Vama Veche, Ada Kaleh 
se opreşte în Pitoresc şi exotic : frontiera 
răsăriteană.  Frontiera răsăriteană e…Basarabia. 
Dacă aş fi scris  despre « frontiera răsăriteană a 
Basarabiei » aş fi început cu un excepţional roman 
al lui Vladimir Beşleagă, Zbor frânt. Ce înseamnă 
să treci graniţa dintr-un teritoriu al războinicilor în 
cealaltă parte a celorlalţi războinici, cei de dincolo 
de Nistru. Operă abundentă, care are în centrul ei 
tetralogia Cumplite vremi (peste 2200 de pagini) 
cu asasinarea lui Miron Costin de către Constantin 
Cantemir, tatăl lui Dimitrie Cantemir.  Executare 
« fără judecată » spunem azi. Constantin Cantemir, 
domnitorul, Miron Costin, cel asasinat de 
Constantin Cantemir şi Dimitrie Cantemir, savantul 
care se aşează dincolo de graniţă. Savantul, 
artistul, exilatul (?) de care poate începe frontiera 
răsăriteană. 

În remarcabila sa cercetare a „Paşilor peste 
graniţă”, Romaniţa Constantinescu se opreşte pe 
larg asupra literaturii consacrată insulei Ada Kaleh. 
Pe frontiera de sud, descoperă o  literatură despre  
o insulă care a existat. Care a fost înghiţită de ape. 
Romaniţa  Constantinesc se opreşte  asupra  
istoriei insulei  şi asupra cărţilor care dau seamă 
despre transformările insulei. Şi asupra trecerii prin 
insulă (odinioară) a regilor, savanţilor, oamenilor de 
seamă. Romaniţa Constantinescu despoaie arhive 
cu ziare de odinioară, dar insistă şi asupra 

scriitorilor din preajmă, cei de la Turnu Severin, şi 
ei autori de cărţi, de articole, de albume despre 
Ada Kaleh. A citit cu creionul în mână   romanul lui 
Ilie Sălceanu despre Ada Kaleh. Aşa cum cred că 
nici un prozator nu inaugurează o geografie a 
estului românesc mai bine decât cărţile lui Vladimir 
Baştovoi,   aşa cred că nici un prozator nu poate 
inaugura o geografie literară a sudului românesc 
mai bine decât Ilie Sălceanu, uitat azi de mai toate 
dicţionarele literaturii române. Sau de istoriile  
literaturii române. Nu şi de Romaniţa 
Constantinescu. 
         Ilie Sălceanu a copilărit la Sviniţa, sat de pe 
Clisura Dunării, despre care a scris   studii, dar şi o  
monografie: Fenomenul Sviniţa. E locul lui, 
fenomenalul lui loc.S-a născut la Orşova şi a 
dedicat romanele sale sudului.  După etapa sa 
sudică, se stabileşte la Satu Mare unde este 
profesor, jurnalist, director general al Muzeului 
Judeţean Satu Mare. Moare la 16 februarie 2014, 
înmormântat la Sviniţa.  Romanele sale Cămaşa 
morţii. Theodor Vladimirescu, (1999), Ada 
Kaleh. Roman de dragoste, (2008), Gelin. 
Mireasa din Ada Kaleh (2010) şi Apocalipsa 
după  Mahomed  (2014), postum parcurg itinerarii 
care ajung mereu pe Clisura Dunării, trec prin 
Sviniţa şi se opresc într-o insulă care a dispărut, 
Ada Kaleh. Romanul e prefaţat de Eugen Uricaru 
care subliniază « originalitatea »  lui : « Nu pot să 
recomand această carte de o izbitoare originalitate, 
un adevărat de întâmplări, un caleidoscop de 
imagini şi un turbion de senzaţii, fără a atrage 
atenţia asupra bogăţiei lingvistice şi asupra 
talentului de mare prozator cu care Ilie Sălceanu dă 
o culoare  convingătoare acestei fantasme care 
este Ada Kaleh… » Dacă mai scriem că   Ada 
Kaleh. Roman de dragoste e dedicat  « Mamei 
mele, Sofia. Fratelui meu de cruce Mahmud 
Ibrahim, părinţilor  săi Luney şi  Hasan Ibrahim, 
preotului Regep Salih şi fiicei sale Ghenceay, 
surorilor Nesrin şi Errmin Haki Şuiukiran, în 
memoria marilor bărbaţi ai insulei Ali şi Mehmed 
Kadri, cu familia lor. Kadrye, Rifat şui Sefidin, 
frumoaselor Ghiulizar şi Emine şi colegilor mei de 
şcoală Zya Suliman Ergean şi Hayri Ghiurbz, toţi 
din insula Ada Kaleh ». putem înţelege susrsele de 
inspiraţie : itinerarul prozatorului prin această lume, 
însoţit  de rudele şi  prietenii săi,  care şi-a avut şi 
cercetătorii ei, savanţi care au parcurs-o în 
întregime aşa cum au parcurs şi o seamă de 
drumuri ale sudului. Iată un drum:   “În anul acela, 
în luna iulie a anului 1929 m-am întors în insulă pe 
o cale ocolită, spunea Salih.Nu pe drumul Vidinului, 
cum obişnuia toată lumea de aproape două sute de 
ani. Tot pe Dunăre, dar din susul apelor. Am tăiat 

                                           ESEU 
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de-a curmezişul Balcanii, am trecut prin Gositva,  
pe la Tekeul de acolo, din Albania, o mânăstire de 
dervişi, apoi am urcat spre Belgrad. De ostrov m-
am apropiat cu ceaunul unui grec din Orşova. Încă  
mai erau greci pe atunci în oraşul din susul Dunării. 
Un oraş este ca o femeie. Lesne îşi schimbă 
hainele, culorile, îşi ascute limba”. Romanul  lui Ilie 
Sălceanu se bazează pe documente credibile, 
fiindcă există date şi nume  în premieră , dacă e să 
judecăm proza românească. Date şi nume care 
configirează un sud al geografiei noastre cum era 
el la Panait Istrati sau la Fănuş Neagu.  Există, prin 
urmare, personaje-reper ca profesorul Daniel 
Laitin: “Înainte de a  pieri, Daniel Laitin, profesorul 
din Orşova, cel care s-a sfârşit cercetând  insula şi 
Clisura Dunării, mi-a lăsat un manuscris...” 
.Profesorul de la Orşova, Daniel  Laitin “ a călcat 
Clisura Dunării, de la un capăt la altul”  Pe aceste 
itinerarii mai trecuseră nume celebre, bine fixate în 
istoria locului. Ele ne ajută să înţelegem mai bine  
insula, azi dispărută:      
     „Pe drumul de întoarcere în 
insulă, de la Tahtalia, undeva mai sus de Sviniţa, 
să tot fie 50 de kilometri mai sus de Ada Kaleh, 
urmăream drumul lui Evlia Celebi, călătorul turc din 
anul 1600. Între mine şi el se aşeza şi altceva 
decât timpul. El a trecut peste obiecte şi oameni, 
doar cu o curiozitate de  călător. Unul numai cu 
bucuria de a nota.. E#u aveam cu mine nu un sul 
de pergement, ci sufletul. Pe un astfel de răboj, 
liniile sunt mai adânci. El a scris numărul de corăbii 
zdrobite laTahtalia, de îngustimea stâncilor de la 
Inlik, din Cazane, de înfricoşătoarea repeziciune a 
apelor de la Demir Kapu şi a plecat întins să vadă 
alte ţinuturi”. Una din temele cărţii e « insula din 
suflet », aşa cum se trăieşte ea la Ada Kaleh : 
“Soarta, asta e, soarta. Fiecare din noi, chiar şi 
insula o aveam înscrisă în suflet, pe frunte, în 
braţe. În paşii noştri. Cu timpul, soarta iese tot mai 
limpede la vedere. Ea poate fi zărită şi pe chipul 
oamenilor….În insulă se întrevăd semnele 
destinului de sute de azi. Cine a iubit-o, acum se 
întristează Cine a urât-o, se vede răzbunat”.  Insula 
din suflet, insula din trup :  “…îl dureau şalele. 
Boală a adalăilor, a celor din insula asta, cum apa 
aici la doi paşi. Venea din mijlocul Dunării, un 
curent de aer, un val de umezeală. Nu te apăra 
nimeni, nimic”.    Ca în 
romanele lui Panait Istrati, ale lu Eugen Barbu, ale 
lui Fănuş Neagu lumea insulei, a Sudului, este 
« eretică » - trăieşte sub semnul unei senzualităţi 
tulburi. În insulă sunt nu doar credincioşi, ci şi 
« ereticii bektaşilor ».  Ce înseamnă, sub acest 
semn (al insulei) iubire ?  Ilie Sălceanu descoperă, 
în insulă, marile iubiri. Ce înseamnă iubire,  cum o 

poate trăi profesorul Laitin, care vrea să scrie 
despre insulă ?  “Cum să se smulgă, de ce să se 
smulgă? Dar tocmai un făcut, când a devenit un 
prizonier al insulei şi aştepta să  fie sfâşiat de ea,  
înghiţit de braţele ei lacome, stors de ultima  
suflare, simţămintele i s-au aşeazat în ordine. În 
lumină A văzut încoptro se află adevărul Erau 
dorinţele, Se rostogoleau prin ostrov, îi 
îmbrobodeau  pe toţi, fie că erau adalâi, fie că era 
el, profesorul Laintin, ajuns aici ca să cerceteze… 
Dorinţele nu se retrăgeau…”  «  Totul era în ostrov 
un koceaklâc dans turbat al şoldurilor al patimei, al 
dragostei şi al morţii. Deodată, din stânga sa, pe 
ape a apărut o umbră, era o barcă?A strigat, a 
răcnit, să vină, să-l scape….Era întradevăr o barcă, 
o luntre încăpătoare, cu trei mogâldeţe. A strigat 
“vreau să plec, du-mă oriunde, dincolo, repede” 
Omul a mormăit ceva neînţeles, dar a tras luntrea 
la mal ». Cartea lui Ilie Sălceanu păstrează, aşa 
cum demonstrează  şi Romaniţa Constantinescu,  
un segment al sudului românesc.  

Să-l recitim pe  Ilie Sălceanu : are substanţă 
de mare scriitor. 
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Gheorghe 
GRIGURCU 

 

„Un sfîrșit de martie 
neobișnuit de cald” 

  
 „Banalitatea, crunta 
banalitate a Răului” (Hannah Arendt). Dar Binele 
nu e niciodată banal. E doar simplu. 
   X  
 Uneori ești nevoit a lucra îndelung o 
observație/metaforă spre a-i da o față 
mulțumitoare. Alteori aceasta cade intempestiv 
cum un fruct copt dintr-un pom. În acest ultim caz 
dobîndește o savoare a naturii.  
   X  
  A. E.: „Polemistul absolut nu e nici de 
stînga, nici de dreapta. Lovește cu tîrnăcopul în 
ambele direcții”. Poate e de centru. „Maxima sa 
voluptate e să izbească centrul”. N-am putea 
contesta că posedă totuși o anume perspicacitate, 
o finețe expresivă. Oare de ce nu i se dă nici o 
atenție în lumea literară? „Vrei să repet ce ți-am 
spus adineauri?”. 
   X 
  Președintele Ronald Reagan este cel care 
a introdus grațierea curcanului la Casa Albă, cu 
prilejul Zilei Recunoștinței, în 1987, cu toate că, 
sporadic, și alți președinți au mai cruțat pasărea 
anterior.  
   X  
 „Dificultățile, pentru alții, desigur, de 
necrezut, pe care le întîmpin cînd stau de vorbă cu 
oamenii, vin din faptul că gîndirea mea sau, mai 
bine-zis, conținutul conștiinței mele, e cu totul în 
ceață, că pe mine asta nu mă tulbură absolut deloc 
în măsura în care mă privește numai pe mine, și 
chiar mă și odihnesc uneori, mulțumit de mine 
însumi; dar ca să stai de vorbă cu oamenii e nevoie 
de tensiune, de fermitate și de coerență susținută, 
calități care nu există în mine. În norii de ceață n-
are să vrea nimeni să se lungească alături de mine 
și, chiar dacă ar vrea, eu tot nu aș putea să-mi 
alung ceața de sub frunte, pe cînd, între doi oameni 
ea se risipește și nu mai rămîne nimic” (Kafka).  
   X  
 „Nici un scriitor înaintea sa nu a reprezentat 
obscuritatea desăvîrșită cu o atît de intensă 
claritate și asemenea orgii ale disperării cu atîta 

simplitate și atîta superioară liniște. O mîndrie 
spirituală nemăsurată se exprimă fără efort în 
scrisul său cu gestul legitim și convingător al 
umilinței. Însăși destrămarea își găsește în această 
operă nivelul superior al integrității și complexitatea 
cea mai nepătrunsă își află o seninătate și o 
simplicitate aproape sfîntă. Kafka a găsit legea 
morală a unei lumi infinit de înșelătoare și își vede 
netulburat de cele mai precise măsurători 
matematice într-un domeniu al realității stăpînit de 
demonii răului” (Erich Heller).  
   X  
 Redundanța: caricatura pasiunii. Avariția: 
caricatura înțelepciunii. 
   X 
 O salutară licărire a virtuții în obscuritatea 
păcatului, atunci cînd un ins eminamente vanitos, 
oportunist, veninos se înduplecă a recunoaște 
modestia, consecvența, bunătatea Celuilalt.  
   X  
 Hedonismul norilor care par a nu avea nici o 
semnificație, nici măcar una plastică, deoarece, în 
pofida enormului lor potențial în această direcție, 
oamenii șovăie a-i transcrie pur și simplu. Nu 
cumva norii prevestesc roboții care vor fabrica artă 
pe scară industrială excluzînd artistul? Căci se 
apropie inevitabil era roboților estetici…  
   X  
 „Cîntăreața pop egipteană Sherine Abdel 
Whab a fost trimisă în judecată în țară pentru că a 
spus, în timpul unui concert în străinătate, că a bea 
apă din Nil ar putea fi periculos pentru sănătate. 
Cîntăreața de succes a fost acuzată că «a adus 
atingere interesului general», iar sindicatul 
muzicienilor a anunțat că i se va interzice să mai 
apară pe scenă în Egipt. Obsesia pentru imagine a 
autorităților e universală. Nilul trebuie să rămînă 
curat ca lacrima. Încă nu și-a propus nimeni, dar și 
Dâmbovița ar putea deveni peste noapte un rîu de 
munte cu apă limpede și cristalină” (Dilema veche, 
2017).  
   X  
 Lucruri pe care le ascunzi Celuilalt dintr-un 
amestec de tristețe și pudoare, aceleași lucruri pe 
care le dezvălui lui Dumnezeu dintr-un amestec de 
durere și bucurie.  
   X 
 Iubești lucrurile inclusiv pentru faptul că le 
poți  iubi fără riscurile pe care le înfățișează iubirea 
pentru ființe.  
   X  
 Iubirea ta pentru lucruri e poate cea mai 
apropiată de pilda iubirii divine, întrucît reprezintă 
cea mai amplă distanță pe scara Creației dintre 
superior și inferior.  

                              CONOTAȚII             
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   X  
 Teroarea originalității. „Nu îți vine să îi pui în 
picioare! Designerul britanic Debbie Wingham a 
expus săptămîna trecută cea mai prețioasă 
pereche de pantofi din lume. Prețul de 15,1 
milioane de dolari este descurajant pentru oricine” 
(Click, 2017).  
   X  
 „Cum așa, după atîtea secole marcate de 
progrese, de dezvoltare a științei, să nu îndrăznesc 
să întind mîna noaptea, nu în glumă, ci dintr-o 
teamă serioasă, tenace, că  - mai știi? - , poate că 
ea stăpînește furtuna? Sunt oare un om lucid și 
modern? Da. Sunt conștient, cultivat, orientat? Da, 
da. Îmi sunt oare cunoscute ultimele realizări ale 
filosofiei și toate adevărurile contemporane? Da, 
da, da. Sunt lipsit de prejudecăți? Da, în mod sigur. 
Dar, la naiba, de unde pot să știu – de unde pot 
avea certitudinea, garanția, că mîna mea n-ar fi în 
stare, printr-un gest magic, să oprească sau să 
stîrnească furtuna? Deoarece tot ce știu despre 
natura mea și despre natura lumii este parțial – ca 
și cum n-aș ști nimic” (Witold Gombrowicz).  
   X  
 „Imaginea pe care o păstrez despre 
Gombrowicz este a unui personaj mîndru și pudic, 
în ciuda eforturilor sale de a seduce. Era un 
seducător. Solitar în ceea ce privește geniul său, 
avea o mare forță interioară și mici slăbiciuni, poate 
chiar o fragilitate pe care doar el și-o știa și pe care 
o compensa prin ceea ce putea fi socotit aroganță. 
Oricum, geniul îi supăra pe cei siliți să-l întîlnească” 
(Maurice Nadeau).  
   X  
 Strategia față de tine însuți, un factor 
implicat în orice creație literară, cum într-un război. 
   X 
    Un sfîrșit de martie neobișnuit de cald. 
Privesc în pădurea din apropiere copacii 
înveșmîntați în albul mugurilor, cu aspectul unor 
Îngeri vegetali.  
   X  
 Un copil răsfățat devine impertinent sau 
timid? Depinde de natura în devenire a acestuia. 
Ambele situații sunt verosimile, dată fiind „ruperea 
din rînd” la care e supus. 
   X  
 Aștepți să-ți treacă prin minte o metaforă 
cum o promisiune de mîntuire. 
   X  
 Inima unui colibri, la fel ca și a canarului, 
bate de aproape o mie de ori pe minut.  
   X  
 „O aparentă anomalie: cei ce trăiesc 
preocupați de Eternitate fac caz de cel mai 

neînsemnat minut. Iar cei pentru care numai timpul 
contează îl pierd de  bunăvoie. Pentru primii însă 
timpul nu e decît expresia aproape superstițioasă a 
unei încercări prin care le e dat să treacă; pentru 
ceilalți – prima și cea mai prețioasă dintre realitățile 
pe care acceptă să le recunoască” (Monseniorul 
Ghika).  
   X  
 X lingușește frenetic, dar cum suportă oare 
să fie frenetic lingușit de către Y? Ipocrizia 
suprapusă unei alte ipocrizii nu rămîne ipocrizie? O 
mică enigmă.  
   X  
 X, un ratat sonor în cele trei-patru direcții de 
creație în care părea că s-a angajat. Acum 
octogenar, își clamează încă proiectele genialoide 
ca și cum nimic dezamăgitor nu s-ar fi petrecut. 
Ipoteza hazardului iese din joc. Ce i-a lipsit? 
Desigur vocația care e inconceptibilă altminteri 
decît drept o manifestare a sincerității. Dar cine nu 
e sincer cu sine ar putea fi sincer cu Celălalt? Am 
impresia că veleitarul X, înainte de-a se privi în 
oglindă, își pune și în prezent o mască.  
   X 
 Iubirea nu obosește niciodată, doar tu 
obosești. Oboseala: o stare de inautenticitate.  
   X  
 Oportunistul: un proxenet al propriei sale 
ființe.        
             X  
 „Pe 25 mai 2015, Gao Bingguo, un apicultor 
chinez de 55 de ani, din provincia Shandong, și-a 
acoperit corpul cu 1.100.000 de albine, cîntărind 
109,5 kilograme (zece mii de albine cîntăresc 
aproximativ un kilogram). Precedentul record, 
stabilit tot de un apicultor din China, era de 85,5 
kilograme” (Dilema veche, 2016).  
   X  
 A. E.: „Procentaj. Pentru a i se mări pensia 
cu 50%, ține morțiș să intre în Uniunea Scriitorilor”. 
Despre cine vorbești? „Despre un poet în proporție 
de 5%”.  
   X  
 Duplicitarul: un bisexual moral. 
   X  
 „Democrația nu înseamnă legea majorității, 
ci protejarea minorității” (Albert Camus).  
   X 
 Suferă ca un pește într-un acvariu. Dar 
precum un pește care n-a cunoscut marea 
niciodată. 
   X  
 „Operele poetice sunt făcute ca și această 
fericire a ta. Un incredibil echilibru de da, de 
afirmații, toate pe punctul de a fi rostite, toate pline 
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de o infinită posibilitate care rămîne în suspensie și 
nu se descarcă niciodată. Arta de a nu fi satisfăcut, 
aceasta este arta” (Cesare Pavese).  
   X  
 Timpul vid e inuman, umanizîndu-se doar 
atunci cînd dobîndește un conținut. Străduiește-te 
să-l umpli cu ceva pentru a nu rămîne cum un 
sertar gol, o odaie goală. 
   X  
 Admirația face parte dintr-un registru mult 
diferit de cel al iubirii. Cortegiul său egotic poate 
cuprinde impulsul competițional, gelozia, invidia.   
„Admirația se lipsește de prietenie. Își ajunge ei 
însăși” (Jules Renard).     
             X 
 Metaforă dureroasă cum gura căscată a 
unui pește deznădăjduit, scos pe uscat.  
   X  
 Parazitat de inexistență.  
   X  
 Cînd îți dai seama că ai văzut pentru ultima 
dată un om apropiat, un animal drag dispărut, 
prezentul și viitorul încetează a mai acționa, 
deoarece trecutul devine uriaș peste fire, pustiitor.  
   X 
 „Dacă există un Dumnezeu, este numai cel 
pe care îl cunosc în mine, ca pe mine însumi, și în 
tot ce este viu. Se spune că materia nu există. Nu. 
Ea există, dar este doar mijlocul prin care 
Dumnezeu nu este mort sau nimic, ci este 
Dumnezeul viu. Materia este calea prin care El 
trăiește în mine și în tot. De ce, nu știu, dar știu că 
așa este” (Tolstoi).  
   X  
 „Întunericul nu este absența luminii, ci 
spaima care ne cuprinde de lumina orbitoare” 
(Jacob Böhme). 
   X 
 Tremurul de flacără de lumînare a eternității 
care se consumă cotidian. 
   X  
 Cînd te gîndești la extincție, ai în vedere o 
viață insuficientă. Cînd te gîndești la eternitate, ai 
în vedere o viață în plenitudinea sa. 
   X 
 „Perfecțiunea răului este de a nu cunoaște 
divinul” (text anonim).  
   X  
 I. D. Sîrbu despre surghiunul său alutan, 
într-o scrisoare adresată confratelui Horia Stanca: 
„Am trecut pe lîngă Universitate: miroase a șobolan 
mort. Șapte dascăli de marxism tremură de frig și 
frică. Am trecut și pe sub arcadele Teatrului; aici, în 
pace și onor, sub 50 vagoane de marmură de la 
Rușchița, putrezește limba română, vie și cultă. 

Merg să văd un film coreean: plîng, acest gen și 
acest nivel ne așteaptă. Mă întîlnesc cu un cărturar 
local, mă asigură că din cei 80 de popi ce 
funcționează în Craiova mai există 2-3 «care cred 
sincer și în Dumnezeu». La redacția Ramuri cînd 
intru (la solstiții), toți tac și pălesc: se comportă de 
parcă unul dintre ei – nu se știe care – a fost curînd 
castrat de-a-n-picioarelea fără anestezic, dar 
despre asta nu se vorbește, în Craiova e în tradiție 
să depui un testicol la Primărie, în semn de gaj sau 
ca ostatec. Asta îți asigură restul de bărbăție”.  
   X  
 O erezie, poate. O durere a sufletului atît de 
intensă încît n-ar putea fi – cutezi a crede – decît a 
lui Dumnezeu însuși, pogorît cu infinită mizericordie 
în ființa ta netrebnică.   
   X  
 Solitudinea: o eludare a prezentului în 
favoarea acelor timpuri ficționale care sunt 
amintirea și visul. Adică un apel la ceea ce 
esențialmente a fost și la ceea ce esențialmente va 
să fie. O abordare similiestetică a existenței.  
   X  
 „Orice orînduire socială este rea: din cînd în 
cînd devine doar suportabilă. Între rău și suportabil, 
e o dispută care nu merită nici măcar o picătură de 
sînge” (Alfred de Vigny). 
   X  
 Prietenia poate fi un izvor, un rîu, un lac, o 
mlaștină. Uneori, succesiv, toate la un loc. 
   X 
 „«Limba moldovenească a apărut cu mult 
înainte de limba română» a declarat recent Elena 
Hrenova, deputat în partidul lui Igor Dodon. Am stat 
și m-am gîndit un pic și cred că înțeleg ce-a vrut să 
zică doamna: înseamnă că moldoveneasca o 
vorbeau, de fapt, dacii” (Dilema veche, 2017).  
   X 
     Criticul de poezie, mai mult decît oricine 
altul, un somelier al verbului (așa s-ar cuveni să 
fie).  
   X 
 La un post tv.: „A fi mai ortodox decît Papa”. 
   X   
 Un nivel mediu, dulceag, ușor încețoșat al 
paginilor pe care le citești acum te obosește fără 
întîrziere. Dar după ce lași cartea din mînă, te simți 
mai integrat mediului din jurul tău (lumina piezișă 
din apartamentul de bloc, micile zgomote casnice, 
un ecou al traficului stradal etc.), ca și cum lectura 
precedentă i-ar fi acordat, compensator, girul 
încrederii sale.  
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Al. CISTELECAN 

 
 
Sturm und drang și 
floricele   
(Elena Balamaci) 

 
 

”Firește, pentru Cella” e singurul volum de poezii 
al Elenei Balamaci: Casa dintîi. Poeme, Editura 
Eminescu, București, 1972. ”Firește” nu doar pentru că a 
fost moștenitoarea Cellei Delavrancea, ci mai ales 
pentru că a meritat să fie. Elena (n. 1918, la Corița, în 
Macedonia; decedată la București, în 1994)1 e 
absolventă de litere și filosofie bucureștene și, în afară 
de acest mănunchi de poeme, a mai scris doar un 
roman – Xena și umbra ei -, asupra căruia se oprește cu 
deosebire Smaranda Vultur. Poemele, cu tot cuvîntul 
înainte scris de Al. Philippide, n-au recoltat mare succes 
– oarecum pe drept. Philippide zice că-i este 
caracteristică ”voința de fixare a clipei”2 (vezi Doamne, 
ca la Faust!) și că sensibilitatea ei e ”atentă la nuanțe 
subtile”.3 Ar fi vorba, așadar, dacă trecem cu vederea 
faustizarea forțată, de o poezie de instantanee, de 
fotografii în direct, filtrate și rafinate. Elena e o 
prezenteistă, scrie de la fața locului, fie că-i în fața unor 
peisaje, fie că-i în fața unor stări – pe care, desigur, le 
amestecă astfel încît uneori stările devin peisaj iar 
peisajele – stări. Chiar dacă-și mai aduce aminte de cîte 
ceva (dar numai incidental), ”tema ei predilectă” nu e, 
cum zice Smaranda, ”amintirea”,4 căci Elena face doar 
reportaje delicate, adesea cu cerneală japoneză, ale 
momentului pe care-l trăiește – sau, mai degrabă, îl 
contemplă, căci modul ei de viață e contemplația. Are 
dreptate Marin Bucur s-o socotească ”o contemplativă”, 
dar în nici un caz – cum zice el – una ”pătrunsă de fiorul 
liric aparent glacial”.5 Ce-i drept, versurile Elenei nu fac 
mare oratorie (și nici limbute nu sînt, ba dimpotrivă: 
contrase, de regulă, la simple incizii sau mărgele 

                                                           
1
 Datele biografice luate din portretul pe care i-l face 

Smaranda Vultur în Dicționarul general al literaturii 
române, A-B, Editura Muzeul Literaturii Române, 

București, 2016, p. 523. 
2
 Cuvînt înainte, p. 5.  

3
 Idem, p. 7.  

4
 Dicționarul general... 

5
 Literatura română contemporană. I. Poezia, coordonator 

Marin Bucur, Editura Academiei, București, 1980, p. 513.  

imagistice, într-o dicție aproape hieratizată) și-s ținute 
sub controlul unei voci bemolizate. O astfel de tonalitate 
”minoră” favorizează predispozițiile elegiace și Elena – 
cum zice Marin Bucur - ”este la un pas de poezia 
elegiacă, dar o evită cu luciditate.”6 Cu luciditate ori ba, 
substanța poemelor nu e, de fapt, elegiacă și nici 
fioarele nu-s glaciale, chiar dacă-s mereu cenzurate. Dar 
nu de tot cenzurate, căci mereu șoaptele Elenei sînt 
perturbate de patetisme, ca și cum sub seninătatea 
contemplativă s-ar afla întotdeauna ceva tumultuos, gata 
să izbucnească. Nici Elena, ca și alte, multe, surate, nu 
se închipuie poetă fără adîncuri răscolite sau fără 
tensiuni tescuite acolo. Poetica instantaneelor – ”dă-mi 
clipa,/ s-o lipesc de tine” etc. – are doar un calm 
aparent, căci dedesubtul lui se petrec seisme grave: 
”Neliniștea să-mi lași/ Întreagă./ Să-nvolbureze în 
adîncuri/ Vîltoarea plină de scîntei” etc. (Dă-mi clipa). 
Nici măcar cînd face acuarele, pe vechiul stil descriptiv 
al tradiționaliștilor interbelici – oarecum în maniera 
iconografică a lui Adrian Maniu, nu scapă de cîte-un 
radical care tulbură, fără să fie cazul, desenul voluptuos 
al clipei: ”Apune soarele./ Apoteoză de acrobat/ În salt 
de pe trapez” etc. (Înserare la Dunăre). Cînd vine vorba 
de sine, cu atît mai mult pateticele-și fac loc și-și fac de 
cap, retorizînd o confesiune ce trebuia doar murmurată: 
”Din fagure cuminte/ Străfulgerat împrăștiate,/ Haotic s-
au desprins.// S-ating orbita unora vibrez/ Și sîngerez în 
ascuțiș” etc. (Amintirile). Și ca și cum o asemenea 
sîngerare a memoriei n-ar fi de-ajuns, amintirile se mai 
și înalță ”tiranice deasupra vechilor genuni”! Cam așa se 
închipuie Elena: victimă terifiată a propriilor dramatisme. 
Nici scrisul de poezie nu vine, de fapt, din seninătate 
contemplativă, din detașare senstimentală, ci dintr-o 
închipuită violență a vocației de care numai romanticii 
blestemați mai avură parte: ”Rîul de foc mi-l țin 
duhovnic./ Rîul de foc a cotropit tăcerea” (Rîul de foc). 
Nu prin neînsemnate stări intermediare vrea ea să 
treacă sau să le fotografieze, ci ”prin vuietul/ nesațului 
de mine” (Din fără margini). Un fel de sturm und drang 
visa și Elena. 
 Desigur că nu era de ea, poetă de caligrafie cum 
era, poetă de grație chinezească a peisajului, de 
floricele aproape sofisticat de rafinate: ”Brusc fîșîit de 
mătase;/ Piere,/ Virgulă vie în frază vegetală” 
(Instantaneu). Un asemenea oțiu contemplativ i-ar fi fost 
potrivit, dar Elena voia să fie ”aruncată” în ”margine de-
abis” și să trăiască în ”vîrtej de gînduri” (Insomnie), cu 
”prăpăstii” ”în miezul inimii” (De atunci). Normal că la 
așa proiect de sine pictura de neliniști devine pur desen 
de agonie: ”Țipar în sînge lunecat,/ Funie pe inimă-
ncercuită,/ Atît de răsucită,/ Că spaimele n-ajung să-mi 
spună/ De-o sprijină pe dinăuntru/ Ori, chingă,/ Din afară 
o sugrumă” (Neliniște). Un bun fotograf de peisaje ar fi 
putut fi Elena; dar în nici un caz reporter de seismografii. 
Suferința are însă atîta prestigiu poetic încît nici poetele 
cele mai nepotrivite cu ea nu se pot abține să n-o 
invoce. Toate poetele se vor un pic martire, chiar și cele 
cărora le-ar sta mai bine ghergheful delicat.     

                                                           
6
 Idem, ibidem.  

                             ISTORIE LITERARĂ 
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Virgil 
PODOABĂ 
 
 
 
 

                  Despre 
Pădurea… lui Rebreanu și 
tra(ns)ductibilitate 
 
Topa Mică la 15 August,  
de Sfântă Mărie, ora 6. 30 
 
Dragă Georg, 
 
Ieri am dat ultima lovitură de coasă în fundul Râtului și 
am incendiat fânul ce se uscase. E noua metodă de 
valorizare românească a acestui nutreț tradițional: cu 
chibritul! Mă dor toate cele, inclusiv unghiile, și parcă-mi 
pare rău c-am terminat hectarul. Dar las că vine ea, 
otava… și  dă-i și luptă… și  dă-i și luptă…din nou. 
Azi, de Sfântă Mărie, se împlinesc deja 3 ani de când a 
adormit mama. (…) 
Azi mă reîntorc la proza mureșeană. 
Despre Pădurea… lui Rebreanu și traductibilitate, 
înainte de plecare, doar o temă mai veche, însă  nucleul 
a ceea ce aș avea de spus. 
  Ajuns la extrema alienării sale de propria autenticitate, 
ca o consecință a educației sale imperiale și a altor 
factori de presiune ideologică, Apostol Bologa va face 
calea-ntoarsă, la autenticitate, grație celei mai puternice 
experiențe din viața sa: experiența revelatoare, 
contingentă și privată, a apartenenței la ai săi, chiar 
revelația acestei apartenențe, care va produce un 
capovolgimento în biografia lui. De aceea, cuvântul care 
i se potrivește din plin e acela german de Erfahrung în 
sensul  în care e folosit de Hegel sau Heidegger. În 
concret,  e vorba, cumva, de experiența specificității sale 
naționale sau, poate mai bine, a apartenenței la ceva 
foarte important, mai cuprinzător decât el însuși,  
precum un etnos, o patrie proprie, dar nu atât în sens 
politic, cât existențial, care face din Pădurea… un roman 
patriotic substanțial (de la lat.  substare, a sta dedesubt), 
nu retoric. E singurul roman într-adevăr  patriotic pe 
care-l avem, pentru că e fondat pe această experiență 
revelatoare a subiectului care-o trăiește, Apostol Bologa. 
Experiență care-i conferă, firește, autenticitatea 
existențială și specificitatea insubstituibilă. 

           Totuși, această experiență nu are decât, lucru 
capital!, o față particularizantă, contigentă și privată, 
închisă și întoarsă spre sine, unicizantă. Căci ea nu este 
trăită doar de cineva anume, doar de Apostol Bologa, și 
nu rămâne  ferecată în ființa acestei persoane anume, ci 
este totodată, pe cealaltă față a ei, foarte deschisă spre 
ceilalți, chiar spre universal: e, altfel spus, și o 
experiență, dacă nu universală de-a binelea, atunci 
aproape universal răspândită. Diseminată, cum zic azi 
aproape toți, pe-aici. Universal diseminată, chiar dacă 
nu sub forma asta. Fiecare are o apartenență bazală, 
fiecare aparține de ceva esențial și vital pentru el: de o 
religie, de o ideologie, de un grup, de o gașcă etc. Chiar 
și sub forma particulară în care o pune Rebreanu în 
roman, au trăit-o destui, inclusiv destui germani 
răspândiți în cele patru vânturi. Acest fel de simili-
universalitate o face și tra(ns)ductibilă. Din acest punct 
de vedere substanțial, Rebreanu nu are probleme, dacă 
traducătorul reușește să se identifice cu ea, cum sunt 
sigur că ai făcut. E genul de substanță (firește, nu numai 
cea rebreaniană), altminteri, foarte variată,  care 
constituie miezul oricărei traduceri și care o face 
posibilă. Dar mai întâi e chiar miezul și nucleul genetic al 
operei adevărate. O găsim întotdeauna la marii scriitori. 
La cei mediocri nu prea. Eventual, aceștia produc o 
mimeză a ei… Treaba lor ! Nu ne încurcăm cu ei. 
 Dar apar, la Rebreanu, acele „pasaje ale unei exaltări 
disperate (sau disperări exaltate)”. Pasaje buclucașe 
care nu au priză la nemți și nici la alții, nici chiar la mine. 
Ce faci, vorba ta, cu ele? Ce faci, în genere, cu  pasajele 
neprizabile în cultura în care transporți opera mare?  
După mine, există două soluții. Ori le înlocuiești cu ceva, 
cu cu totul altceva, prizabil în acea cultură și în spiritul 
operei, dar pentru asta trebuie să fii de nivelul genialității 
autorului ei și, în plus, nu avem, nu am eu, exemple de 
traducători care să fi procedat astfel, ori adopți, fie și cu 
titlu de experiment vesel, soluția franțuzească: se spune 
că traducătorii francezi când dau peste pasaje 
ininteligibile pentru cititorii din Franța nu se sinchisesc 
prea tare de ele și le saltă pur și simplu. Ce zici de asta? 
Eu zic că e o soluție foarte în regulă în neregula ei. 
Perfectă și pentru Rebreanu. De fapt, nu ne interesează 
decât ceea ce e viu într-o operă oriunde și, dacă se 
poare, oricând. Să fim duri și, mai cu seamă, elitiști, 
acum când cultura de elită e pe ducă. 
Se mai spune ca soluția franceză face, uneori, minuni: 
face ca anumite cărți să fie mai bune în franceză decât 
în original. Și cum? Doar lasând în plata Domnului 
pasajele ininteligibile celor pentru care traduci, adică 
pasajele prea idiomatice sau prea răsuflate istoric. 
 
Cu vitejie exclusivistă și elitistă, 
Virgil  
 
               ( Din Scrisorile către Georg) 
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EMINESCU ȘI CHINA 
(Diana Cotescu, Tudor Nedelcea) 

 
 Sunt benefice pentru cunoașterea 
(popularizarea) lui Mihai Eminescu în 
străinătate, orice fel de activități care să-i 
evoce personalitatea și să-i prezinte opera. De 
data aceasta, Tudor Nedelcea semnează un 
amplu articol în care este urmărită prezența 
Chinei în publicistica gazetarului de la Timpul 
(„Eminescu se dovedește un fin cunoscător al 
istoriei Chinei, pe care o prezintă ca un demn 
model de urmat”). Studiul a fost trimis în iunie 
2017 la Beijung, directorului Centrului Cultural 
Român de acolo, dl. Constantin Lupeanu, cu 
prilejul organizării unor manifestări de 
omagiere a poetului, activitate organizată în 
parteneriat cu Universitatea de Studii 
Internaționale din Beijing. Conferința, la care 
autorul studiului n-a putut participa, a fost citită 
de către o studentă care învață limba română, 
bucurându-se de un apreciabil succes și 
stârnind un rela interes, după cum ne 
încredințează dl. Constantin Lupeanu, într-un 
cuvânt introductiv la placheta editată de 
Fundația Scrisul Românesc, la Craiova, în 
2018, în trei limbi: română, engleză și chineză 
(Diana Cotescu, Tudor Nedelcea, Eminescu și 
China – Eminescu and China – transcrierea 
titlului în chineză îmi este imposibil de 
reprodus).  
 Tudor Nedelcea parcurge întreaga 
publicistică a lui Mihai Eminescu, reținând 
trimiterile sau comentariile pe care acesta le 
făcea la adresa Chinei. De cele mai multe ori 

ele vin în discursul polemic al gazetarului care 
cată astfel a mustra indolența politicienilor 
noștri, de tipul:„credem că d. Brătianu ar primi 
alianța nu a unei puteri serioase europene, dar 
și a Împărăției Chinei numai pentru a se 
mănținea și mai departe (la putere, n.n., 
Ct.C.)”, ori a ironiza aceeași clasă 
politică:„Românii nu mai sunt o națiune, ci o 
adunătură de naționalități. Negoț, funcții 
publice, proprietate financiară  - toate foiesc de 
numiri străine, cărora li-i de România, cum ni-i 
nouă de China”, sau: „Dacă China ar cuceri 
Ungaria, cei dintâi cari s-ar pretinde chinezi ar 
fi evreii și advocații, credem” Etc.  

Dar, Tudor Nedelcea se oprește și 
asupra comentariilor de profunzime:„Din 
același mare gânditor chinez, Lao-Tzi, 
Eminescu preia ideea protecționismului 
economic, pe care o va folosi în studiile sale 
economice (Poetul voia să tipărească un 
dicționar economic și un manual de economie 
politică!). El comenteazî, cu acest prilej vol. 
Chine moderne au Discription histotique, 
géographique et littéraire de ce vaste 
empire, de Guillaume Pauthier și Antonie 
Louis Bojin (Paris, 1853)”.  
 O primă parte a studiului, partea 
introductivă este consacrată relațiilor străvechi 
dintre România și China, vorbind, mai pe larg, 
despre vizita solului Rusiei, românul Milescu 
Spătarul în China, urmăind negocierile 
acestuia cu oficialii chinezi, punctând memoriul 
prințului Yu Fuquan, la 3 septembrie 1677, 
privitor la convorbirile acestuia în numele 
Țarului Rusiei.  
 Studiul are un caracter informativ și 
pune în evidență faptul că pentru gazetarul de 
la „Timpul”, Mihai Eminescu, nimic din cea ce 
se întâmpla semnificativ în lume, nu rămâne în 
indiferneță. E și acesta un mod de a pătrunde 
în laboratorul intim de creație al lui Mihai 
Eminescu.  
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C. Rădulescu-Motru şi identitarul 
românesc 

 
În esenţă, stilistica diacronică a identitarului 

psihologic românesc distinge între două forme 
aparent limpezi, cea apolitică şi cea politică. Atunci 
când D. Drăghicescu publică partea inaugurală a 
studiului său Din psihologia poporului român, 
jumătatea secundă, esenţială a studiului nefiind 
niciodată finalizată, el lucrează la adăpost de orice 
ingerinţă politică, singura grijă pe care autorul o are 
fiind aceea de ştiinţificitate academică. Ulterior, 
Constantin Rădulescu-Motru simte presiunea 
ideologiei şi a politicului, dar se delimitează net de 
ea, din dorinţa de a elibera consideraţiile sale de 
orice relativizare circumstanţială. Trăind în timp, în 
istorie, afirmând – Motru mai ales – necesitatea de 
a situa psihologicul românesc în cadrele dinamice, 
definitorii ale istoriei, ei „ies din timp”, oarecum, 
atunci când îşi scriu cărţile, din dorinţa unei 
obiectivităţi ştiinţifice nepătate, nealterate de 
imixtiuni.  

Inevitabil mai angajat prin intermediul 
publicisticii sale de la Viaţa Românească, Mihai 
Ralea e, şi el, tranşant atunci când vine vorba de 
matricea deterministă a trecutului. „Ca să probezi 
realitatea specificului naţional n-ai nevoie de ideea 
trecutului”, scrie el în Filosofia culturii cu aplicaţii 
româneşti, din 1926 (Ralea, 1997, p. 17). Motivul 
suspiciunii, discutabil întrucâtva, îl reprezintă 
neîncrederea într-un trecut eterogen, „străin” 
parţial: „...când e vorba de noi, românii, trebuie să 
constatăm că trecutul nostru e prea puţin al nostru. 
Nu putem să ne recunoaştem în multiplele influenţe 
străine – greceşti, turceşti, slavoneşti – care ne-au 
bântuit. Noi am început de foarte puţină vreme 
istoria noastră adevărată. E mai cuminte şi mai 
comod să ne considerăm un popor mai recent, să 
grupăm toate forţele noastre în prezent şi viitor.” 
(Ibid., p. 19)  

Ideea – o adevărată obsesie a gândirii lui 
Ralea – va fi reluată în Fenomenul românesc 
(1927), prin ataşarea unei concepţii foarte 
maleabile, flexibile, referitoare la trecutul care se 
metamorfozează în timp, se modifică. Fiecare 
popor, scrie Ralea, dispune de mai multe trecuturi, 
din care-l selectează pe acela care corespunde 
necesităţilor sale strategice de moment. Nu există 
un singur trecut, etern şi imuabil; în consecinţă, 
sufletul unui popor cunoaşte, şi el, diferite identităţi 
şi paliere de-a lungul istoriei, pretenţia 
autohtonizanţilor de a reveni la un singur trecut-
matrice, cel „atemporal”, substanţial sau originar 
fiind iluzorie: „Aici stă eroarea tradiţionaliştilor. 
Sufletul etnic se preface mereu; nu există un singur 
şi acelaşi suflet românesc, după cum nu există un 
singur suflet teuton.” (Ralea, 1997, p. 60) 

Prefaceri epistemice majore, facilitate în 
mod indirect de psihanaliză, vor modifica în mod 
radical această percepţie ne-regresivă asupra 
specificului naţional, atunci când scena culturală a 
Europei şi a lumii vor fi ocupate de noua vedetă a 
timpului, şi anume iraţionalismul. În Personalismul 
energetic (1927), Constantin Rădulescu-Motru 
discută, în esenţă, un scenariu de transcendere, 
similar binomului subconştient – conştient din 
freudism. Filiaţia nu e asumată direct, cele două 
paliere ale existenţei (deopotrivă individuale şi 
colective) fiind denumite de către filosoful român 
„eu” şi „personalitate”. Există o diferenţă între ele: 
„personalitatea e bio-psiho-socială, eul este numai 
psihic.” (Rădulescu-Motru, 2005, I, p. 204)  
„Primele începuturi ale personalităţii iau naştere 
sub impulsul eului primitiv”, scrie Motru (Ibid., p. 
212), urmează, în procesul de creştere a fiinţei 
umane, „eul moral” şi „eul raţional”, procesul de 
transcendere a eului înspre „personalitate” fiind 
facilitat a intensitatea creativă a muncii şi a 
vocaţiei. „Eul rămâne [...] – scrie Motru – 
întotdeauna subiectiv, adică totdeauna legat de 
conştiinţa individuală”, pe când personalitatea, „cu 
cât se ridică se complică şi ia un caracter obiectiv 
şi social” (Ibid., p. 201) Desigur, e de dorit ca în 
acest proces de transcendere a eului înspre 
personalitate cele două să funcţioneze sau să 
conlucreze în mod armonios, dar sunt momente în 
care acest lucru nu se întâmplă, eul şi 
personalitatea trăgând de ham în direcţii diferite.  

Oricum, ceea ce e foarte valoros în 
concepţia lui Motru – dar deloc o noutate pe planul 
epistemic european – ţine de procesele de 
remanenţă ale eului, întrucât, demonstrează 
filosoful român, reziduurile eului nu dispar niciodată 
pentru totdeauna din cămăruţele ascunse ale 
personalităţii, fiindcă ele sunt cele care asigură 
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codurile violenţei pe care le păstrează un om sau o 
colectivitate, aceste coduri fiind activate salutar în 
momente de criză: „În cazuri de foamete, de război, 
de crize adânci sociale sau de boli şi zguduiri 
nervoase, câţi oameni nu se descoperă pe ei înşişi 
că sunt diferiţi de cum se obişnuiseră să se 
considere. În aceste cazuri extraordinare ies la 
iveală formele bestiale, formele strămoşeşti ale 
eului.” (Ibid., p. 215) 

Dihotomia eu (ca remanenţă sau teritoriu de 
regres) – personalitate (ca program energetic de 
împlinire a individului sau a colectivităţii) joacă şi un 
alt rol în concepţia lui Rădulescu-Motru, fiindcă ea 
explică stilistica funcţională a popoarelor, într-un 
mod evident împrumutat din Nietzsche, pe care, de 
altfel, Motru îl citează des, de multe ori cu titlu 
justificativ. Popoarele remanente – explică Motru -, 
centrate obstinat pe eu, optează subconştient 
pentru forme estetice de viaţă şi de creativitate, 
şi/sau se legitimizează prin intermediul acestora, în 
vreme ce popoarele cu propensiune pentru 
personalitate devin pragmatice, constructive, 
responsabile. Primele sunt popoare „slabe”, pe 
când celelalte sunt „puternice”, diferenţa fiind 
explicabilă, pe de o parte, prin atitudinea faţă de 
comportamentul antropologic, ancestral şi, pe de 
alta, prin cantitatea de „orientalism” (sau 
levantinism contemplativ, dispersiv, indolent) pe 
care poporul respectiv şi-o asumă sau căreia îi 
cedează. Datorită celor două capete de pod (Vest – 
Est) şi a eterogenităţii pe care mixajul lor 
nestingherit o dă, Motru acreditează şi ideea 
potrivit căreia Europa este, încă, o formă de cultură 
şi de civilizaţie neîmplinită, fiindcă privilegiază arta 
şi gândirea în detrimentul emancipării prin 
pragmatism constructiv şi energie: „Cultura 
europeană prezintă o admirabilă organizare pentru 
creaţiunile estetice şi intelect, dar o foarte 
defectuoasă organizare pentru creaţiunile muncii.” 
(Ibid., p. 238) 

Concluzia avea să-l supere foarte tare pe 
Lucian Blaga (care va intra într-un conflict acerb, 
nemilos cu „Mortu”, întreţinându-l cu expresii 
neacademice...), fiindcă ea duce, în mod inevitabil, 
înspre declasarea folclorului şi a etnograficului, 
adică a satului în general, ca marcă identitară. 
Satul şi folclorul sunt estetizante, deci retardante - 
scrie Motru -, fiindcă satul cultivă în mod vinovat 
tradiţia ca pe o strategie de ieşire din timp, din 
evoluţie. „Popor slab” fiind, românii se întorc la sat 
ca la un reazăm al propriei lor neputinţe de a 
participa la istorie sau de a deveni, în mod 
responsabil, actant al acesteia.  

Decantându-şi ideile tot din Nietzsche (din a 
doua Consideraţie inactuală), Motru reia aici 

distincţia dintre viaţă şi moarte, transferând-o în 
domeniul foarte labil al axiologiei colective. Sunt 
două categorii de epoci sau societăţi, spune 
Nietzsche: unele care preferă inerţia (întotdeauna 
comodă...), adică valorile devitalizate, „moarte”, şi 
altele, dimpotrivă, care aspiră neîncetat înspre mai 
mult, aducând în societate substanţe vii, 
dinamizante. Filosoful german oferă, ca 
exemplificare, cazul concret al istoriei ca strategie 
educativă: sunt popoare pentru care trecutul e doar 
catedratic, o valoare muzeală, „moartă” (consecinţa 
fiind interiorizarea statutului colectiv de epigonism, 
termenul, magnetic pentru mulţi gânditori, fiind 
propus de către Karl Immermann), dar sunt şi altele 
pentru care istoria e o provocare, invitaţie la 
acţiune, luptă. „Imobilitatea sufletească a satelor – 
scrie la rândul său Constantin Rădulescu-Motru – 
este urma pe care a lăsat-o moartea triumfătoare. 
[...] Satul românesc nu inovează în deprinderile 
strămoşeşti, dar, în schimb, prin repetarea 
acestora, întreţine continuitatea tipului istoric.” 
(Ibid., pp. 273-274) Consecinţa e că satul nu poate 
fi considerat ca reper identitar, fiindcă e o formă de 
civilizaţie neîmplinită, blocată în autosuficienţă 
„estetizantă” sau naturistă: „Satul român [...] nu are 
însă o personalitate energetică, adică o 
personalitate care, continuând natura, să creeze 
peste natură formă nouă de energie.” (Ibid., p. 274) 

Motru nu se mulţumeşte cu atât, ci aruncă 
încă un bidon pe foc, afirmând deschis că nici 
ortodoxismul – adică biserica sau religia – nu pot fi 
repere identitare îndestulătoare, fiindcă 
„gigantismul mistic” e doar o formă de estetizare 
inerţială, necondusă de voinţă, specifică „eului 
mistic”. Din nou, demonstraţia are consistenţa 
formală a unui sistem. Copilăria umanităţii şi a 
omului se caracterizează printr-un „eu primitiv 
euforic”, aşa-zisul „eu-emoţie”, a cărui materializare 
supremă o reprezintă credinţa într-o divinitate 
responsabilă pentru întreaga Creaţie. „Ca un polip 
lipsit de vertebre puternice, omul primitiv mai mult 
personifică decât este însuşi o persoană; 
antropomorfizează şi este, totuşi, cea mai slabă 
dintre întrupările omului.” (Ibid., p. 199) 
Reprezentarea divinului îşi trage, aşadar, obârşia 
din conştiinţa fragilităţii umane, a unui eu nesigur.  

Ca să compenseze deficitul, acest eu poate 
recurge şi la excitante (narcoticele, de pildă), dar 
esenţială rămâne asocierea religiosului de către 
Motru cu „intuiţia emoţională” primordială, difuză, 
necristalizată, care se păstrează de-a lungul întregii 
existenţe: „În eul cel mai raţional persistă un fond 
iraţional: structura emotivă” (Ibid., p. 216) Este 
aceea structură pe care omul sau popoarele 
trebuie să o depăşească, dacă doresc să atingă 
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înalţimea „personalismului energetic”. Problema e 
că misticul oferă fără efort clipe iluzorii de împlinire 
şi de fericire: „... zgândăriţi persoana cultă şi găsiţi 
sub ea totdeauna pe misticul primitiv, pe omul 
mulţumit de sine şi încrezut.” (Ibid., p. 245) Prin 
urmare, tentaţiile eului mistic sunt greu de 
îndepărtat, fiindcă – scrie Motru – ele se 
învecinează cu arta, cu automistificarea sau cu 
imaginaţia, adică cu acele valori care presupun 
abandonarea indolentă a voinţei în favoarea unor 
voluptăţi născute din pasivitate. 

Un ultim ingredient inerţial în 
comportamentul colectiv al sufletului românesc 
preponderent rural îl reprezintă, în concepţia lui 
Motru, anonimismul. Să recapitulăm, înainte de a 
purcede mai departe, sistemul în articulaţiile sale 
majore. Occidentul avansează în istorie participând 
la ea, calitatea acestei participări fiind direct 
proporţională cu numărul „geniilor” sau al 
personalităţilor pe care culturile şi civilizaţiile 
respective izbutesc să le articuleze. Pentru Motru, 
valoarea supremă o reprezintă individualitatea 
raţională, responsabilă, raţională, călită prin muncă. 
În consecinţă, o societate i se pare cu atât mai 
puternică, cu cât ea generează mai multe – dacă 
se poate: serial - individualităţi puternice, dispuse 
să depăşească masa.  

Reducând ecuaţia la scara unui singur sat, 
putem spune că valoarea intrinsecă a satului 
respectiv nu e dată de felul în care această 
comunitate ştie să-şi păstreze tradiţia (adică 
imobilismul), ci de numărul fiilor care pleacă din el, 
pentru a-şi afirma valoarea în altă parte. 
Remanenţa explică blocajul în „eul folcloric”, adică 
psihologia care, cum este şi în cazul românilor, 
poate fi euforică. Există români care se laudă cu 
faptul că sunt români, adică se exprimă, la nivel 
identitar, în mod tautologic, aşa cum ar face un 
german care s-ar lăuda că este german sau un 
francez că este francez. Tautologia e o formă de 
automistificare – sugerează Motru -, fiindcă doar 
dincolo de identitarul psihologic euforic începe 
efortul de construcţie comunitară, adică „vocaţia”. 
Pentru ca ea să se realizeze, psihologia trebuie să 
fie depăşită, elminată: „Vocaţia românilor începe de 
unde sfârşeşte psihologia românilor.” (Vocaţia, 
factor hotărâtor în cultura popoarelor, Motru 1997, 
op. cit., vol. II, p. 91)  

Întrebarea care derivă de aici este strict 
logică: cine poate realiza această „depăşire”? Cu 
cine putem asocia „saltul”? Nicidecum cu 
colectivitatea anonimă, spune Motru: saltul poate fi 
făcut doar de către cei care îşi asumă riscul de a 
merge împotriva colectivităţii anonime de 
provenienţă, de cei care se desprind din masă. 

Lecţia lui Nietzsche este, din nou, foarte bine 
însuşită aici: calitatea unei societăţi e dată de 
puterea elitei sale, nu de forţa inerţială a celor 
mulţi. Poporul român a contribuit la istorie – scrie 
Motru – „prin munca anonimă a mulţimii celor de 
jos, şi într-o foarte mică măsură prin munca 
individuală a celor de sus.” (Ibid., p. 91) Mai mult 
decât atât, „munca anonimă a mulţimii celor de jos” 
a fost atât de covârşitoare, încât ea a izbutit să 
neutralizeze prin anonimizare „munca individuală a 
celor de sus”: „La români, ceea ce s-ar putea numi 
progresul culturii este format din ploaia măruntă a 
muncii anonimilor. La ei nu găsim gânduri sau 
opere desăvârşite, produse în totalitate de geniul 
celor puţini şi apoi însuşite de mulţime, ci găsim 
mulţimea desăvârşind prin tradiţie ceea ce indivizii 
au schiţat în mod fragmentar.” (Ibid., p. 92)  

În mod incontestabil, aici se află unul dintre 
punctele tari ale gândirii lui Motru, formulate într-un 
stil care nu a convenit multora dintre contemporani, 
fiindcă definea într-un mod anarhic, şi complet 
neaşteptat pentru ideile curente din epocă, 
identitatea ca atare a intelectualului „personal”. 
Pentru Blaga (repet: opozant iritat, redutabil), 
„eternitatea s-a născut la sat”, un „sat” pe care 
intelectualul are menirea să-l exprime, fiindcă el e 
„autentic”, matrice formatoare şi adăpost sufletesc 
în caz de restrişte. Dimpotrivă, Motru îşi 
imaginează, ca instanţă catalitică în drumul de la 
„eul colectiv” de tip estetic la „personalismul 
energetic” realizat prin muncă şi vocaţie, un 
intelectual semeţ, liber, dispus oricând să se opună 
determinismului anonim din care provine. 
Intelectualul lui Blaga şi al celor de felul său este 
cel care are ruralul ca Hinterland psihologic şi ca 
spaţiu de refugiu. Dimpotrivă, la Motru, vocaţia 
începe din clipa în care ai întors spatele satului, 
ferecându-i bine toate porţile în spatele tău. 

 
 

          

              C. Rădulescu-Motru 
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Viorel CHIRILĂ 
 
 

Poezia ca exorcizare a absenței 
 

 Supratema ultimului volum de pome semnat de 
Ana Blandiana, Variațiuni pe o temă dată (2018), este, 
cu expresia autoarei de pe coperta a patra, 
„nedespărțirea prin moarte” a actanților din unitatea 
androgină. De menționat că ansamblul de poeme poate 
fi citit și ca jurnal al unei singurătăți învinse; poezia ca 
asistență a spiritului aflat în marea trecere; perpetuarea 
unei iubiri dincolo de orizontul terestru; poezia ca 
exorcizare a absenței etc. Optăm pentru ultima variantă 
hermeneutică. Forța spiritului creator are de luptat cu 
tragismul absenței, dispariției jumătății întregitoare. 
Memoria întregului nu se împacă cu noua stare, cu 
solitudinea strivitoare, pe care o subminează sistematic 
prin forța imaginantă, prin funcția compensativă a 
acesteia de a actualiza, de a umple golul cu fapte, trăiri, 
certitudini din trecutul comun sau cu interogații privind 
viitorul ontologic al ființei ce pleacă din acest tărâm. 
Fundamentul trăirilor din poeme e reprezentat de 
Absența jumătății ce întemeia mitica unitate a ființei. 
Sensul demersului poetic și existențial, în aceeași 
măsură, e acela de a exorciza vidul instaurat, de a-l 
umple cu amintirea celui ce întregea ființa, în sensul 
mitului platonic, și dădea sens ființării comune, cu trăiri 
și reprezentări ce par a remedia sentimentul fisurat al 
vieții depline. Descoperim repede tragica situare a eului 
confesiv într-o deschidere oximoronică absolută, aceea 
dintre viață și moarte, prezență și absență, dar și 
obstinația subiectului poetic de a anihila această 
prăpastie dintre cele două tărâmuri, limbul tragic al 
muchiei de stilet, unde aduce frângerea unității, absența 
celeilalte jumătăți, elogiind și instituind prezența în spirit, 
viața conservată în memorie, un univers al Sensului. 
Toate –  prin forța imaginației și vocația intelectului de a 
semnifica, de a reinstaura ordinea protectoare. Ființa 
rămasă în vâltorile vieții de aici oscilează totuși între 
optimismul unui demers poetico-ficțional victorios asupra 
neantului și unele momente de decepție în fața forței 
discursului poetizant  de a surmonta inexorabila 
neantizare.  
         Punctul de pornire, cu valoare de element 
fondator, e sentimentul vieții mutilate, al destructurării 
unității androgine, a propriei interiorități și a lumii din jur, 
evocat într-un poem emblematic intitulat Fără tine. 
Ruptura lăuntrică sugerată de titlu și de primul vers se 
prelungește lent în destructurarea microuniversului 
comun – a simbolicei „camere” în care a viețuit cuplul – 
și, mai apoi, a macrouniversului, reprezentat de „zarea” 

deschisă spre infinit. Percepția coșmarescă progresivă, 
amintind de celebra Lacustră bacoviană, a lumii în 
prăbușire este dublată de neputința cognitivă: 
înțelegerea nu mai funcționează, lumea nu mai este o 
prelungire complementară a armoniei interioare. 
Sentimentul lumii se alterează, deschiderea lumii devine 
incontrolabilă prin înțelegerea legităților ei și, mai ales, a 
„rostului” pentru care este. Comparațiile vin să 
circumscrie mai riguros sentimentul de nesiguranță. 
Ordinea mundană devine brusc „cameră nemobilată”, de 
nelocuit. Pereții ei, simbol al spațiului securizant, se 
prăbușesc, antrenând în cădere înțelesul lumii și 
amintirile despre ea. Iată începutul de coșmar liric: „Fără 
tine/ Lumea îmi pare deodată mai mare,/ Mai mare și 
mai fără rost/ Ca o cameră nemobilată,/ Ca și cum ar fi 
căzut/ Câțiva pereți fără de care/ Nu mai știu să spun/ 
Cum a fost” (p. 25). Descoperim apoi că singura 
revelație în această fisurarea a sentimentului existențial 
este „nimicul” ce se întinde până la orizont: „Știu doar că 
nu se vede nimic/ Până în zare,/ Fără să înțeleg zarea 
ce e, de fapt”. Odată cu prăbușirea incintelor securizante 
(odaie, zare), marea deschidere se relevă ca neant, 
„nimic”, depărtări, – toate foșgăind de amenințări. 
Senzația halucinantă a vacuizării spațiului pervertește și 
sentimentul timpului terestru, fețele acestuia îi apar eului 
egal de străine: „La fel de străin de trecutu-n zadar,/ De 
viitorul sumar,/ Prezentul nu mi-e un dar,/ Ci un rapt”. E 
adevărat, prezentul, pe lângă sensul de absență, mai 
primește și conotația unui jaf săvârșit cu violență. De la 
această deschidere-fisurare tragică a spațiului protector, 
a lumii armonioase, începe exorcizarea neantului, a 
absenței, a vidului și a nonsensului ce o împresoară. 
Urmează lupta spiritului cu golul existențial dar și cu 
legitățile precarei firi omenești: atrofierea simțurilor, 
neputința de a te transpune în suferința semenului, 
uitarea și resemnarea în fața dispariției celeilalte 
jumătăți a ființei. E lupta cu vâltoarea și abisul semantic 
al prepoziției „fără”. 
            Reîntregirea golului existențial se realizează întâi 
prin actualizarea relației de dinainte de separare a 
cuplului. Evocarea unor secvențe de viață în doi, în care 
complementaritatea, armonia, dialogul, comuniunea de 
valori sunt aduse în prim plan, subminează sentimentul 
solitudinii prin  aceste actualizări ale unității androgine. 
Eul vorbește despre complementaritatea afectivă și 
intelectivă ce le facilita odinioară revelații și percepții 
miraculoase, ieșiri din ființarea profană: „Din când în 
când/ Timpul se suspenda între noi/ Ieșeam din el/ Și nu 
mai eram doi,/ Înțelegeam ce spun fiarele,/ Ce cântă 
greierii…”(p. 15). Eul feminin leagă direct trecutul 
comun, trăirile în cuplu, aspirațiile comune de vechiul mit 
platonic al androginului primordial, desigur, sub semnul 
tainicului „poate că”, al ipoteticului poetizant, al esteticii 
sugestiei: „Sau poate că pur și simplu/ Cele două părți,/ 
Rupte una de alta de la facerea lumii,/ Fuseseră puse 
înapoi/ Într-o singură făptură/ În care, așa cum rodesc 
plantele,/ Eram amândoi”. Repugnanta dualitate („doi”, 
„amândoi”, noi”) e valorizată în majoritatea poemelor ca 
unitate mitică. Aceea a fost starea paradisiacă a ființei, 
ei i se duce dorul, ea trebuie recuperată. Acelea au fost 
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clipe de sinergie miraculoasă ce năștea iluzia euforică a 
frângerii temporalității: „Timpul devenea inutil și se 
desfrunzea/ În o mie de foi ”. În alt poem îi vorbește 
iubitului despre faptul că miracolul unității lor se întemeia 
mai puțin pe somatic, cât pe comuniunea valorilor 
sufletești: „întotdeauna sufletul ne-a legat/ Mai mult 
decât sângele” (p. 11). Eul se legitimează în poemele 
anamnesisului în primul rând prin forța amintirii de a 
actualiza și semnifica.  Chiar dacă par doar baloane de 
săpun, flash-urile memoriei involuntare actualizează 
semnificative  momente de extaz erotic, idealizări ale 
clipei terestre: „Cu noi doi înăuntru/ Fericiți și frumoși,/ 
Conștienți/ Că totul e doar pentru câteva secunde./ Dar 
totul este atât de miraculos,/ Încât cine știe dacă acolo/ 
O secundă/ Nu durează/ Milenii …” (p. 19). Ludicul 
idealizant modela existența cuplului, era în măsură să 
dilate secundele în milenii. Aflăm apoi că „tu” și „eu” – ca 
protagoniști ai flash-urilor anamnetice, au format mereu, 
pretutindeni, doar „o singurătate/ în care puteam 
încăpea amândoi”. De aceea pronumele „noi” e resimțit 
ca impropriu în reconstituirea biografiei spirituale a 
androginului, ce nu admite sciziunea nici măcar la nivel 
de limbaj. Actualizarea vechii relații implică momente 
tandre, de împingere a datelor efemere în miracol, cum 
e funcția oglinzii ce avea cu jumătatea masculină un 
pact: să-i arate iubita mereu frumoasă, așa cum o 
vedeau doar ochii săi. Vraja se menține și după plecarea 
sa din lume: „Mă uit în oglindă/ Și aștept cu spaimă 
schimbarea./ Dar iată,/ Nu se întâmplă nimic./ Ce 
dovadă mai minunată/ Că tu nu încetezi să mă privești 
?” (p. 17). Într-o viziune mai gravă se înscrie 
reconstituirea dialogului dintre eul feminin și bătrânele 
precupețe despre partenerul absent. Glumeață replică 
de altădată: „N-ar trebui să vă lase singură” (p. 35), se 
încarcă acum de un sens tragic. Viața plenară a cuplului 
e actualizată și prin inventarea unor definiții paradoxale 
atribuite iubirii ce topește individualitățile, barierele dintre 
suflete: „Și ce e iubirea dacă nu legea universală de 
desființare a frontierelor ?” (p. 41). Eul își avertizează cu 
delicatețe iubitul că trăirea plenară ce i-a legat nu încape 
în cuvinte, cuvântul „iubire” „E prea general, prea 
confuz,/ Inexact pentru ceea ce există între noi”, iar 
clișeul „te iubesc” implică „ o delimitare/ Sublinierea unei 
diferențe/…/ O dare înapoi/ Din singura făptură în stare/ 
Să ne întrupeze pe amândoi” (p. 115). Absența e 
subminată și prin instantanee aparent prozaice, dar cu 
sensuri premonitorii și paradoxale, cum e cel în care 
soțul, plantând câteva semințe de sequoia – arbore 
masochist ce are nevoie de chinurile focului pentru a se 
maturiza – promitea glumind că va trăi o mie de ani 
până vor ajunge la maturitate (p. 77). Sunt găsite mereu 
pretexte abile de prelungire a trecutului, a vieții de cuplu, 
în prezent.  

Alte poeme umplu golul existențial prin prezența 
partenerului ca entitate imaterială, ca spirit protector. 
Acestea întemeiază sentimentul prezenței în spirit a 
jumătății androgine. Efectul prezenței este liniștea, 
siguranța de sine, recuperarea firescului. Mecanismul 
poetic ce hrănește aceste poeme e autoiluzionarea, 
mistificarea mioritică a fenomenului morții, exacerbarea 

senzorială ce pot întemeia realitatea metafizică a 
misterioasei prezențe. Toate funcționează, de 
asemenea, ca element compensativ. Acum efortul nu e 
de aducere a trecutului în prezent, ci de aducere a 
esenței imateriale în spațiul imediat, în chip de revelații 
inexplicabile, tainice. Întemeierea metafizicului e miza 
majoră a subiectivității poetice.  Și această modalitate 
întemeiază „nedespărțirea prin moarte”, prelungește 
armonia androgină dincolo de imixtiunile fatalității. Așa 
că „Dulcele Prinț”, „Prea Limpedele Domn” e receptat 
prin miraculoasa însușire de a se revela, de a se 
hipostazia , de a fi prezent în odaia, în conversațiile sau 
în somnul evocatoarei. Devine un interlocutor 
indispensabil ce-i atenuează singurătatea, setea de 
comunicare, nedumeririle. E o prezență tulburătoare, 
nelipsită de unele atribute cristice, dar binefăcătoare: „Și 
ca și cum n-ar fi destul de ciudat,/ nu te întreb cum ai 
ajuns,/ nu știu de-i miracol sau numai păcat,/ prezența 
ta îmi este de-ajuns” (p. 33). Eul feminin îl „simte” 
prezent în activitățile sale cotidiene sau artistice, ca 
martor și interlocutor imaterial, ca prezență în spirit. 
Prezența se „simte” cu suprasimțurile, cu intuiția 
metafizică. Îi cere sfaturi, îi dă spre lectură 
manuscrisele, chiar dacă ulterior nu va schimba nimic 
din ce scrisese. Intuiția prezenței umple vidul din jur: 
„Principalul este să te simt lângă mine, după ce uit că eu 
te-am inventat” (p. 73). Prezența se înscrie uneori în 
sfera lui mysterium fascinans, când se revelează prin 
unele efecte miraculoase, învelește gesturile fostei 
partenere cu o aură luminoasă, caldă, sinonimă cu 
îmbrățișarea: „E ca o îmbrățișare continuă/ A cuiva 
asemenea mie,/ Dar care-mi depășește conturul/ Și-mi 
ține de cald./ Ce ingenioasă soluție ai găsit/ Să nu mă 
părăsești…” (p. 91). Prezența se relevă mai ales ca 
lumină. De sărbători spiritul e prezent în universul 
domestic „ca o pată de soare” misterioasă (p. 93). 
Acesta este revelat de ninsoarea iernii ce-i poate face 
vizibilă delicata făptură: „Stai nemișcat, te conjur,/ Să se 
poată așterne/ Pe umeri, pe creștet, în păr./ Nu vreau 
decât să te văd/ Într-adevăr./ Știu că nu te pot mângâia/ 
Pentru că mâna mea caldă/ Ar topi conturul de omăt” (p. 
111). Totuși fundalul acestei viziuni poetice împlinitoare 
e unul terifiant: „Ninge din ghețuri eterne/ Și frigul ne 
scaldă/ În mângâietoru-i prăpăd”. Prezența se realizează 
și ca interlocutor coborât la nivel uman, cu care se poate 
glumi pe teme mai delicate, cum ar fi aceea a unicului 
(din economie cerească) înger păzitor, ce i-ar fi vegheat 
până la despărțire: „Nu-mi trecuse prin minte/ Că am 
putea să ne despărțim/ Și-atunci îngerul/ Să fie obligat 
să opteze/ Sau poate unul din noi să renunțe./ Spune 
drept,/ Nu-ți pare rău că mi l-ai lăsat/ Numai mie ?” (p. 
9). Prezența metafizică e resimțită de revelion, unde 
reface vechea rutină domestică: „Am petrecut revelionul, 
ca de obicei, numai cu tine. Și, ca de obicei, am vorbit 
mult, mai ales eu” (p. 107). El este prezent și prin opera 
sa literară, marcată de o suferință ce emană lumină: 
„Din geamantanul cu hârtiile tale/ Lumina se scurge/ 
Asemenea unui sânge/ Dintr-un sfânt ciopârțit” (p. 37). 
 În al treilea rând, „nimicul” este subminat prin 
avalanșa mărturisirilor despre sine. Ele sunt adresate 
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atât interlocutorului imaginar ce trebuie adus în acest 
prezent al singurătății strivitoare, cât și lectorului, pentru 
a-și face cunoscută poetica. Problematica atinsă în 
confesiuni e variată. Explicația de sine e, ca și în 
celelalte volume, axată pe subiectivitatea perceptivă, 
materializată în noile semnificații atribuite lucrurilor. 
Plecarea apropiaților din lume i se pare că seamănă cu 
„dispariția” actanților din romanele polițiste ale Agathei 
Christie: „Totul părea să se desfășoare normal, când, 
deodată, în mod misterios ai dispărut” (p. 13). Aceste 
dispariții instaurează o veritabilă psihoză: „Nu trece o 
săptămână fără să dispară cineva și toți ne prefacem că 
nu observăm, speriat fiecare că ar putea observa că 
dispăruse el însuși”. Această deturnare a spaimei de 
moarte în livresc e menită să atenueze intensitatea 
frisonului terifiant. Eului i se pare că obiectele lăsate 
acasă se articulează în compoziții misterioase, ce ies din 
efemer: televizorul și fotografia cu chipul său zâmbitor 
devin „derizoriul” ce „dă sens eternității”, prin faptul că 
„ecranul este prezentul/ iar tu, trecutul și viitorul” (p. 71). 
Iluzia de natură onirică, descrisă aici, simultaneizează 
fețele temporale: „Timpii se petrec simultan,/ Epocile se 
desfășoară deodată”. E ceea ce râvnește și discursul 
poetic. Confidența include extaze dar și indispoziții, 
crize: spre exemplu, faptul că luna plină își exercită 
teroarea asupra sa printr-o chinuitoare insomnie și 
privare de bucuria de a se întâlni cu el în somn. 
Corelația lună-feminitate rămâne o taină poetică fertilă, 
întâlnită și în alte volume, ce nu poate fi decât 
semnalată interogativ: „În ce stă puterea luminii ei 
străine/ Care mă obligă să rămân trează pe țărm,/ În 
timp ce fluviul somnului/ Curge fericit înspre tine/ Și eu 
simt că mă sfărâm// Sub povara confuză a oboselii/…/ 
Pe când tu, Prealimpede Domn,/ adormit pe vecie,/ Știu 
că mă cauți în somn” (p. 63). În confesiunile sale, eul 
feminin introduce și unele îndoieli legate de viitorul artei, 
al propriilor „manuscrise”, de „posteritatea fragilă”, 
nereceptivă la valorile artistice: „Îmi imaginez uneori/ 
Cum foile manuscriselor,/ asemenea frunzelor,/ pot 
putrezi cu folos/ în compost” (p. 59). Declinul spiritual al 
noilor generații va aduce cu sine și un tragic declin al 
artisticului. De aceea „trecerea noastră prin litere/ nu se 
întipărește/ decât în substanța/ celor ce în curând vor fi 
fost”. Ca atare, specia umaniștilor va ajunge curând o 
rara avis ! Avem și gânduri despre actul comunicării 
umane în criză: lumea a ajuns tărâmul incomunicării, al 
„sunetelor paralele” și al bucuriilor egotiste, „care nu au 
nevoie unele de altele” (p. 53). Într-un moment de 
alintare, spiritul este avertizat că dacă s-ar întoarce în 
lumea de aici, vor renunța la cuvinte și vor comunica, în 
legea îndrăgostiților, doar prin privire și imagini. Cerul 
văzut de la geam întunecându-se, tufa cu flori sângerii 
între spini, pajiștile cosite ale Ardealului și căpițele de 
fân prelungi, văzute din tren, vor constitui noul limbaj 
prin care să-i vorbească despre sine: „mesaje de 
neformulat,/ solii secrete ale inexprimabilului,/ dovezi ale 
adevărului suprem/ potrivit căruia/ îndrăgostiților le e 
suficientă privirea” (p. 47). Rareori, vocea edificatoare 
de sensuri inedite, fondatoare, lasă să se vadă 
deznădejdea situării în deschiderea dintre cele două 

tărâmuri, între „greul” de a fi viu și cel de a fi mort: 
„Spune-mi cum să mă port/ Ca și tine să fiu:/ E ușor să 
fii mort./ E mai greu să fii viu” (p. 51).  Durerea de a fi 
rămas singură în „universul pustiu” nu devine, cum ne-
am aștepta, precumpănitoare. Tocmai ea trebuie 
exorcizată prin forța proiecției poetice de a lega 
jumătățile, de a-l „prezentifica” pe cel plecat. Eul feminin 
cere alteori ajutor, lămuriri dacă mai aparține aceleiași 
unități ființiale, mai ales că imaginea mentală a spiritului 
contemplat se umple de o lumină derutantă, care 
orbește, împiedică cunoașterea. Înțelegerea deplină e 
cenzurată, ca la Blaga: „Spune-mi dacă voi putea 
înțelege vreodată,/ Dacă voi fi lăsată să înțeleg,/ Că, 
nevăzându-ne chiar,/ Aparținem aceluiași timp,/ 
Aceluiași limb,/ Facem parte din același întreg” (p. 85). 
Semnificativ e faptul că și cele mai dramatice clipe de 
lamentație ale eului sunt legate de nașterea sensului, de 
neputința de a ajunge la el. Alteori îi solicită un semn, 
adică un stimulent, pentru a reface unitatea, legătura cu 
el, printr-un  simbolic „pod” care să remedieze 
comunicarea dintre lumile lor despicate tragic: „O vorbă 
măcar/ ca să pot construi un pod/ Între pământul meu 
ferm/ Și silabele tale din apă…” (p. 101). Se oprește și 
asupra valențelor interogației, ce pot deschide cortinele 
tainicului poetic, mărturisind că și-a amânat prea mult 
marile întrebări, încât nu mai e cine să răspundă la ele. 
De la constatarea acestui adevăr personal, ajunge la 
principiul estetic al misterului poetic, iscat prin interogații, 
prezent la toți poeții inefabilului: „Dar poate nici nu 
amân,/ Ci pur și simplu întrebările/ Se nasc numai/ Când 
nu mai are cine să le răspundă” (p.99). Discursul 
exorcizant al vidului include și scurte  reflecții estetice 
sau filozofice: fluxul cuvintelor în conștiință sfârșește cu 
întemeierea unui sens („sensul fierbinte/ îngheață-n 
canon”), iar fluxul anilor îi induce un sentiment difuz al 
„eșecului”. Tonul devine elegiac: „Și orele, zilele, anii/ 
Supuși mai întâi spovedaniei/ Își lasă sămânța și trec/ 
Clătinându-se lent, obsesiv/ În ritmul știut de eșec/ Fără 
motiv” (p. 97). Într-un sonet e surprinsă teroarea luminii, 
pe care o emană spiritul masculin, perceput într-o fugară 
și clandestină intruziune imaginară în eternitate. 
Surplusul de lumină împiedică și el revelația sensului: 
„Ochii mă dor de multa ta lumină/ În care nu-ți mai 
descifrez contur,/ Chiar dacă știu prezența ta deplină/ 
Mă simt pierdută-n arderea din jur// Și-aș vrea să mă 
întorc, dar nu știu cum/ Din orbitoarea veșnicie/ Unde tu 
ești acasă, eu pe drum ” (p. 109). Reminiscențe 
filologice – o  joacă de-a dicționarul – se văd în poemele 
ce asumă semiotizarea ludic-paradoxală a unor 
vocabule (a dispărea, a muri, a iubi, te iubesc etc.). A 
muri este astfel echivalat cu o stranie ieșire din timp: „Ca 
printr-un perete devenit transparent/ Pe care nu l-ai 
văzut/ Și apoi/ Nu mai știi/ Să vii/ Înapoi” (p. 119). 
Acesta înseamnă și îndepărtare indiferentă de cei dragi, 
cu pași reverberând halucinant: „Te văd cum dispari/ Din 
greșeală/ Tot mai indiferent./ Fără groază/ Cu pași tot 
mai rari/ Răsunând ca-ntr-o catedrală/ În noul prezent”. 
În monologul exorcizant sunt incluse și viziuni emanate 
de spaimă, cum e căderea lui în hăul ceresc, în care se 
face tot mai mic, îndepărtarea aducând, inevitabil, și 
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uitarea celor apropiați: „te faci tot mai mic/ În lumina din 
adâncul prăpastiei înalte/ De unde, cu siguranță,/ Nici tu 
nu mă vezi” (p. 117). Este evocată aluziv și o posibilă 
resemnare a sa, dacă îndârjita căutare a jumătății 
predestinate nu va duce la succes: „Cum aș putea să 
mă revolt că nu te găsesc, când și fluviile se mută ?” (p. 
81). Vidul e umplut cu ipoteze dureroase, un fel de 
prorociri sumbre, legate de destinul lui postum. Va fi 
obligat să treacă „dincolo de Lethe,/ Râul uitării” și atunci 
orice legătură cu tărâmul de aici va fi ștearsă din 
memorie. Compensativ, ea va trebui să-i moștenească 
și să-i ducă mai departe amintirile și suferințele, ca într-o 
simbolică ștafetă a vieții: „Îmi va rămâne zestre, 
durerea,/ Ca o junglă cu păsări și fiare/ Crescând din 
amintirile/ Pe care le-ai uitat” (p. 75). 
 În al patrulea rând, vidul existențial e anulat și 
prin considerațiile legate de tatonarea misteriosului 
tărâm de dincolo. Vocea feminină e incitată de formele 
și topografia tainică a tărâmului metafizic. E când 
îngrijorată că dincolo e un „haos”, când dominat de 
speranța că ar fi un topos al armoniei și împlinirii. Întâi e 
formulată ipoteza că acolo spiritul ființei dragi se va 
împlini, va dobândi vederea absolută, capacitatea de a 
vedea esențele, transcendentalul: „Ce e înainte și după 
frontiera/ devenită nesigură/ a simțurilor” și „dincolo de 
începutul și sfârșitul/ bietului meu alfabet” (p. 45). 
Tatonarea ia și forma interogației prefăcut admirative, ce 
pornește de la ipoteza simetriei între frumusețea tragică 
a vegetalului din toamnele de „aici” și cele de „dincolo”: 
„Cad frunzele/ Aprinzând universul/ cu aura lor 
mistuitoare/ De lumi paralele./ Sunt și la voi anotimpuri/ 
în care/ Frumusețea e un progrom ?” (p. 49). În aceeași 
strategie se înscrie neliniștitoarea interogație: „E ușor să 
fii mort ?” Altădată dorește să afle dacă cele învățate pe 
pământ sunt de folos și dincolo, dacă spiritul trebuie să 
treacă prin același ciclu de instruire „asemenea celui ce 
vine în lume și învață să meargă, să vorbească” (p. 61). 
În alt poem, avem o curiozitate livrescă ce vrea să știe 
dacă toposul thanatic se supune imaginației mitice 
egiptene sau grecești, unde spiritul celui plecat stă 
laolaltă cu altele, ori trebuie să traverseze veșnicia de 
unul „singur” (p. 103). Tărâmul de dincolo e numit „la 
voi” – semn al separației și rupturii de „aici”. Tatonarea 
se încarcă de temeri sumbre, de îndoieli chinuitoare, 
privind perpetuarea iubirii lor și dincolo: „Poate acolo te 
obligă să stingi/ Frâiele de lumină care ne leagă,/ Să nu 
te mai țin agățat ca-n chingi/ În dragostea noastră 
iobagă” (p. 83). Mai mult, s-ar putea ca dincolo iubirea 
să nu mai fie un sentiment cosmotic, universal, ci doar o 
contorsionată reprezentare statuară, amintind de 
„amorul întors” bacovian: „Poate că acolo dragostea nu 
e / Forța ce mișcă stele și sori/ Ci doar, cu capul întors, 
o statuie/ De sare, printre muritori…” Survine și ipoteza 
că „dincolo” toate lucrurile s-ar putea supune curgerii 
heraclitiene, că și acolo ființarea ar putea fi o inexorabilă 
alunecare tot pe un „plan înclinat”: „Existența și 
nonexistența/ Se încopciază/ din mers/ Și ești împins ca 
pe un plan înclinat/ În celălalt univers/ Unde nu te 
oprești/ În fața ușilor împărătești/ Ci aluneci, aluneci tot 
mai departe/ Și tot mai mirat” (p. 69). Neliniștea e 

suscitată și de topografia tărâmului de dincolo căci 
fulgerul vizionar îl revelează a fi tot un itinerar obscur: 
„Totul se luminează/ Pe durata unui fulger/ Și vezi cât de 
lungă e calea/ Care începe dincolo./ Atât de lungă încât/ 
Nu vezi unde duce” (p. 55). E insinuată și teama că vor fi 
nevoiți să se caute „vecii întregi unul pe altul în haos, 
așa cum ne căutasem pe pământ până am avut norocul 
să ne întâlnim” (p. 57).  

În final, se poate spune că monologul confesiv 
adresat, concretizat mai ales în stări tensionate, grave, 
puse în pagină ca poeme în vers clasic, în vers liber sau 
poeme în proză, umplu absența angoasantă. Acesta se 
derulează fără risipă de vocabule și imagini, ars de 
prăbușirea din unitatea protectoare, în tentativa îndârjită, 
eroică de a umple vidul existențial. Rostindu-se 
ceremonios, concentrat sau mai discursiv, el comunică o 
serie de revelații fulgurante, misterioase ale spiritului, 
pentru a reface echilibrul pierdut al lumii. Ca atare, 
viziunea dominantă asupra morții rămâne una ascetică: 
trupul defunctului nu trebuie plâns pentru că e doar o 
„haină” „mototolită,/ Învechită de purtare, uzată” a 
sufletului. Plecarea de aici e intrare în altă existență, 
tainică, de cele mai multe ori luminoasă, senină. De 
aceea lipsesc femininele lamentații, tânguiri, jeluiri. 
Privind din perspectiva celui invocat, am putea spune că 
monologul e și o formă de asistare confesivă fortificantă 
a celui aflat în marea trecere, de susținere a sa printr-un 
discurs epurat de exasperare și descumpăniri 
devastatoare. Durerea despărțirii e prezentă, dar spiritul 
creator are forța de a face din ea materie de 
miraculoasă transcendere în frumusețe poetică. 
Sentimentul rămâne solul fertil din care izbucnesc 
sensuri ingenioase ce cuprind în năvodul lor lumea cu 
obiectele și evenimentele ei. Volumul se situează la 
înălțimea creației anterioare, în special a cunoscutului 
Octombrie, noiembrie, decembrie (1972), prin unitatea 
tematică, rafinamentul proiecțiilor reflexiv-vizionare, 
sobrietatea și profunzimea trăirilor, dar și prin voința de 
a configura un topos mitic propriu.  
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Ioan BARB 
 
 
remember 

 

Pășim alături 
Două imitații de sticlă 
Suflete aburite de obsesii 
Două pahare cu picior înalt 
În care picură ecoul  
Strop cu strop 
Dintr-un vis netrăit încă 
Care se va împlini mâine 
Peste o noapte 
Un an 
Paharele noastre se vor atinge 
Sub cupola mată a bucuriei pierdute 
Umbra prejudecății ne ține sclavi 
Uităm că iubim 
Uitând că trăim... 
 
o zi care nu se mai termina 
 
 
Mergeam ținându-ne de mână 
Pe o stradă din Marele Oraș 
Treceam prin al palmei destin 
O stradă pavată cu aur 
Sub orologiul din turn ne-am oprit 
Dang dang 
Marca bătăile inimilor 
Nu mai exista timp 
Dang dang  
Să nu vă depărtați unul de altul 
Ne vorbeau clopotele 
Dang dang 
Până când se vor citi numele 
Ne aspira ecolul 
Ne înălțam 
O mare mulțime 
Se adunase sub umbra noastră 
Ne topeam 
Stropii de strălucire  
Picurau pe frunțile celor de jos 
Trăiam o zi care nu se mai termina 

 
 
exil 
 
 
Unde alergi în fiecare noapte 
Treci pragul pleoapelor 
Spre cetățile cele mari 
Cu ziduri îngălbenite 
Cine te așteptă sub porțile înalte 
Îți adună în salbe suspinele 
Le preface în boabe de purpură 
La al treilea cântat al cocoșului 
Când ți se cere la schimb inima 
Cu zarul ce joacă-n cornet speranța 
 
 
amnezie 
 
 
Nu îmi mai amintesc 
Cum era viața înainte de noi 
Cum era liniștea înainte de potop 
Doar întâiul sărut cu gust de cafea 
Pe o stradă pustie 
Tandrețea ta suspinând 
Prin aburii palmelor 
Trupul tău tresălta 
Răspândind pârjolul din saună 
Noaptea în care am stat înlănțuiți 
Gâfâind ca un mărfar 
Și am  adus timpul  înapoi 
Descifram alfabetul întoarcerii 
În adeneul aceluiași oftat 
 
 
 
 

              

                                     POEME 
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Ioan Radu  
VĂCĂRESCU 
 

 
 
 
 
Mihai Eminescu 
 
 

THE MIDNIGHT IS TOLLED… 

The midnight is tolled in the bronze bell from 
spire,  

And sleep, toll-bridge of life, won’t take my 
poor tolls.  

Spirit would carry me the same known paths 
along,  

The living soul to be the bell-board of death 
toll;  

But my balance of soul would no longer be 
hired;  

Between, motionless, stands the balance 
tongue.  

  
ODE 

(in antique metre) 
 
I’d never believe I would learn to die; 
Forever young, wrapped in my cloak,  
I raised my wistful eyes to the star of 
    Lonliness.  
 
When, suddenly, you rose about my path, 
You, suffering, loving sorrow ...  
To the bottom I siped the delight of ruthless 
    Death.  
 
Woeful I burn up tormented as Nessus,  
Or like Hercules poisoned by his coat;  
My inner fire I cannot allay with all the 
    Sea waters.  
 
Of my own dream into flames I vail, 

Of my own pyre I’m entirely burnt...  
Can I glowing revive of it like 
    Phoenix? 
 
Let die th’exciting eyes out of my path,  
Come again in my heart, bleak disregard; 
To be able to peacefully die, return me  
    To myself!  
 
 
Mircea Ivănescu 
 

DEAFENING OCCURENCE 
 
fear - there are words to say as  
the fear truly is? how you feel, for instance, 

when you turn  
the corner – and, all at once, you meet her, 

with more fog in the hair,  
and her hand, holding him by the arm? and is, 

at once,  
she - passing you, hardly bowing her  
head - and around the night is at one blow 

ample  
and screams - and you want to shake your 

head, with rashly hands 
over the ears, and run - as far as you can. (as 

it is,  
you walk as slowly beyond. as would be  
not true. they passed away. the street have’t 

any significance yet 
although is her street.) no longer exist 
the sequel of  this instant. – it was. - has 

passed away. -  
and she, at once, awesome strange, holding 

him  
by arm, abreast with him shaking off  
of your howl – nor she heard it - when you saw 

her passing.  
and fog, on a squalid street – 
 
 
Ion Negoiţescu 
 

WORDS GENESIS 
 
climbing confused to somber fame’s figure 
on purple haze lyres only tend 
screams under hymeneal consonant brilliancy  
peacocks of mild glass calling off repose  

                                      TRADUCERI 
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a treasury in vowels unweeping depth 
to nave with fruitage forever as we curb 
demand to be your-self substance syntagma 

source  
 
 
Ion Vinea  
 

IVORY 
 
Finally, at the edge of broken hours,  
high and harsh, the tower grew  
day after day, night after night,  
locking me up.  
Alone, keeping watch and ward. Not a rumour. 

World’s far away.  
 
Solitary, the voice calls in the desert: 
where are the dreams? where the 

headsprings? where are you, 
mother? 

In vain the fist strikes the stone.  
Who’s to blame? Who cleaves me?  
Nobody hears. Nobody calls me.  
It’s late. The tower rises in darkness.  

Lucian Blaga 

INSCRIPTION  
 

The roads we never walk on,  
the roads that remain in us,  
lead ourselves, in force, somewhere.  
The words we never utter,  
the words that remain in us,  
reveal, boundless, the being.  
The struggles we never wage,  
the struggles that remain in us,  
widen, in mystery, our realm.  
 
The seed we never offer,  
the seed that remain in us,  
multiply, without end, the life.  
The death we never die,  
the death that remain in us,  
deepen, too, the silence.  
And everywhere through all these  
the poetry, thoroughly, sets in.  
 
 

 
 
Nichita Stănescu  
 

THE OVERWORDS 
 
 
He offered me a leaf like a palm with fingers.  
I offered hima palm like a leaf with teeth.  
He offered me a branch like an arm  
I offered him my arm like a branch.  
He bent towards me his trunk  
like an apple-tree.  
I bent towards him my shoulder  
like a knotty trunk.  
I was hearing his sap intensifying  
and beating like blood.  
He was hearing my blood slowing down  
and climbing up with the sap.  
I passed through him.  
He passed through me.  
I remaind a lonely tree.  
He  
a lonely soul.  
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Mircea MOȚ 
 
 
 
 
 
 

            Naștere, moarte și înviere 

În scrierile lui Ion Creangă, nașterea este 
prezentă doar în Povestea lui Harap – Alb (și aici în mod 
simbolic). Ceea ce reține atenția în mod deosebit în 
complexul basm al lui Creangă este faptul că mama 
eroului nu este nici măcar menționată, aspect 
surprinzător tocmai la un prozator care în Amintiri din 
copilărie acorda o atenție deosebită prezenței materne. 
În cunoscutul basm este prezent în schimb  tatăl, un crai 
cu trei feciori, dintre care trebuie să-l aleagă pe acela 
care va fi vrednic să ocupe tronul unchiului său.  

Cei trei fii sunt lipsiți de nume, trăind la curtea 
tatălui lor într-o condiție similară condiției prenatale. 
După cum se știe, primii doi fii ratează ieșirea din spațiul 
închis al curții tatălui, ratează cu alte cuvinte nașterea, în 
absența căldurii feminine și materne. Șansa o are 
mezinul, fiindcă în planul semnificațiilor simbolice ale 
basmului, Sfanta Duminică își asumă rolul de mamă 
pentru viitorul Harap-Alb, oferindu-i căldura de care 
starea embrionară a personajului are nevoie : „Puțin mai 
este și ai să ajungi împărat, care n-a mai stat altul pe 
fața pământului, așa de iubit, de slăvit și de puternic”. 
Căldura feminină nu este însă suficientă. Feminitatea 
Sfintei Duminici are nevoie de spiritul viril, masculin, fără 
de care nașterea nu este posibilă. Sfatul pe care i-l dă 
sfânta fiului de crai este sugestiv în acest sens: „Du-te la 
tată-tău și cere să-ți deie calul, armele și hainele cu care 
a fost mire, și atunci ai să te poți duce unde n-au putut 
merge frații tăi(s.n.).De menționat este faptul că ceilalți 
doi fii ai craiului nu doresc cu orice preț să iasă în lume, 
preferând starea de increat, vegetativă, redusă la hrană. 
Feciorul mijlociu i-o  spune de altfel tatălui: „Încă mă mir 
cum am scăpat cu viață; lehamite și de împărăție și de 
tot, că doar, slavă Domnului, am ce mânca la casa d-
tale”(s.n.). 

Revenind, din momentul în care feminitatea 
caldă a Sfintei Duminici se intâlnește cu spiritul 
masculin, al bărbatului, din acest moment nu se poate 
vorbi încă de adevărata naștere in planul simbolic al 
narațiunii, ci de începutul perioadei de gestație. Fiindcă 
nașterea și ieșirea simbolică din pântecul matern vor 

avea loc mai târziu, într-o secvență asupra căreia voi 
insista de altfel. 

Mai întîi personajului îi este hărăzită  rătăcirea, 
ca o sugestivă căutare a formei, a tiparului în care să se 
împlinească: „Și mergând el tot înainte prin codri 
întunecoși, de la un loc se închide calea și încep a i se 
încurca cărările, încât nu se mai pricepe fiul craiului 
acum încotro să apuce și pe unde să meargă”. Dorința 
de formă și setea  de creație sunt opuse Spânului ca o 
concretizare a deformării, a unui rebut al creației, a unui 
accident al planului divin. 

În starea embrionară în care se află, fiul craiului 
este ademenit să intre in fântână, un mediu prielnic 
dezvoltării, opus arșiței de afară, cu toate semnificațiile 
sale. Concretizare a interiorului matern, fântâna  capătă 
și conotațiile mormântului, cu atât mai mult cu cât 
aceasta este lipsită de funcțiile ce-i sunt caracteristice. 
Fântâna din textul lui Creangă nu are nici roată, nici 
cumpănă, fiind fără utilitate practică: „Și cârnind pe o 
cărare, mai merg ei oleacă înainte, până ce ajung într-o 
poiană și numai iaca ce dau de o fântână cu ghizdele de 
stejar și cu un capac deschis în lături. Fântâna era 
adâncă și nu avea nici roată, nici cumpănă, ci numai o 
scară de coborât până la apă”. În acest pântec matern 
este introdus mezinul craiului în starea lui embrionară, 
rămânându- să aleagă între viață și moarte, între 
naștere si mormânt. Fiul craiului alege viața, nașterea, 
ieșind din pântecul mamei Geea ca o individualitate ce 
se leapădă de contribuția sesizabilă a tatălui, armele și 
scrisoarea. In mod simbolic, Spânul taie un cordon 
ombilical, asigurându-i ieșirea în lume: „Fiul craiului, 
văzându-se prins în clește și fără nici o putere, îi jură 
credință și supunere întru toate, lăsându-se în știrea lui 
Dumnezeu, cum a vrea el să facă. Atunci Spânul pune 
mâna pe cartea, pe banii și pe armele fiului de crai și le 
ia la sine; apoi îl scoate din fântână și-i dă paloșul să-l 
sărute, ca semn de pecetluire a jurământului”. Botezul 
nu este decât consecința firească a intrării in lume, cel 
care îl botează fiind Spânul:„— De-acum înainte să știi 
că te cheamă Harap-Alb; aista ți-i numele, și altul nu”. 

Într-un admirabil volum de eseuri, Cartea 
pierdută , publicat în urmă cu câțiva ani la o cunoscută 
editură din Bistița(volum ce ar trebui reeditat), Ion 
Mureșan se referă, printre altele, la profundele 
semnificații ale numelui și ale actului numirii: „Iisus îl 
strigă pe mort pe numele său(...). Iar când există un 
nume, e de presupus că există și un trup cu care numele 
intră în contact”. 

Asupra numelui personajului s-a insistat în mod 
deosebit, cele mai multe păreri au vizat un personaj 
care, dincolo de condiția sa modestă în aparență(negru, 
harapul, slujitorul) ascunde o indiscutabilă noblețe. Cred 
că este mai degrabă vorba aici de sinteza celor două 
culori, rezultând un gri ca sugestie a existenței reale a 
individului. Într-un binecunoscut dicționar de simboluri, 
despre culoare gri se menționează că este „compusă din 
negru și alb în părți egale”, semnificând în „simbolistica 
creștină(...) învierea morților. Artiștii din Evul Mediu(...) 
înfățișează pe Hristos înveșmântat cu o mantie cenușie 
la Judecata de Apoi”. 

                                           ESEU 
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Din acest moment, Sfânta Duminică îl (mai) 
ajută pe Harap- Alb în două momente semnificative, 
asupra cărora se cuvine să insistăm în mod deosebit 
deoarece, ambele, țin de o o perioadă a 
formării/evoluției personajului. 

Mai întâi, după cum bine se cunoaște, Spânul îi 
cere lui Harap-Alb să-i aducă sălăți din grădina ursului: 
„Ș-odată cheamă Spânul pe Harap-Alb și-i zice răstit: — 
Acum degrabă să te duci cum îi ști tu și să-mi aduci 
sălăți de aceste din Grădina Ursului. Hai, ieși repede și 
pornește, că nu-i vreme de pierdut. Dar nu cumva să 
faci de altfel, că nici în borta șoarecului nu ești scăpat de 
mine!”. Interesează aici, cred, salata ca o concretizare a 
vegetalului, considerat un simbol „al unității 
fundamentale a vieții”. În cunoscutul dicționar de 
simboluri al lui Jean Chevalier și Alain Gheerbrant se 
menționează că texte esențiale din toate civilizațiile 
„arată trecerea de la vegetal la animal, de la omenesc la 
divin”. În egală măsură, și aspectul se cuvine reținut, 
vegetalul este un simbol al caracterului ciclic al oricărei 
existențe: naștere, maturitate, moarte, transformare”. 
Mai mult, vegetația este, după același dicționar, 
„simbolul dezvoltării, al posibilităților care se vor 
actualiza plecând de la sămânță, de la germene: 
plecând de la materia nediferențiată pe care o reprezință 
pământul”. După un Guenon, această dezvoltare „se 
efectuează în sfera asimilării vitale”. Este vorba, așadar, 
de o probă la care trebuie supus personajul pentru a 
dovedi că aparține unei vârste de început și unei etape 
semnificative a devenirii sale, asimilată vegetalului. 
Proba nu exclude un pericol ce vine dinspre fiară, 
violența animalică a ursului. 

A doua probă la care este supus Harap –
Alb(ajutat de asemenea de Sfânta Duminică) este să 
aducă pietrele prețioase din Pădurea Cerbului. O probă 
nelipsită, nici ea, de primejdii: „Și cerbul acela este bătut 
tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase 
decât aceste. Mai întâi, cică are una în frunte, de 
strălucește ca soarele. Dar nu se poate apropia nimene 
de cerb, căci este solomonit și nici un fel de armă nu-l 
prinde; însă el, pe care l-a zări, nu mai scapă cu viață. 
De-aceea fuge lumea de dânsul de-și scoate ochii; și nu 
numai atâta, dar chiar când se uită la cineva, fie om sau 
orice dihanie a fi, pe loc rămâne moartă”. Rămânem și 
în această situație la semnificațiile simbolice ale pietrelor 
prețioase, care, după dicționarul de simboluri al lui Jean 
Chevalier și Alain Gheertbrant, „simbolizează trecerea 
de la opac la translucid și, în sens spiritual, de la 
întuneric la lumină, de la imperfecțiune la desăvârșire”. 
Dacă în cazul primei probe personajul se confrunta cu 
forța animalică, a ursului, de data aceasta, la această 
etapă, eroul este urmărit de ochiul cerbului, după 
amintitul dicționar de simboluri, organ al percepției 
vizuale care este „în mod firesc și aproape universal 
simbolul percepției intelectuale”. 

Cu aceste două probe se încheie o etapă 
semnificativă din existența lui Harap –Alb, încărcată de o 
explicabilă frică omenească. Ultimul drum, pe parcursul 
căruia Sfânta Duminică nu-l mai insoțește, devine 

drumul unui personaj de basm, care intâlnește situații 
caracteristice acestei specii. 

După ce ajung la curtea lui Verde Împărat, fiica 
împăratului Roș dezvăluie adevărata identitate a lui 
Harap-Alb și a Spânului:„— Lipsește dinaintea mea, 
Spânule! Doar n-am venit pentru tine, ș-am venit pentru 
Harap-Alb, căci el este adevăratul nepot al împăratului 
Verde”. Reacția Spânului nu se lasă așteptată: „Iar 
Spânul, văzând că i s-a dat vicleșugul pe față, se repede 
ca un câine turbat la Harap-Alb și-i zboară capul dintr-o 
singură lovitură de paloș...”. Cu alte cuvinte, aici este 
vorba de o decapitare. În același dicționar de simboluri 
se menționează despre decapitare că în diverse religii 
primitive decapitarea aparține unui ritual și unei credințe: 
„Capul este sălașul spiritului.El trebuie apărat sau 
distrus, după cum aparține aproapelui sau dușmanului”. 
Anumite popoare „tăiau capul dușmanului învins în 
luptă. Acest obicei are explicație religioasă  căci învierea 
sau vindecarea sunt posibile atâta timp cât nu sunt 
atinse organele esențiale(creierul, măduva spinării, 
membranele creierului)”. Din acest unghi cel puțin, 
învierea lui Harap-Alb este posibilă: „Iară fata 
împăratului Roș, în vălmășagul acesta, repede pune 
capul lui Harap-Alb la loc, îl înconjură de trei ori cu cele 
trei smicele de măr dulce, toarnă apă moartă, să stea 
sângele și să se prindă pielea, apoi îl stropește cu apă 
vie, și atunci Harap-Alb îndată învie...”. Ion Mureșan se 
referă la câteva „cazuri de întrupare” din basmele 
românești, observațiile poetului fiind valabile și în cazul 
basmului lui Ion Creangă. Spre deosebire de basmele în 
care trupul eroului este tăiat în numeroase bucăți de 
către zmeul care are grijă să le amestece sau să le 
împrăștie, în basmul lui Creangă fiica împăratului Roș nu 
are prea mult de lucru( „răpede pune capul la loc”). Rețin 
în schimb atenția gesturile fetei și valoarea simbolică a 
elementelor la care ea apelează. Mai întîi fata ia „trei 
smicele de măr dulce, cu care înconjoară capul pus la 
loc”. Nu putem să nu-i dăm dreptate lui Ion Mureșan 
atunci când scrie că mărul „este arborele primordial al 
conștiinței binelui și răului, arborele mândriei și al rușinii. 
Sufletul recunoaște de departe mirosul mărului. După 
același miros s-a mai ghidat o dată, demult, când a 
străbătul drumul de la paradis la pământ”. Cu alte 
cuvinte, fiica împăratului Roș ademenește sufletul celui 
plecat, aducându-l în trupul întregit. Urmează apa 
moartă pe care, după cum se vede, tânără o avea 
asupra sa, apă care, după cum scrie Ion Mureșan, 
„acționează ca un adeziv care leagă, cimentează 
fragmentele și ca un balsam ce vindecă și șterge 
cicatricile”. Nici apa vie nu este uitată, aceasta „fiind 
purtătoare de suflet, de principiu vital. Acțiunea ei are 
drept consecință însuflețirea”( Ion Mureșan). 
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Radu 
CIOBANU 

 

  Jurnal – aprilie 1996 

   
      Luni, 1 aprilie. Lucrez bine toată dimineaţa, graţie 

lui Ionel Amăriuței, care-mi duce articolul la ziar, 
scutindu-mă să ies. Totuşi nu termin. 

         Telefon de la Iv M. Vrea să vină într-una din zile, 
pe la patru, când l-ar aduce fiu-său cu maşina, ca să nu 
plătească buzul. Ora nu prea-mi convine şi el îşi dă 
seama. Rămâne să mai vorbim în funcţie şi de perfuziile 
mele. 

         Seara, convorbire cu dr. Nadă. Am putea începe 
perfuziile chiar mâine, dar trebuie să vadă dacă are 
toate componentele coctailului. Să trec pe acolo mâine, 
pe la zece. Va fi deci iar o zi ratată. 

                                                                
         Marţi, 2. De dim., telefon de la Iancu. Îmi cere 

adresa, pierdută probabil, pentru a-mi trimite corectura 
la cartea Lizucăi, pe care zicea că mi-o expediază încă 
în urmă cu două săptămâni. De la zece la spital, unde, 
în afară de a întinde poveştile cu doctorii, n-am făcut 
nimic : n-au deocamdată vitamina C 500. Rămâne pe 
după Paşti. 

         D.m. se înnorează şi se stârneşte vânt mare.                                                                 
          
        Miercuri, 3.  Poşta aduce neverosimil de repede 

şpalturile cărţii lui Lizu, expediate ieri de Iancu. De 
mâine trebuie să mă apuc de corectură. 

          În ziar, vestea morţii domnului Victor Şuiaga, la 
97 de ani, fost prefect şi coleg întru cetăţenia de onoare. 
Îl vedeam duminica venind de la biserică, întotdeauna 
împreună cu avocatul Preda, mai tânăr, care-i purta de 
grijă, dar care s-a dus înaintea lui. Păşeau încet, sprijiniţi 
în bastoane şi din cinci în cinci paşi se opreau pentru a-
şi putea depăna mai bine poveştile. Restul zilei îl petrec 
terorizat de gândul că i-ar putea veni cuiva ideea să-mi 
ceară să vorbesc la înmormântare, mâine la unu. 

           D.m. dactiolgrafiez şi corectez articolul. 
                                                                

          Vineri, 5. Ieri început corectura. Merge destul de 
greu, deşi textul e cules curat. După 12, la 
înmormântarea lui Victor Şuiaga. Cinci preoţi în frunte cu 
prota, dar lume puţină, cei mai mulţi bătrâni. Primarul şi 
viceprimarul. Încolo nici o oficialitate, nici unul dintre 
politicienii patrioţi, mari în gură, nici un culturnic din cei 
ce-l tot solicitau să vorbească despre Unirea de la 1918, 
nici un istoric, în afară de Ion Frăţilă de la Arhive, nici un 
ziarist din cei ce se mândreau cu colaborarea lui. E, în 
schimb, dr. Lörincz, care-mi vorbeşte elogios despre 
răposatul, cum, atunci când legionarii au dat foc caselor 
evreieşti din jurul sinagogii, el, în calitatea lui de prefect, 
a venit primul la faţa locului, o dată cu pompierii și s-a 
îngrijit de primele ajutoare.         

          Sunt acasă pe la trei, mă uit peste ziare şi la 
16,30 mă duc la Casa Cărţii, la lansarea Istoriei bisericii 
românilor de Petru Maior, scoasă de Ion Chindriş de la 
Cluj. Sunt de faţă istoricii de la Muzeu, culturnicii şi 
câţiva neutri, ca mine, prefectul şi preşedintele 
Consiliului Judeţean, ne strângem mâinile, dar nu intrăm 
în vorbă. Nici un preot.                                                                

            
 Duminică, 7. Floriile. Zi superbă. Era ziua bunicii 

Aurelia, căreia până la o vreme îi ziceam Machi. 
Amintirea prânzului familial festiv de la ei, după 
întoarcerea de la biserică. Bere în pahare înalte şi icre, 
aperitive. Îi visez foarte des şi pe ea, şi pe moșu Pompil. 
Pe el, cel mai des dintre toţi cei duși. E, probabil, efectul 
sentimentului de vinovăție pentru felul în care i-am 
neglijat, fără să  realizez în anii aceia de tinereţe 
tembelă, drama cumplită prin care treceau. 
           Dormit profund până după nouă. Ar trebui să-mi 
scriu articolul. Dar n-am subiect. Din cauza asta, stare 
de tensionată nemulţumire şi, ca de obicei, gândul, 
tentaţia de a abandona articolele astea care nu fac 
decât să-mi ia timp şi să-mi agonisească duşmani. 

 La tv, Messa de Paşti, slujită de Papa. Spectacol 
magnific. Mulţimea aceea imensă, disciplinată, 
reculeasă, calmă, curată. Nimic din viermuiala 
promiscuă a mulţimilor de la noi. Şi, în afară de 
decorativa gardă eleveţiană, nici un „dispozitiv” 
desfăşurat pentru menţinerea ordinii. Spre sfârşit, şiruri 
lungi de călugări în alb se dispersează în mulţime, 
împărţind ostie. Nimeni nu se înghesuie, dar toţi 
primesc, te miri de unde, fiindcă împărţitorii n-au în mâini 
decât un mic potir din care tot scot ostie cu ostie, ca în 
miracolul cu împărţirea pâinilor. Papa, păstrându-şi 
magnificenţa, deşi bătrân, evident slăbit, cu mâini 
tremurânde şi glas uneori ezitant. 
           După masă apăsătoare, bătută de gânduri, mai 
ales de acela că nu mai sunt în stare de nimic, nici 
măcar de un nenorocit de articol pentru un nenorocit de 
ziar ca ăsta. 

                                  JURNAL 



25 

 

 

 

                                                                 
            Miercuri, 10. Luni, în ceasul al doisprezecelea, 
scris articolul săptămânal, întrerupt la tot pasul de 
telefoane de dat, de primit. Printre ele şi cel de la Tibi 
Istrate care-mi cere să cobor – el evitând să urce cu 
piciorul lui arteritic -  pentru a-mi da noua carte pe care 
mi-o trimite fratele lui, Ion, de la Cluj. Ocazie de a mai 
sta vreo jumătate de ceas de poveşti, la soare. Cartea e 
Romanul obsedantului deceniu, de fapt un repertoar, 
dicţionar al romanelor apărute între 1945-1964, util ca 
instrument de informare, mai ales că rezumă toate 
romanele, oricât de stupide, scutindu-te să le citeşti. 
Bineînţeles, cu rugămintea de a scrie despre… 
            Ieri la patru, vizita lui Iv, pregătită de câteva 
săptămâni şi anunţată ferm cu o seară înainte. Nu ne-
am mai văzut de aproape un an. Îmi pare mai slăbit, mai 
obosit. Stă până la şase şi povestim câte toate, nimic 
memorabil. Îmi aduce un număr din „Observator”-ul lui 
Radu Bărbulescu de la München, unde e anunţată 
decernarea premiilor revistei, premianţii fiind el, Iv, şi 
Mihai Ursachi. Bineînţeles, cu sugestia să scriu 
despre… 
            Fiind ziua lui Pupu, seara le telefonăm noi. La ei 
e abia opt, petrecerea e încă în toi. Apoi adorm la 
televizor.  
            Ca nciodată, anul ăsta n-am trimis nimănui 
felicitări de Paşti. 
                                                                 
            Sâmbătă, 13. Cumplita zi de joi: dimineaţa 
petrecută studiind cartea lui Istrate în vederea recenziei 
care va ţine loc şi de articol pentru săptămâna viitoare. 
Imediat apoi, telefonul de la Vali, care ne anunţă 
moartea lui Cornelius. Ultimul lucru care mi-ar fi putut 
trece prin cap. Accident vascular cerebral, deosebit de 
violent, care l-a surprins la masa de lucru, duminică 
d.m., în timp ce-şi scria articolul săptămânal. Avea o 
rubrică la „Renaşterea bănăţeană”. O moarte frumoasă, 
s-ar zice. Când a venit Vali să-l cheme la masă, l-a găsit 
pe jos. A mai trăit -  un fel de a zice – până miercuri, dar 
inconştient şi conectat la plămânul artificial. 
Înmormântarea vineri, la Lugoj, unde sunt aşezaţi şi 
părinţii săi.           
           Am primit vestea destul de bine, deşi fără replică 
inteligentă. Ceva asemănător cu lipsa de durere iniţială 
a unei răni proaspete. După ce am pus însă receptorul 
jos, când am vrut să-i spun N-ei, m-a podidit plânsul. 
Spaima ei, care nu ştia cu cine vorbisem şi înţelegea că 
s-a petrecut ceva groaznic, dar nu-şi dădea seama ce. 
Pe urmă, după ce reuşesc să-i spun, plângem amândoi 
îmbrăţişaţi, într-o încercare disperată de a ne apăra. 
Plânsul acesta mi-a făcut totuşi bine, a fost o defulare, şi 
trebuia să-l las să se epuizeze de la sine, nu să mă 
străduiesc, reuşind până la urmă, să-l înfrânez. În cursul 

zilei apoi, m-au mai încercat câteva puseuri, dar am 
reuşit să le stăpânesc. 
            Ne-a legat o prietenie de nimic umbrită din 1959, 
de când ne-am cunoscut la facultate, amândoi 
timişoreni, solidari într-un Cluj încă străin, colegi apoi de 
cameră, la un ungur bătrân, pe Móricz Zsigmond, 
călătorind împreună în vacanţe, văzându-ne zilnic şi în 
timpul vacanţelor, schimbând cărţi şi reviste – începeau 
pe atunci noile reviste şi cum ne-a încântat primul număr 
din „Secolul 20”! – colegi de grupă până la absolvire, 
formând un fel de trio, cu Telescu… Pe urmă am ţinut 
mereu legătura, cât a fost în străinătate ne scria regulat, 
îmi trimitea de acolo câte toate, printre care un plan al 
Veneţiei, când mă documentam pentru Nemuritorul…, 
mi-a facilitat prima traducere în Germania, prin Eva 
Behring, după întoarcerea în ţară ne vedeam când aici, 
când la Timişoara, am petrecut seri frumoase împreună, 
ori la ei, ori aici, de câte ori venea la vreo inspecţie 
specială, a scris deseori despre cărţile mele, a colaborat 
la „Amfiteatrul artelor”, am petrecut nişte veri împreună, 
s-a ataşat de Lizu, pe urmă de Pupu, era întotdeauna de 
o veselie şi de o verbozitate debordante, uneori chiar 
obositoare, plin de viaţă, de întâmplări pe care îi plăcea 
să le povestească, umplea casa prezenţa lui. Şi acum, 
ideea, realitatea cu care-mi vine cel mai greu să mă 
acomodez e că toate astea nu  mai există. Pur şi simplu 
nu mai există! Avea o personalitate foarte marcată 
îndeosebi printr-un soi bizar de naivitate, de candoare – 
de unde şi porecla de Nilă, pe care a adus-o cu sine din 
liceu – care ne transpunea deseori într-o stare de 
perplexitate dilematică: aşa e el într-adevăr sau e doar 
un mod de disimulare, de autoironie? Dar ăsta era, în 
fond, şarmul lui… 
             Ieri d.m. l-am anunţat şi pe Tibi care e de acord 
să mergem la Lugoj. Şi tot d.m. – ciudat, ca niciodată – 
ne sună Lizu ca să ne ceară numerele de paşaport 
pentru invitaţii. Prilej de a-i face cunoscută grozăvia pe 
care, altfel, n-ar fi aflat-o decât sâmbătă sau duminică, 
cum telefonează ea de obicei. E un şoc şi pentru ea, îmi 
dau seama după vocişoară. 
            Ne-am înţeles să plecăm la 10-10.30. Dar îl 
aştept pe Tibi, îmbrăcat şi plin de nervi, până la 11,30, 
când, în sfârşit, apare. Între timp, în piaţă după flori. Din 
păcate, N. trebuie să rămână acasă, în aşteptarea 
trecerii anunţate a lui G., pentru a-i da pachetul destinat 
copiilor. E ca un făcut: niciodată nu mă poate însoţi, nu 
putem fi împreună, fiindcă mereu trebuie „să se ivească” 
ceva. 
            Ajungem pe la unu şi un sfert. Ne aşteptam să-l 
găsim depus la capelă, dar aflăm că încă n-au sosit de 
la Timişoara, unde s-a desfăşurat, de fapt, ceremonia 
propriu-zisă. Îl găsim în schimb pe Telescu, însoţit de 
fosta noastră colegă, pe care o uitasem de mult iar 
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acum mi-o reamintesc subit, Rodica Minea. E o zi 
frumoasă, aşteptăm povestind pe aleile însorite. Ei 
sosesc pe la două fără ceva. Vali, chip devastat de 
plâns, dar aici se ţine bine. Mă temeam să nu m-apuce 
iar pe mine, să mă dau în spectacol, dar am rezistat, 
deşi cu oarecare dificultate. În schimb, Telescu, cu 
sufletu-i neschimbat de copil în trupu-i mare, plânge 
mereu şi ochii-i sunt cât cepele. Şi în clipe de răgaz îşi 
aminteşte mereu, cuprins parcă de remuşcări, de câte 
farse i-am făcut noi lui Nilă… 
           Slujbă scurtă, slujită de doi preoţi, sub cerul liber, 
pe alee, în dreptul gropii care aşteaptă cu lespedea dată 
de-o parte. Din fericire, nu mai vorbeşte nimeni. La două 
şi un sfert, totul e gata. Rămânem cu toţii pe loc, puţin 
năuci, ca şi când am mai aştepta ceva. Pe urmă vine 
Vali să-şi ia rămas bun. Ei pleacă. Ultimii rămnem noi, 
cei care am sosit primii. Mai povestim o vreme, apoi ne 
despărţim şi ştiu că fiecare poartă în sine întrebarea 
nerostită dacă ne vom mai revedea vreodată. 
            Revăzut, dar schimbat doar cuvinte de 
circumstanţă cu Ciocârlie, Ungureanu, Adriana Babeţi, 
Smaranda Vultur, Ileana Oancea, Doina Comloşan, 
Cheie Pantea, Sorin Ciutacu. Cel mai apropiat simţindu-
mă de Ciocârlie şi cred că sentimentul a fost reciproc. 
Luaţi de val, ne pupăm doar la întâlnire, la plecare ne 
luăm seama, redevenim sobri şi doar ne strângem 
mâna, tare şi îndelung, „bărbăteşte”. 
           Soare blând, de primăvară întârziată, pădurile au 
umbra încă rară, în văi fumegă uscăturile aprinse prin 
livezi, depărtările se pierd în pâcle albăstrui şi toată 
priveliştea e învăluită într-un fel de morbidezza del 
sfumato, ca în tablourile lui Leonrdo. Sau, poate, 
morbidezza asta nu-i decât un efect al nesfârşitei mele 
tristeţi. 
          Ajungem acasă la cinci. N. a rămas degeaba, G. 
n-a venit. Mai am putere, fiind Vinerea Mare, să mergem 
la biserică. Acolo însă, mulţimea care-şi aşteaptă 
bulucită rândul în faţa Mormântului mă descurajează şi 
ne întoarcem. Să fiu înghesuit şi în biserică mi-e peste 
poate şi gândul mă duce fără voie la rânduiala 
desăvârşită a sutei de mii de oameni din Piaţa San 
Pietro. 
           Seara, telefon de la Marcel care-şi anunţă 
venirea pentru a doua zi. 
           Azi mă resimt încă după zilele trecute. Dormit 
până târziu, apoi scris însemnările astea. Spre seară, 
apare Gabi să doarmă la noi. Marcel şi Janeta dorm la 
Bunii, vor veni mâine d.m. Pentru N., acum ca 
întotdeauna, sărbătorile nu sunt decât un prilej de 
oboseală în plus. Noroc că Gabi mi-e drag, e un copil 
cultivat şi înţelept, care mi-a câştigat definitiv stima în 
urmă cu vreo doi, trei ani, când l-am întrebat cum de a 
renunţat la ideea de a pleca în Canada. Mi-a răspuns 

fără nici o clipă de ezitare, şi-i reţin cuvintele exact, până 
azi: „Ei, nu se putea… Dacă aş mai fi avut un frate, o 
soră, mai mergea, dar aşa, nu puteam să-i las pe ai mei 
singuri…” Stăm de poveşti până la miezul nopţii. Afară e 
ploaie, vânt, frig, nu mergem la Înviere. 
                                                                 
            Duminică, 14. Dela 6,30, cu N. la biserică, după 
Sf. Paşti. Lume multă, aşezată în cinci cozi, dar de data 
asta disciplinată, totul merge repede. E senin, pe cer se 
vede corn de lună nouă, dar e foarte frig şi suflă un vânt 
îngheţat. Dejun pascal cu Gabi care pleacă abia după 
10,30. Abia după aceea ajung să mă bărbieresc. Şi aşa 
s-a dus, de fapt, dimineaţa. 
           Am avvut o noapte de insomnie. Adormit abia 
spre ziuă, visez ape mari, o viitură tulbure care tot 
creşte, ameninţând să acopere podul pe care mă aflu cu 
un copil de 4-5 ani care pare a fi Lizu. Mă trezesc fugind 
cu ea de mână, plescăind prin apă, spre locuri mai 
înalte. Notez visul aici, contrar obiceiului, în ideea că 
astfel îi exorcizez eventuala putere premonitorie. Sunt 
din ce în ce mai superstiţios. Şi de joi, de la telefonul lui 
Vali, apăsarea aceea asupra inimii nu mă slăbeşte decât 
în somn. Simt mereu, în răstimpuri, nevoia „să oftez”, de 
fapt să inspir adânc, ceea ce poate fi un simptom 
dispneic.  
 
            Luni, 15. Vremea s-a stricat, lapoviţă. După 
prânz dormim profund. De la cinci plecăm la Bunii. 
Petrecem două ceasuri agreabile, cu sentimentul reunirii 
şi solidarităţii familiale. Marcel şi Janeta, tot timpul veseli 
şi gureşi, sunt prezenţe stenice, au înviorat-o şi pe 
Buna. La întoarcere ne aduc ei cu maişna, pe o ninsoare 
neverosimilă, ca la Crăciun. Ce mai Paşti, ce întâmplări, 
ce vreme! Se zice că dacă ninge la Paşti e semn rău. O 
fi rău numai pentru noi, ortodocşii, că la Paştile 
catolicilor a fost o vreme superbă… 
 
             Marţi, 16. N. începe şcoala. Gabi pleacă şi el de 
dimineaţă. Ne despărţim duios-patetic şi am certitudinea 
că s-a simţit bine şi s-a ataşat şi el de noi. După cele 
întâmplate cu Cornelius, singurătatea acestor sărbători 
mi s-ar fi părut şi mai apăsătoare fără el. Aşa, se 
cheamă că am avut şi noi un copil, mai ales la dejunul 
pascal şi seara, când îi e mai greu voinicului. E întărită 
convingerea mea că în lume acţionează un principiu 
compensator, un fel de feedback.  
            Pe la nouă, în oraş. Trec şi pe la „Garant”: ieri 
am vorbit cu Mircea Tomuş şi mi-a spus că noile numere 
din „R.R.”, mult întârziate din motive birocratic-
financiare, au fost totuşi expediate în urmă cu vreo 
săptămână. Dar nici vorbă, n-au sosit. Dimpotrivă, 
patroana mi se plânge că revista nu se vinde şi i se 
adună stoc. Mă întorc pe o ninsoare apocaliptică şi 
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încerc să mă ocup de articol. Reuşesc să scriu patru 
pagini.  
           Seara, Micul prinţ într-o viziune americănească, 
cu o music hall girl  în rolul florii, cu personaje care cântă 
şi dansează în stil hollywoodian şi cu un şarpe care bate 
stepul în nisipul Saharei. Cu excepţia câtorva puţine 
momente de dialog firesc, n-a mai rămas nimic din 
farmecul tandru al lui Saint-Exupéry. 
                                                                     
          Joi, 18. Ieri, terminat şi dactilografiat articolul. Azi, 
la spital, recoltare pentru analize şi prima perfuzie. Ajung 
acasă pe la 11,30 şi mă resimt tot restul zilei, motiv 
pentru care nici nu merg d.m., cum promisesem, la a 
doua zi a francofoniei. Zece zile de acum înainte, 
imposibil să mai fac ceva substanţial. 
                                                                 
          Vineri, 19. Şi azi, după perfuzie, mă simt rău până 
spre seară. Singur cu gândurile negre. N. merge în locul 
meu la francofonie, de la patru, după ce a avut şase ore 
şi a ajuns acasă la trei. Se întoarce la opt. Mia Ţ. i-a dat 
cele două exemplare din cartea lui Lizu. E frumoasă 
cartea, dar foarte scumpă: 4.500. Va trebui totuşi să-i 
mai cumpărăm cel puţin trei exemplare.  
          Citit ziare, altceva nimic. Deprimat. Şi nu-i decât 
ziua a doua. 
                                                                 
            Duminică, 21. Ieri şi azi, N. a venit după mine la 
ieşirea de la perfuzie, pe la 11,30. Zile, în sfârşit, de 
primăvară, încă răcoroase totuşi. Ieri m-am simţit mai 
bine, azi din nou mai rău. Starea sufetească pe măsură. 
Aseară, vizita Miei Ţ. suportată destul de greu, deşi n-a 
stat nici două ore. 
                                                                 
            Luni, 22. Îi spun dr. Nadă că mă simt tot mai rău. 
Îmi introduce în coctail un tavegyl şi un cortizon, mă 
palpează, îmi repetă hemograma – prima era bună – şi 
mă programează pe mâine la dr. Samoilescu, la 
ecografie. După perfuzie, tot restul zilei mă simt ceva 
mai bine, nu mai am senzaţia de febrilitate, nu mai 
transpir, îmi revine pofta de mâncare, dar rămâne o 
crâncenă somnolenţă: e un efort să-mi ţin ochii deschişi, 
am aţipit de câteva ori şi în timpul perfuziei. Asistenta, la 
toate priceputa Vali, mi-a spus că e din cauza 
tavegylului. Încă o zi prăpădită.   
                                                                  
            Marţi, 23. Ecograf pe nemâncate până pe la 11. 
Spectacolul deprimant al cozilor acelora din policlinică, 
cu bolnavii grămădiţi pe uşi, mai ales cei veniţi din spital, 
în pijamale şi halatele acelea oribile de molton vișiniu. 
Nu-mi găseşte nimic, ba mai bine decât altădată: splina 
şi ficatul, la limita superioară a normalităţii, când 
dintotdeauna eram uşor hepatosplenomegalic. Termin 
apoi cu perfuzia târziu, ajung acasă după unu. 

             După masă, citit puţin din Nina Ceranu. Îţi 
trebuie curaj să mai scrii azi despre lumea satului. Altfel, 
nu scrie rău. E şi savoarea lingvistică a Mehedinţilor 
despre care scrie ea. 
             Seara, altă veste-măciucă: moartea lui Mircea 
Ciobanu. E clar: după anii 60, suntem acum, după 
treizeci de ani, la un nou sfârşit de ciclu. L-a ucis 
aceeaşi cauză ca şi pe Cornelius. Loveşte tot unde te 
aştepţi  mai puţin. 
                                                                
              Miercuri, 24. Perfuzie. Sosit noua hemogramă 
care evidenţiază un mic puseu hemolitic: de la 11,5, cât 
era joia trecută, hgb. a căzut luni la 7,5. Simptomele pe 
care le acuzam erau de aici, punctul de vârf pare a fi 
depăşit graţie cortizonului adăugat la coctail, dar rămâne 
întrebarea care a fost cauza? Grăsimi n-am mâncat, 
efort fizic n-am făcut. Poate fi şocul violent provocat de 
sfârşitul lui Cornelius. Dr. Magheru, hematolog, îmi 
spunea cândva că astfel de cauze sunt pe primele locuri 
în declanşarea crizelor hemolitice. Doar că de la 
întâmplare la criză a trecut în acest caz o săptămână. 
Posibil? 
           Numai dragostea prea mare e de vină pentru 
toate turbioanele care mă bântuie când mă surprind 
singur şi departe de masa de scris. Dragostea pentru N. 
şi pentru copii, la asta mă refer, ea îmi iscă toate 
gândurile catastrofice şi face ca tot ce la alţii decurge 
simplu şi firesc, la mine să provoace, încă cu mult timp 
înainte, alerte şi crispări, cu maximă participare şi 
consum de nervi şi afectivitate. Dar cum ar fi dacă n-ai 
avea pe cine iubi? Sau dacă n-ai avea imaginaţie? 
Dumnezeu n-a vrut să aflu. Şi mi-a dăruit în schimb 
puterea aceasta de a-mi imagina, pe care mereu o scap 
din frâu, şi dragostea cea fără de măsură. Amândouă 
mă ţin într-o perpetuă alarmă şi totodată cu conştiinţa 
trează că sunt un privilegiat. Aparentă contradicţie, în 
realitate încă unul dintre misterele la care n-avem acces, 
încă una din feţele feed-back-ului care se manifestă 
asupra a toate. 
             N. răcită bocnă, seara constatăm că are 37,7, 
dar, ca de obicei, vrea mâine la şcoală, nu la doctor. 
                                                                
             Joi, 25. Abia după perfuzia de azi mă simt 
complet restabilit, ca în ceilalţi ani după acelaşi 
tratament, în (aproape) excelentă formă. D.m. dorm 
puţin, agitat şi trezit de ideile unor articole care-mi 
zumzăie-n cap. Mă scol la patru şi scriu primul dintre ele 
dintr-o suflare, în memoria lui Cornelius. Se vede că a 
fost o datorie care trebuia îndeplinită, căci, imediat după 
aceea, m-am simţit eliberat, mai bine zis absolvit, în 
stare de a mă apuca şi de altceva. A fost ca un exorcism 
reuşit, care m-a deconectat de la obsesia morţii. 
            N. se simte şi ea mai bine. 
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Profesorul meu de un trimestru: 
Victor ISAC 

          În 1948 eram în clasa a VII-a la o şcoală de 
provincie, la Călan. Cum nu aveam profesor de română 
şi ni se perindau pe la catedră tot felul de suplinitori cam 
pe dinafară de obiect, la un moment  dat ni s-a adus 
unul care ne-a plăcut de la prima vedere pentru că era 
tânăr, nu foarte depărtat de vârsta noastră. S-a şuşotit 
că a venit direct de la Bucureşti, de la Universitate, unde 
era cel mai tânăr conferențiar universitar din ţară, ceea 
ce pe noi ne-a impresionat grozav.  
           Şi a început lecţiile, dar şocându-ne, ceva 
asemănător cu filmul „Cercul poeţilor dispăruţi”. Între 
nişte  bătrâni automatizaţi în rutină, acesta nu preda, 
vrăjea, hipnotiza. De mine nu mă mir, pasiunea mea era 
literatura, dar şi ceilalţi colegi, profilaţi în cu totul alte 
direcţii, au fost cuceriți  pe loc şi subjugaţi tot mai mult, 
cu fiecare oră de curs.  
          Dar în ziua de 4 martie – şi o să vedeţi cum de 
reţin această dată –  a intrat directorul în clasă la 
mijlocul orei şi în şoaptă l-a chemat cu el. Cum totul 
părea suspect, ne-am uitat după ei. În curte, doi vlăjgani 
ne-au înşfăcat idolul şi l-au vârât într-o dubă.  
          Noi, amuţiţi, am făcut fiecare ce s-a priceput. 
Fetele au înlemnit albite de spaimă, băieţii, cum fiecare 
avea briceag la el şi cum băncile vechi erau, oricum, 
scrijelate, ei au mai încrustat pe faţa lor: „4 III 49”, iar eu 
am scris un protest deversând de mânie şi l-am afişat la 
Gazeta de Perete. 
          Directorul a revenit în clasă, el însuşi desfigurat, şi 
vedeam cum se chinuieşte să-şi găsească nişte cuvinte, 
dar fără succes. A făcut câţiva paşi printre bănci, a văzut 
scrijeliturile proaspete dar nu l-au contrariat, în schimb, 
ajungând în faţa Gazetei de Perete, a citit în gând 
articolul, l-a smuls, l-a mototolit şi l-a băgat în  buzunar, 
șuierând: Cine l-a scris? Dar n-a mai stat să afle 
vinovatul, a adăugat doar: Să nu mai faceţi!  
          Am aflat că profesorul nostru adorat era 
preşedintele Tineretului din PNŢ, cel care la 8 noiembrie 
1945, de Sf. Mihail, organizase acel uriaş miting de 
susţinere a regelui Mihai.   

        Târziu, după 89, când ţărăniştii încercau cumva să 
se organizeze, dar li se tot puneau piedici, când apăreau 
prin pieţe şi, denigraţi, pe la televizor ba Raţiu, ba 
Coposu, ba Ion Diaconescu, un vechi ţărănist mi-a spus: 
„Unul singur ne-ar putea pune pe picioare: Victor Isac. El 
n-are egal.” 
       Era profesorul meu de un trimestru din clasa a VII-a. 
        Aşa mi-am făcut, deci, eu debutul în presă, cu un 
protest împotriva securităţii staliniste pe când Stalin 
trăia.  
         Şi, vă rog, nu priviţi cu atâta dispreţ o gazetă de 
perete dintr-o şcoală uitată. (neuitată doar de 
securitate), dintr-un fund de provincie. Era singurul 
organ de presă la care un copil de 15 ani avea acces şi 
a uzat de el. Uza şi el de ce putea, dar uza, acţiona, nu 
stătea cu braţele încrucişate aşteptând până vor fi 
condiţii 
         L-am reîntâlnit după un timp în gară la Simeria, dar 
era să nu-l recunosc. Dânsul, care avea o ţinută 
impecabilă, venea în faţa noastră, noi echipaţi ca vai de 
lume, care cum, dânsul venea în costum călcat, cu 
cămaşa apretată, cu cravata legată perfect. Acum, la 
Simeria, era încălţat în tenişi, cu o pălărie de pănuşi de 
porumb împletite, asemănătoare cu cele ale coloniştilor 
englezi. Mi-a dat atunci o splendidă ediţie Coşbuc 
(literatura română devenise clandestină, numai cea 
sovietică era valabilă) şi mi-a recomandat să citesc cu 
atenţie  Decebal către popor. 
          Eram atunci îndrăgostit până peste cap de colega 
noastră Şinca Ana, fata popii din Sâncrai, satul de pe un 
pinten de deal de deasupra Călanului (fetele de popă s-
au ţinut de capul meu chiar toată viaţa pentru că cu una 
din ele sunt însurat). Anei i-am scris o poemă de patru 
versuri pe care i-am strecurat-o clandestin într-un caiet. 
Nu ne-am mai văzut de atunci. După multe zeci de ani, 
fratele meu Aurel, cadru didactic la Universitatea din 
Timişoara, mă anunţă: Am cunoscut aici o doamnă care 
mi-a spus: Spune-i lui Miron că ai stat de vorbă cu fata 
căreia i-a scris el prima poezie din viaţa lui.  
          Ce legătură au acestea cu subiectul nostru? Într-
un interviu, nu mai ştiu dat cui şi unde apărut, Victor Isac 
la întrebarea: Ce elevi de care s-a ales ceva i-au trecut 
prin mână?, a răspuns: Miron Scorobete de la Cluj şi 
Ana Şinca de la Timişoara. 
 

                
 
           Mircea Moț cu Marta Petreu 

                          EVOCĂRI     
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Costel STANCU 

 

* * * 
 
Sînt păpușa – nerecunoscătoare?- 
ce își taie sforile și se avîntă singură 
pe scenă 
spre disperarea mînuitorului ei. 
Spectacolul se joacă cu casa 
închisă. 
Am un succes u-lu-i-tor! 
Doar păpușarul meu stă, nedumerit, în culise. 
Nu-mi înțelege revolta: nu mai departe de ieri 
mi-a cumpărat sfori noi, de mătase. 
Dezlegaţi sforile voi, păpuşari,  
să se poată mișca păpușile singure ! 
Faceţi-vă că uitaţi deschise 
cutiile în care le aranjaţi după spectacol 
- morminte de jucărie. 
Păpuşile or să se strecoare afară şi, însufleţite,  
vor juca, singure, spectacolul propriei lor libertăți. 
Libertate după care voi tînjiţi de atîta vreme! 
 
 
 
     * * * 

  
  

Ce tînăr frumos visător eram odinioară 
acum mă sprijin în acest stilou gol 

   cu penița înfiptă în pămînt 
sub privirea de englezoaică frigidă, 
din epoca victoriană, a lunii 
şi tot mai des mi se pare că a muri e  
ca şi cum m-ar cuceri o armată străină 
silindu-mă să îmi potrivesc ceasul 
după ora din ţara ei. Uneori  
mi-e teamă că nu sînt decît un far  
care atrage corăbiile să se spargă de stînci 
mi-e lehamite, doar nerăbdarea de a nu fi  
mă ţine în viaţă, trăiesc pe faţa nescrisă 
- cu degetul Tău - a nisipului. Străinii  
mă iau și mă duc departe, legat la ochi, 
să nu mă mai pot întoarce. Nu văd că eu  
m-am înțepat în deget și am lăsat să-mi picure, 
pe furiș, ici-colo, cîte o picătură de sînge,  
să pot găsi drumul înapoi. 

 
* * * 
 
 
Îi spun că o iubesc. Ea își aprinde țigara 
cu indiferența cu care ar da foc Romei. 
Am început să semăn cu un mormînt jefuit. 

E liniște, un clopoțel de argint se rătăcește  
în beznă. Un greier frînge inima furnicii. 
Știu, undeva, departe, o altă femeie 
își leapădă de pe ea toate oglinzile. 
Asta e dragostea, o gîză iarna! 
Sufli să o dezgheți. Ea se dezmorțește 
și, încetul cu încetul, începe să te înghită.  
  
 
* * * 
 
 
o întîmplare mi te-a scos din suflet ca 
pe un lemn încins pe care îl apuci cu mîna 
goală și îl arunci cît mai departe ciozvîrtă 
cîinilor flămînzi ai indiferenței să se sfîșie  
între ei pentru întîietatea de a-l înșfăca 
era noapte ca osul unui sfînt strălucea luna 
un mort întors de la groapă sufletul meu 
auzeam vîntul copil ce plîngea în somn 
visîndu-se părăsit ei da din pustiul  
propriei palme nu s-a întors nimeni   
de ce îmi dai Doamne 
acest cocoș care cîntă doar a treia oară? 
 
* * * 
 
  
un șarpe transparent  
ne pîndește de sub 
talpa casei 
încerc să îl scot de acolo  
să îl calc pe cap 
îl momesc 
cu abur de lapte dulce  
cu fum de ierburi vrăjite 
îi promit herghelii fecioare 
ospețe regești  
totul e zadarnic 
nu îți fie teamă 
femeie 
vom aștepta 
să își lepede pielea 
o voi îmbrăca 
mă voi lupta cu el 
îl voi învinge 
și îi voi lua locul 
  
 
 
* * *  
 
Îngenunchezi și te rogi. Credința ta 
schimbă cursul unui rîu. Dimineața, 
pescarii umblă nedumeriți. Devin,  
la rîndul lor, momeli pentru marele pescar 
al morții. Tu taci. Știi că vine o vreme 
cînd omul își sapă, în el însuși, o groapă 
care va rămîne mereu goală. 
 

            POEME 
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Felix NICOLAU 

 

Canonul e chipul şi 
asemănarea şefilor 

 
 
 

Ana Selejan este unul dintre acei istorici literari 
care-şi investesc resursele de cercetător în studiul 
cazurilor secunde. Dovedind o disponibilitate 
impresionantă pentru scotocire arhivistică, ea scoate la 
iveală autori minori şi creaţii asemenea, sau altele 
angajate politic, aparţinând unor nume grele. În felul 
acesta, se conturează cu multă acurateţe profilul unei 
epoci, dar şi personalitatea multiplă a unor creatori 
înregistraţi doar bidimensional de istoria literară.  

Marele merit al cărţii Poezia românească în 
tranziţie (1944-1948), Cartea Românească, 2007, este 
recuperarea dintre vrafurile de reviste prăfuite a unor 
poezii şi luări de poziţie ce repun în discuţie moralitatea 
anumitor autori, dar şi pe cea a scriitorului în genere, ca 
specie intelectuală. Istoricul literar recidivează în acest 
volum, întrucât el se dovedeşte un specialist al perioadei 
în cauză, dificilă şi ispititoare la modul diabolic. 
Profesoara de la Universitatea din Sibiu a publicat multe 
alte cărţi în care a mărunţit tematica respectivă, 
separând grâul de neghină: Trădarea intelectualilor, 
Reeducare şi prigoană, Literatura în totalitarism, 
şase volume, ultimul ajungând cu trierea materialului 
până în 1960. Cercetările ei au ca punct de plecare 
cartea lui Al. Piru, Panorama deceniului literar 
românesc, 1940-1950, apărută în 1968. Bineînţeles, Al. 
Piru nu putea spune atunci ceea ce rosteşte cu fermitate 
azi Ana Selejan. 

Interesantă este demitizarea unor figuri de critici 
(Ov. S Crohmălniceanu, G. Călinescu) şi de literaţi, dar 
şi resuscitarea unor efigii de adevăraţi terorişti literari (N. 
D. Cocea, Mihnea Gheorghiu, Ion Vitner). Din 1946 se 
tipăreşte în Monitorul oficial lista publicaţiilor interzise, 
iar literatura „turnului de fildeş”, adică modernismul, este 
incriminată tot mai violent. Scriitorul trebuie să devină 
„muncitor intelectual”, „inginer al sufletelor”, „luptător 
social”. În Contemporanul apar condamnări publice ale 
celor care nu înţeleg să scrie angajat; dar aceleaşi poziţii 
sunt susţinute de M. R. Paraschivescu în Revista 
literară, ori de G. Călinescu în Tribuna poporului. Anul 
1945 este ultimul în care suprarealismul, simbolismul şi 
modernismul se manifestă cu efervescenţă. Revista 
Cercului Literar (Sibiu, 1945, opt numere), deşi fără 
răsunet, dă drept de cetate lirismului neo-baladesc, 

reprezentat de Şt. Aug. Doinaş, Radu Stanca, Ioanichie 
Olteanu. 

 
Cum spuneam, meritul lucrării constă în studiul 

revistelor vremii. Aglutinarea materialelor face imposibilă 
analiza literară aprofundată. Totuşi, cercetătoarea 
încearcă să stabilească minime diferenţe între lirismul 
unor scriitori aparţinând aceloraşi grupări. La prima 
vedere un tom de istorie literară sec şi arhivistic, Poezia 
românească în tranziţie este spectaculoasă prin 
îndosarierea trădării intelectualilor, a răsucirii 
monstruoase de la lirica modernistă spre lirica socială. 
Mai ales moderniştii îşi pun cenuşă în cap şi, pentru 
avantaje profesionale şi materiale, îşi reneagă toată 
producţia artistică anterioară, în fond cea autentică. 
Peste ani, când îşi vor aduna creaţiile în antologii de 
autor, vor încerca să-şi facă pierdute derapajele artistice 
şi morale. Aici intervine cercetătoarea ca un Argus şi dă 
la iveală crăpăturile late de o palmă din caracterul 
anumitor personalităţi. 

Astfel, demisii morale şi artistice îşi dau mulţi 
scriitori avangardişti, dar nu numai. Demisionează moral 
Virgil Teodorescu, Gellu Naum etc. Primul dintre ei trece 
brusc de la „un onirism suav şi un scenariu erotic plin de 
gingăşii şi purităţi, de la frumuseţea exotică, la lirica 
proletară”. Până să facă tranziţia spre realismul socialist, 
Gellu Naum a publicat patru cărţi de poezie şi proză 
poetizată, dar şi alte patru scrise în colaborare cu alţi 
suprarealişti postbelici. După critica dură pe care i-o face 
ziarul lui N. D Cocea, Gellu Naum devine autor pentru 
copii (între 1947-1952), apoi, în 1960, se lasă turnat în 
tiparul realist-socialist, în placheta Poem despre 
tinereţea noastră. Aici el va rememora situaţii patetice, 
la foarte mare modă: „Pe-atunci, în fabrici,/ziua se-
mpărţea în ceasuri de istovire (...)/Pe-atunci, la sate, 
(...)/milioane de ochi priveau cu jind mămăliga/rece a 
lunii”. 

În 1946 apar mult-discutatele Stanţe burgheze 
ale lui Bacovia, desfiinţate de unii, pe motiv de sub-
lirism, preţuite de alţii pentru accentul pus pe literalitate, 
iar nu pe vechea literaritate (v. Gh. Crăciun). Autoarea 
găseşte răgazul să se implice în dosarul Stanţelor, 
istoricul literar fiind dublat în mod fericit de critic. 

Captivant e şi capitolul dedicat resurecţiei 
baladescului sibian. Se aminteşte de scrisoarea-
manifest adresată de tinerii poeţi lui E. Lovinescu, prin 
care aceştia îşi declară saturaţia faţă de „exaltarea 
ruralului şi a etnicului”, practic faţă de semănătorism şi 
gândirism. Ca membri ai grupării neo-romantice pot fi 
menţionaţi St. Aug. Doinaş, care „crea un scenariu liric 
obiectivat”, şi Radu Stanca, care scrie lamentaţii ori 
elegii şi care „se exprimă doar pe sine, la modul elegiac, 
jucând diverse roluri şi având măşti diferite în poziţia de 
eu liric central”. Radu Stanca, care şi teoretizează 
formula lirică adoptată în articolul Resurecţia baladei, 
preferă „figurile recuzitei medievale: cavalerul, regele, 
domniţa blestemată”, personaje care „sunt mai degrabă 
figuranţi într-un decor de operetă”. 

Ţinta cărţii rămâne însă urmărirea 
bolnăvicioasei biografii postbelice a modernismului. Cât 
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reuşeşte să mai supravieţuiască, el o face îmbrăcând 
hainele evazionismului, devenind „aşadar o poezie 
livrescă, uneori onirică, deseori cu o bogată căptuşeală 
de date ştiinţifice şi de termeni neologici”. Îngână acest 
„cântec de sirenă” Tudor Arghezi, Ion Frunzetti, Barbu 
Brezianu, Dimitrie Stelaru, Constant Tonegaru, Sanda 
Movilă etc. Vagabondajul poetic a fost sancţionat în 
consecinţă de echipa de la Contemporanul, din care 
făceau parte Ovid. S. Crohmălniceanu, I. Vitner, Paul 
Cornea, Paul Georgescu. Baricadarea în turnul de fildeş 
se cuvenea asediată. Drept urmare, debutanta Nina 
Cassian îşi reneagă cartea, pocăindu-se pentru a fi 
suferit „primejdioasa influenţă burgheză, de factură 
modernistă”. 

În anii ’45-’46 încă se mai premiază volume 
valoroase: Plantaţii de Constant Tonegaru, Izobare de 
Mircea Popovici, Decor penitent de Mihail Crama. Toţi 
trei avându-l ca mentor pe Vladimir Streinu, cel care 
avea să scrie un excepţional comentariu la Hamlet, în 
timp ce funcţiona ca îngrijitor în Parcul Cişmigiu, după 
ani de puşcărie. Mentorul considera poezia fantezistă a 
celor trei discipoli „un protest lirtic împotriva 
condiţionărilor arbitrare ale vieţii individuale”. Ana 
Selejan numeşte evazionismul „o poză de veac”.  

La capitolul Nonconformism şi boemă – 
ultimele concretizări, se încadrează poezia lui Ben 
Corlaciu, strânsă în volumul din 1972, Starea de 
urgenţă, şi Cetăţile albe, din 1946, a lui Dimitrie 
Stelaru. În antologia din 1967, Mare incognitum, îl 
găsim şi pe „Stelaru cel pierdut”, din Noaptea geniului 
(1942), dar şi pe poetul ulterior, aliniat, „pierdut sub talpa 
ideologiei”. 

Volumul îi mai reţine pe intimiştii şi ermetizanţii 
minori, ca şi pe un medievalist romantic ca Vlaicu Bârna. 
Îl mai descoperim aici şi pe Ion Frunzetti, cel care, de la 
influenţele suferite din partea unor maeştri: I. Barbu, T. 
Arghezi, L Blaga, Rimbaud, ajunge să fluture stindardul 
originii ţărăneşti, eventual cooperatiste: „Eu sunt Ion, eu 
sunt adânc ION”. 

O mare felie din tortul cărţii este dedicată 
capitolului 1947: T. Arghezi sau modernismul 
decapitat. Discuţia se roteşte în jurul volumului Una 
sută poeme, cenzurat la apariţia sa în 1947. Poetul, 
care primise Premiul naţional pentru poezie în 1945 şi 
fusese declarat poet naţional în 1946, cu promisiunea de 
a fi primit în Academie, este acum luat în furci de criticii 
marxişti pentru neaderarea „la valorile politice şi 
culturale promovate de guvernele de democraţie 
populară”. Îl condamnă la modul simplist, tezist, Sorin 
Toma, în studiul Poezia putrefacţiei şi putrefacţia poeziei 
(ianuarie 1948), dar şi M. R. Paraschivescu în articolul 
Un impostor: T. Arghezi, în România liberă, 21 februarie 
1945. Dubitaţiile poetului asupra meşteşugului sau a 
zbegului, cultivarea liricii „eului ultragiat” şi a poeziei 
„căutării divinităţii”îi sâcâie şi exasperează peste poate 
cerberii literaturii momentului. Ana Selejan consideră 
Una sută poeme „cartea cu indicele cel mai crescut de 
interogaţie, de presiune existenţială, de tragism naţional 
şi, nu în ultimul rând, de pesimism”. Era normal ca ea 
să-l irite pe Sorin Toma, care scria furibund despre 

„ideologia nesănătoasă, putredă a liricii argheziene, 
specifică estetismului burghez”. 

Trecând la Mitologia „Noii poezii”, autoarea se 
concentrează asupra convertiţilor, a poeţilor care fac 
rocada estetică, asemenea evreilor din Spania 
medievală care au cedat presiunii şi au trecut de la 
mozaism la creştinism, creind tipul mult-dispreţuitului 
converso. Saşa Pană, de exemplu, medic militar şi poet 
nonconformist, îşi descoperă antecedente ilegaliste şi se 
revendică de la martirii partidului sub numele de cod 
„Săvel”, apoi „Cezar”. Legături conspiraţioniste foarte 
strânse ar fi avut cu „tovarăşul Spătaru”, nimeni altul 
decât Emil Bodnăraş. Anatema sit! Aşa se face că 
pocăitul „Săvel” se găseşte la apariţia ziarului Scânteia 
(septembrie 1944) în colegiul de redacţie, iar în 
noiembrie devine directorul noii publicaţii Orizont, revistă 
menită să stârpească lăstarii modernismului şi să să 
irige bulbii obţinuţi prin mutaţie genetică ai artei 
proletare, angajate. Însuşi Saşa Pană procreează în 
serie câteva plachete care să dea un model de aliniere 
confraţilor întru litere: Pentru libertate (1945), Plecări 
fără ancoră (1946), Poeme fără de imaginaţie (1947). 
El va fi şi primul care va folosi sintagma realism socialist 
în ianuarie 1945, răspunzând la ancheta Unde merge 
literatura?, iniţiată de Tribuna poporului, ziarul lui G. 
Călinescu. 

Eugen Jebeleanu era încă din perioada 
interbelică un intelectual de stânga, prieten cu Al. Sahia 
şi care luase apărarea lui Nicolae Ceauşescu în 
procesul de la Braşov din 1936. Ca poet, însă, îşi 
stabilise cartierul general în tabăra moderniştilor. Nu 
pentru lung timp, însă, aşa cum avea să se vadă.  

Spaţiul nu este suficient pentru a discuta în 
detaliu conţinutul cărţii. Tebuie precizat că ultimul capitol 
este intitulat Desant”48, moartea poeziei, după care 
urmează o miniantologie de texte publicate în ziarele din 
1948, relevantă pentru fluctuaţiile de program estetic. 
Studiul Anei Sălăjan este indiscutabil meritoriu pentru 
readucerea în discuţie a atitudinii literare a unor 
personalităţi controversate şi este de-a dreptul 
remarcabil dacă se au în vedere comentariile la creaţiile 
valabile din punct de vedere estetic. O carte neapărat 
listabilă în bibliografiile obligatorii. 
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Ficțiune și autobiografie 

 

          Citind romanul de debut al Cellei Serghi (Pânza de 
păianjen, 1938) și poeziile de tinerețe ale Ninei Cassian, 
inevitabil, m-am întrebat: unde anume este depășită granița 
ficționalului sau a universului liric și când se pătrunde într-o 
zonă a autobiografiei mascate? De fapt, este ceea ce suscită 
curiozitatea cititorului de fiecare dată când are impresia că un 
personaj al unei opere literare s-ar identifica în bună măsură 
cu autorul însuși. Volumele autobiografice Pe firul de păianjen 
al memoriei (1977) al Cellei Serghi și Memoria ca zestre ( vol. 
I, 2003) al Ninei Cassian mi-au confirmat ipotezele, însă au 
inversat, în același timp, datele problemei. Este interesant de 
văzut, de data aceasta, în ce manieră se ficționalizează 
realitatea trăită de cele două autoare, cu alte cuvinte: cât de 
plauzibil sunt evocate diversele experiențe ale scriitoarelor. Mi-
am propus să urmăresc criteriul tematic predominant în 
volumele menționate, și anume întrepătrunderea vieții literare 
cu cea erotică, deoarece consider că acest aspect a influențat 
puternic creația de mai târziu a acestora. De asemenea, voi 
insista și asupra nuanțelor stilistice atribuite confesiunilor, 
întrucât am impresia că tocmai acestea contribuie la 
„literaturizarea” propriilor vieți. Cella Serghi și Nina Cassian 
sunt, în fond, două dintre puținele prezențe feminine de pe 
piața literară românească din toate timpurile, iar autobiografiile 
lor sunt cu atât mai curioase cu cât fac parte dintr-un sector și 
mai redus numeric, cel al autobiografiei și al memorialisticii 
feminine.   

Motivul pentru care Cella Serghi își scrie autobiografia 
este unul pur cathartic, dar și o formă de omagiu adus celor 
trei mari prozatori care i-au marcat viața literară și au sprijinit-o 
în debutul ei din 1938: Camil Petrescu, Mihail Sebastian și 
Liviu Rebreanu. Volumul poartă această dedicație pe prima 
pagină, din partea recunoscătoarei autoare. Evident, niciunul 
dintre „destinatari” nu mai este în viață la momentul apariției 
volumului, în 1977. În privința Ninei Cassian, aceasta își 
publică volumul I din Memoria ca zestre mai mult din „nevoia 
imperioasă a unor comentarii care să depășească acel contur 
fragil al <<experienței personale>>” (Cassian,  Memoria ca 
zestre, vol.I, 5). Poeta își revizuiește însemnările, „fără a altera 
(scurtând doar) notațiile existente”, întrucât i se pare că tonul 
din primele caiete este rezultatul unui „delir al tinereții”, plin de 
„naivități flagrante, de multă dezinvoltură, de inocent 
exhibiționism.” În plus, autoarea speră „ca acest 
<<document>> să fie revelator (în special pentru anii 

<<obsedantului deceniu>>, dar și pentru cei de dinainte și de 
după)” (Cassian, 6) și mărturisește că își îndeplinește o 
„datorie de conștiință” în a expune detaliile biografice, dacă ele 
pot fi numite „un simptom contemporan”.  Se înțelege, desigur, 
că volumele celor două scriitoare sunt dedicate posterității, 
„marelui public. De aici decurg mai multe consecințe, după 
cum afirma Eugen Simion în Genurile autobiograficului: 
autobiografia nu-i o scriere fragmentară, este o scriere 
compactă, organizată, are un scenariu și manifestă mai 
totdeauna preocuparea pentru calitatea stilului. (...) 
Autobiografistul programează o carte, are un scenariu, este 
atent la nuanțe, gândul că va fi citit și judecat cu severitate îi 
mărește vigilența.”(Simion, Genurile biograficului, 47) Este 
ceea ce recunoaște că face Nina Cassian în paginile sale: 
„Întrucât atâția indivizi și individualități încă în viață figurează în 
paginile mele, o firească reticență se adaugă acestei 
scrieri.”(Cassian, 6) Cella Serghi, pe de altă parte, nu pare a fi 
foarte reținută în divulgarea adâncimilor ei sufletești, chiar 
dacă riscă să cadă în penibil prin numeroasele contraziceri și 
prin încercarea de a dezvălui trăirile interioare ale altor 
persoane, ca și cum ar scrie un roman, iar Camil Petrescu în 
speță, ar fi doar un personaj care gândește și acționează 
conform indicațiilor naratologice. Cum ar spune Starobinski, „în 
ciuda declarației de sinceritate, <<conținutul>> narațiunii poate 
fugi, se poate pierde în ficțiune, fără ca nimic să se opună 
acestei treceri de la un plan la altul.”(Starobinski, Relația 
critică, 88) Cu alte cuvinte, în cazul ambelor autoare, dar în 
special al Cellei Serghi, se poate vorbi de o tendință de  
„forțare” a unor fapte, de un fel de reinterpretare a 
evenimentelor rememorate. 
             Unul dintre punctele cele mai importante atinse de 
Cella Serghi și Nina Cassian în autobiografiile lor ține de latura 
amoroasă a vieții lor, autoarea Pânzei de păianjen consacrând 
aproape tot volumul singurei sale iubiri adevărate, care a fost 
Camil Petrescu. De altfel, ambele autoare s-au căsătorit iubind 
pe altcineva, fapt care le-a afectat serios pe plan emoțional și 
care se transpune și în opere. Autobiografia lui Serghi poate fi 
citită chiar ca un roman, omonimul volumului de debut. 
Rememorând fazele iubirii pentru autorul Ultimei nopți de  
dragoste..., începând cu îndrăgostirea de el la ștrandul Lido, 
pe când ea era proaspăt absolventă de Bacalaureat, trecând 
prin corespondența cu scriitorul care o îndemna să își fructifice 
imaginația și talentul în vederea publicării, amintind de 
căsătoria cu Miky, de care se va despărți curând însă invocând 
motivul neputinței de a scrie pentru a masca sentimentele pe 
care le avea pentru Camil și încheind cu marea neîmplinire a 
iubirii din cauza independenței pe care și-o dorea acesta, Cella 
aproape uită că nu are de scris un roman, ci niște fapte 
autentice, adevărate. Impresia pe care o lasă volumul de 
amintiri este de fals, de artificial, ca și când autoarea și-ar fi 
propus să scrie nu ceea ce s-a întâmplat cu adevarat, ci ceea 
ce ar fi voit să se întâmple. Volumul este plin de interpretări 
posibile ale gândurilor, gesturilor, privirilor lui Camil și nu 
numai, redate în dialoguri trecute mai întâi prin filtrul ei de 
conștiință, cărora probabil le-a dat nuanța căutată, potrivită din 
punctul ei de vedere. De pildă: „ <<Unde-ai stat ascunsă până 
acum?>> întrebau ochii celuilalt (Camil), atenți și uimiți. Parcă 
spuneau: <<Cunosc toate fetele frumoase din lume, cum de 
mi-ai scăpat? >>”(Serghi, 13) La fel va interpreta și prima 
întâlnire cu E. Lovinescu: „- Autoarea Pânzei de păianjen?! 
Așa de tânără! Parcă nu-i venea să creadă. –Ce tânără ești! 
Dar privirea parcă spunea: -Ce frumoasă ești!”(Serghi, 290) Se 
simte, pe tot parcursul volumului autobiografic, o oarecare 
doză de narcisism păstrată sau dezvoltată abia la vârsta 
maturității depline, când, spre deosebire de Nina Cassian, care 
își recunoaște neîncrederea în sine din cauza „urâțeniei” și a 
„mediocrității sale”, Cella nu evită să se considere (sau să 
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„recicleze” afirmațiile altora) o femeie deosebit de frumoasă, 
„cea mai bună la română!”, atenuându-și „incultura” pe care i-o 
observase Camil doar prin prisma faptului că nu-l citea pe 
Hegel.  
        Serghi recunoaște chiar că, inspirându-se din fapte reale, 
ea le-a modificat intenționat în roman, parcă pentru a justifica 
un anumit comportament al personajului Camil Petrescu. Dacă 
el în viața reală nu i-a spus „rămâi!” când ea era pe punctul de 
a pleca la Paris, el fiind singur, Cella modifică acest aspect în 
Cartea Mironei, astfel încât Ștefan, proiecția lui Camil în 
roman, nu o invită pe protagonistă să rămână cu el pentru 
totdeauna, deoarece el este însurat: „Pe stradă mă voi gîndi, 
întocmai ca Mirona după întâlnirea cu Ștefan: De ce nu mi-a 
spus rămâi, îmi iau toată răspunderea! Dar în Cartea Mironei – 
care o să apară peste foarte mulți ani – Ștefan e însurat. Camil 
era liber și nu mi-a spus rămâi! Mă privea și tăcea.”(Serghi, 
299) Este ca și cum Serghi ar trăi într-o lume a propriilor iluzii, 
refuzându-și viața concretă, cu aspectele ei mai puțin plăcute 
și satisfăcătoare. Ca Anton Holban în romanele sale cu Sandu 
personaj principal, așa și Cella Serghi se dovedește a fi o 
iscusită creatoare de lumi virtuale, de scenarii mentale ale 
iubirii. Cu alte cuvinte, ea justifică acțiunile oamenilor reali din 
viața ei în planul operei, unde totul se desfășoară conform 
indicațiilor și dorințelor femeii Cella Serghi.  
        Mai puțin predispusă spre a-și ficționaliza adevăratele 
experiențe amoroase este Nina Cassian, care, la fel ca 
autoarea constănțeancă, se mărită cu Vladimir Colin (Jany) 
„din dragoste” și „năzuințe comune”, iubindu-l însă în 
continuare pe Ioji, un tânăr de 29 de ani tuberculos, pe care l-a 
cunoscut la Craiova: „Îmi dădea atenție, mă ajuta să cresc în 
proprii mei ochi – și, bineînțeles, m-am îndrăgostit de el cu o 
totală fervoare și dedicație.”(Cassian, 16) Nu este amorul 
dezinteresat pe care l-a trăit Cella Serghi, dar, acceptând doza 
de egoism a adolescentei care căuta să-i fie satisfăcut orgoliul, 
Nina Cassian povestește totul cu detașare, adică nefăcând 
apel la iluzii deșarte și scenarii posibile. Totul este redat din 
perspectivă proprie, fără a se încerca interpretarea gândurilor 
celuilalt, chiar cu o tușă de nesiguranță, nespecifică lui Serghi: 
„Mi se părea că era o dragoste împărtășită întrucât Ioji făcuse 
vagi gesturi amoroase, ba odată mi-a atins în treacăt buzele cu 
gura lui – habar n-aveam ce înseamnă un sărut – oricum mi-a 
fost destul ca să mă consider logodnica lui.” În ciuda defectelor 
pe care și le recunoaște, poeta își cultivă orgoliul compensator: 
„Orgoliul meu se baza în cea mai mare măsură pe credința 
nestrămutată că eram <<multitalentată>> și, evident, 
<<nepereche.>>”(Cassian, 23) Colegi de breaslă fiind („Jany 
era și el poet.”), întocmai ca Cella și Camil, Nina nu a simțit 
niciodată o „concurență” între ea și partenerul de viață, cu 
toate că „poeziile lui Jany erau apreciate, pe când ale mele 
provocau mai degrabă răceală și stupoare”, după cum 
mărturisește poeta. „Concurența” s-a dat însă pe alt plan, unul 
imaginat numai de Nina: proaspăt casătorită cu Jany, ea vrea 
să i-l prezinte pe Ioji, pentru ca cel din urmă să vadă ce a 
pierdut: „voiam să-l confrunt pe Ioji cu noua mea postură de 
femeie măritată și <<intelectuală>> și cu idei formate și cu 
talente în ebuliție.”(Cassian, 24) Episodul, foarte neașteptat și 
aproape de neînțeles, este totuși mai credibil, mai plauzibil 
decât orice încercare a Cellei Serghi de a (se) convinge că 
Petrescu o iubea: „Trăind această experiență, am constatat 
pentru prima oară că pot iubi doi bărbați deodată, firește, cu 
diferențe de intensitate.”(Cassian, 26) 
  Autobiografia Cellei Serghi include, ca și cea a Ninei 
Cassian, o galerie amplă de personalități literare ale 
Interbelicului, propunând, în bună măsură, o radiografie a 
întregii pieți literare românești de până la cel de-al II-lea 
Război Mondial. Există capitole numeroase care nu o mai 
implică pe autoare în ipostaza de protagonistă, ci sunt 

portretele celor mai influente prezențe din viața ei. Prietenia cu 
Mihail Sebastian, de pildă, sau sprijinul necondiționat al 
criticului E. Lovinescu, precum și admirația pentru Hortensia 
Papadat-Bengescu și simpatia pentru cuplul Felix Aderca-
Sanda Movilă conferă volumului de amintiri un caracter de 
frescă a societății intelectuale din care a făcut parte și ea. Pe 
de altă parte, Nina Cassian se dezvoltă „sub zodia” Ion Barbu, 
Tudor Arghezi, Al. Graur, Ovid. S. Crohmălniceanu, Gellu 
Naum etc. Este important de trecut în revistă și acest aspect 
component al volumelor autobiografice, din prisma stilului și a 
modului în care sunt redate interacțiunile verbale. Dacă la Nina 
Cassian totul este epicizat, trecut în vorbirea indirectă, Cella 
Serghi mizează chiar și în aceste pagini pe reproducerea 
dialogurilor, creând însă un dinamism care lasă impresia de 
neveridic, de nelalocul lui.  
  Volumele autobiografice prezentate mai sus denotă 
feminitate, putere și emoție la superlativ, aducând în discuție 
problematica unui asemenea gen literar pe piața românescă. 
După cum am afirmat și în introducere, Cella Serghi și Nina 
Cassian împărtășesc o activitate literară predispusă marilor 
iubiri și intrigi, însă modul în care aleg să își alcătuiască 
autobiografiile semnalează discrepanțe vizibile. Ca punct 
comun, amândouă autoarele divulgă secretele din spatele 
creațiilor literare proprii, dar ceea ce le separă este tendința, 
pe de o parte, de a-și literaturiza până și volumul autobiografic 
și, pe de altă parte, dorința de a-și conserva amintirile ca o 
formă de „moștenire”. Nu  întâmplător sunt alese și titlurile 
volumelor. Pe firul de păianjen al memoriei trimite la romanul 
Pânza de păianjen, al cărui proces de creație ocupă o parte 
semnificativă în economia textului autobiografic, la fel cum și 
Memoria ca zestre denotă „profunzimea de elemente 
acumulate, peisaje, arome, culori, cărți, artă, muzică, ființe 
etc.”(Cassian, 6) ce i-au marcat viața Ninei Cassian. 
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Daniel MARIȘ 

Puţin înaintea sfârşitului 
              Cosmin Perţa este un altfel 
de poet. Poartă tot timpul o povară. 
Povara unei reprezentaţii efemere. O 
scenă populată de măşti şi păpuşi. 
Zgomotul pe care viaţa îl face în timpul mersului… 
„Cântec de leagăn pentru generaţia mea” este un fel 
de medium între spirit şi realitatea cu lustrul şi putredul 
ei. Un nectar al descompunerii şi o cântare a cântărilor 
trecută de faza destrămării iluziilor. Un stil translucid 
eliberat de cătuşele manierismului, spontaneitate şi 
instinct.  
               Iată atributele libertăţii sale poetice. Trecerea 
de la stadiul de fotografie la acela de artă. Aceasta este 
de fapt o artă în sine. O alternanţă apăsătoare a 
nuanţelor, experienţe pe suflet viu, în anarhia memoriei, 
a eliberării de energie ‘îngheţată’ mai apoi în straturile 
adânci ale sugestiei. „Absurdul este noua regulă în 
societate. Absurdul nu/ mai provoacă rupturi, nu sparge, 
nu/ înspăimântată, nu îndepărtează, realitatea nu îi 
disociază,// absurdul atrage, este mişto, tratăm absurdul 
cu/ îngăduinţă şi ironie. Cochetăm cu el ca şi cu o/ 
femeie pustie, ca şi cu o târfuliţă plăcută şi zbanghie.// 
Absurdul ne copleşeşte, ne ingurgitează, ne mestecă,/ 
ne zdrobeşte,/ Normalitate e un cuvânt fără referent,/ am 
luat-o razna. Totul este incert.” (Răcoarea pietrişului la 
trecerea ta).  
               E şi nu e un soi de experimentalism poetic. Un 
monolog cu spatele la public, mânat de acelaşi impuls al 
mistuirii. O dâră de stea căzătoare cu fâşii volatile de 
revoltă. Sunt tunelurile în care timpul şi evenimentele 
produc falii adânci în spirit, injectează multă opţiune şi 
conştienţă. Este ca o trezire dintr-o beţie a 
autorevelaţiei, menită să conducă la un pact faustic cu 
sinele şi ştergerea de sine. „Rezervele mele de 
rezistenţă şi de curaj sunt tot mai puţine/ tot mai lungi 
privirile mele aruncate-napoi/ tot mai mari regretele şi 
mai neputincioase mişcările./ Mă trezesc uneori din 
somn asudat,/ mă rostogolesc uşor la vale, printre 
mălini,/ şi vântul împrăştie petalele bezmetice prin tot 
părul.// Să spargem o uşă, un tabu, un canon. O vitrină./ 
Să spargem ceva în fiinţele acestea atât de deprinse/ cu 
rutina & umilinţa./ Să spargem imaginea despre lume, să 
developăm,/ să devoalăm imaginea unui câine schingiuit 
atârnat/ cu o sfoară de grinda din tavan –/ adevărata 
realitate.// Să nu ne mai ferim de cuvinte, să nu mai fim 
ipocriţi,/ să nu ne mai prefacem că nu ne mai pasă,/ că 
nu se poate face nimic.” (Verdele e culoarea 
speranţei).  
               Reactive şi corozive versurile din acest volum, 
de un echilibru ciudat, complicat. Trăitul şi scrisul 

coabitează în aceeaşi sensibilitate atroce. Mitul oglinzii 
guvernează explorările eului, imnurile şi psalmii 
imponderabilităţii. De aici răsar primele semne de 
răzvrătire a candorii, sub un anume semn al îndoielii. 
Pătrunderea într-o lume interioară, baricadată de 
propriile trăiri, cu ambiguitatea unei identităţi de lume 
nouă, ce se naşte nu fără dureri: „Te prefaci liniştit, lucid, 
superior. Animal. E o chestie de fluide,/ de creier 
reptilian, de instinct./ E noapte şi am frisoane şi şi m-am 
îmbrăcat şi ţie îţi pare/ că glumesc/ Şi eu am fost unde 
eşti tu şi te înţeleg foarte bine/ Şi nu-ţi vorbesc deci 
despre mântuire şi nici măcar despre văzduh/ Cu atât 
mai puţin despre cât e de inutil să faci poezie./ Mă voi 
risipi în răcoare, în noapte, în întuneric/ şi voi sta 
nemişcat./ Nici măcar un deget, o privire, o geană nu voi 
ridica./ Voi sta nemişcat în fericirea mea./ Atât de 
nemişcat încât nici măcar nu voi mai exista.” 
(Flashback).   
               Poeme de război şi dragoste scrise cu 
splendoarea tăioasă, de gheaţă, a celui ce trebuie să ia 
cruzimea pe cont propriu, convertind-o într-o experienţă 
totală, eliberatoare: „Când simţi că nu mai poţi/ uită-te la 
lume/ cum te-ai uita prin geamul trenului ăstuia.// Mi-am 
făcut o hartă cerebrală/ şi am notat pe mici porţiuni ale 
creierului/ tot felul de spaime.// Într-o părticică am scris 
mărunt,/ ilizibil,/ aici e locul în care nu o să mă întorc 
niciodată.” (Brain map).  
               „O lupă-creier distorsionează neputinţa”, 
nevăzutul, ascunsul, tăcerea. Se mişcă între diferenţe, 
încearcă să se agaţe de ceva evocând succinct imagini 
peste nisipurile mişcătoare. Tot aşa cum „în interiorul 
fiecărei rătări mai există câte o mica ratare”, în interiorul 
fiecărui poem mai există alte poeme. Imensitatea trăirilor 
care le-au precedat dau o luminozitate difuză, care 
anima inteligent marele paradox al cunoaşterii, acela ce 
spune « cu cât ştim mai mult, ştim mai puţin”  
               Cosmin Perţa îşi are argumentele sale. 
Inteligenţa sa poetică îşi trage seva dintr-o necesitate a 
imaginaţiei. Poţi deveni poet din ură pentru viaţă sau din 
dragoste pentru ea? O dilemă nietzscheiană oarecum 
deturnată, a creaţiei. Prezenţa şi absenţa, forma şi 
materia se întâlnesc într-o vastă antecameră lirică. 
Fuziunea lor devine firească, dincolo de orice orgolii de 
imprevizibilitate. Poate că toate poemele din această 
carte nu sunt decât crâmpeie şi schiţe din ceea ce va 
urma. 
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Daniel MARIȘ 

Poezia ca o călătorie în timp 

 

            Una dintre cele mai interesante experienţe 
poetice ne propune Ioan Barb, cu ultimul său 
volum de versuri „Imnul frumoasei Olivetti”, 
apărut la Editura Cartea Românească. În „Oraşul 
Alb”, penultima sa carte de poeme, primează o 
amprentă biografistă, împănată cu puseuri de 
ambiguitate şi nostalgii, iar „bogăţia detaliilor şi a 
particularităţilor răstoarnă seva contemporană din 
texte”, după cum comenta inspirat criticul Felix 
Nicolau. Noua sa ipostază aduce o schimbare, în 
mare parte, a recuzitei poemelor sale. Se remarcă 
încă de la început un anume fond tragic al 
registrului poetic, o potenţare şi decantare a eului, 
multe dintre versuri fiind o reflexie a interiorizării, a 
căutării unor capete de situare: „nu mai striga după 
ajutor/ tu ştii prea bine că eşti singur în pielea ta/ 
uneori îmi ies şi mie broboane de sudoare pe 
gânduri/ de atâta stres mă simt ca într-un 
incubator/ mi-e teamă că o să evadez cândva/ şi tu 
mă vei auzi să mă întorci înapoi/ o să prind gustul 
libertăţii şi o să te pierd/ de aceea se spune că cel 
mai mare duşman al tău/ eşti tu însuţi” (când vei 
pleca). Asistăm la o exploatare vie, spectaculoasă, 
a fisurilor dintre real şi imaginar, la o ’fracturare’ a 
sinelui într-un spaţiu de separaţie, pe o fâşie 
stranie, un posibil liman pentru cristalizarea unei 
noi sensibilităţi: „de câte ori rătăcesc drumul în 
viaţă/ îmi amintesc de această stradă/ un păianjen 
îmi despleteşte amintirile/ în plasa sa/ îmi leagănă 
alintările/ adormite sub vraje/ ştiu că dacă îl ascult/ 
voi fi următoarea lui victimă/ caut un loc luminos/ 
umbra mă însoţeşte credincioasă/ este singurul 
indiciu că sunt încă viu” (strada cu niciunde). 
Această vulnerabilitate şi disperare existenţială 
conduce la o deconspirare a propriilor slăbiciuni, 
încărcând cuvântul cu spiritualitatea strigătului-
rugă, din perspectiva suferinţei sisifice, într-o ’zonă 
zoster’ cum ar fi aceea dintre eu şi fiinţa eului: 
„uneori mi se pare că am mers/ prea mult cu capul 
plecat/ căutând în praf urmele umilinţei/ dar n-am 
găsit nimic decât alte urme/ care au străbătut 
drumul/ înaintea mea/ am încercat să reconstruiesc 
în minte/ chipurile celor care au lăsat aceste 

amprente/ dar avea nevoie de o sursă de lumină/ şi 
am ridicat/ ezitând/ faţa spre cer/ un fulger mi-a 
lustruit ochii minţii ca să văd/ am înţeles că nu voi 
găsi nicio urmă de speranţă/ în ţărână.” 
(iluminare).  
             Un loc aparte în cadrul acestui volum îl 
ocupă erosul, ca un ceremonial dilatat ce interpune 
momente şi situaţii ce stau sub semnul relativului, 
condus cu o bună ştiinţă a dozajului.  
             Printr-un labirint al rememorărilor profunde 
şi al transparenţelor dureroase, există o viaţă care 
creşte şi descreşte ca un flux şi reflux ce ia contact 
cu un acut sentiment al derizoriului existenţei şi al 
deşertăciunii lumeşti în raport cu ecoul divinităţii. În 
această sfâşiere între trup şi spirit nu poate trece 
însă neobservată o febrilă agitaţie a instinctului ce 
încearcă să depăşească trauma contactului cu 
lumea, cu propriile obsesii: „cocoţat pe zidul 
interior/ încă aştept/ o minune coborâtă de sus/ ca 
în ziua cincizecimii/ să-mi glăsuiască pietrele/ într-o 
limbă uitată/ şi eu să le înţeleg/ dospind muşchiul 
uscat/ de pe feţele lor cenuşii/ pielea sub care s-a 
închegat trecutul/ şi le înţeleg vuitul/ un duh 
întrupat îşi întinde mâinile/ jupuindu-mi sufletul 
pregătit pentru / levitaţie” (locul în care nimeni nu 
ştie nimic).  
            La nivelul coliziunii dintre existenta trăită şi 
cea gândită, experienţa poetică a lui Ioan Barb ne 
conduce, ca un fel de privire înapoi, spre o 
’răscumpărare’ a timpului, conferindu-i energii noi, 
dar fără a face mari concesii regretului. Valorile 
rămân intacte, produc zgomote imperceptibile, de 
mare puritate. Din spatele orgoliului, deghizat în 
umilinţă, iluminarea interioară gravează versuri de 
mare sensibilitate: „dar mă aflu încă sub cupola ta/ 
trăiesc sub o sticlă în aerul mutilat/ mă strecor 
printre bătăile ceasului/ fără să-i ating gratiile dintre 
clipe/ dincolo în spatele obsesiilor/ poţi încerca o 
remodelare a liniei palmei/ convins că te întorci în 
acelaşi loc de tortură/ dar acum şi cruzimea este 
mai blândă/ un moft pe lângă gândul că ai plecat/ şi 
captivitatea este mai dulce/ decât sugestia că vei 
renunţa la ceva/ aşa cum tăciunele arde mocnit/ 
dar pierde volum şi se stinge/ rămâne cenuşa 
desprinsă din iluzia sa” (aproape strig). Ca o 
amplă metaforă pentru o călătorie în timp, cu toate 
riscurile şi avantajele sale, „Imnul frumoasei 
Olivetti” conferă senzaţia certă a unui poet aflat în 
pragul unei depline maturităţi artistice, oricând 
capabil de evoluţii surprinzătoare.  
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  Doina POPA 
 

         Osteneala zilei 
 
           Ieri, la ora de terapie, domnul 
Ovidiu mi-a spus cam așa: Ca persoane 
raționale, ne formăm sisteme de apărare. 
Orice nemulțumire o ascundem bine și 
ne amăgim că acceptăm situația ca 
atare, așa cum este. Dar undeva, adevărul frustrărilor, 
neacceptărilor stă și roade pe unde poate, slăbindu-ne fizic, 
dacă nu reușește psihic. De cele mai multe ori reușește să ne 
slăbească și psihic. Eu am tresărit, niciodată nu știu dacă 
vorbele lui se referă strict la mine ori sunt formulări așa, la 
general. Vorbea cam ca din carte. I-am răspuns căutându-mi 
cuvintele: - Am și eu sentimente din astea, nemulțumiri, 
frustrări, păcate bine îngropate de care vreau să scap și nu pot 
oricât de mult mă muncesc. Dă-mi, Doamne, puterea să 
accept ceea ce nu pot schimba și să schimb ceea ce-mi stă în 
putere. Nu? Ovidiu a zâmbit fără să mă mai privească. Omul 
ăsta mă face să mă simt ca un mecanism uzat. O flașnetă 
plină de formule. Știu că am vorbit și eu ca din cartea de citire, 
dar ceea ce am spus reflectă realitatea. I-am spus: - Sunt 
acum într-o stare de semi-acceptare a unei situații pe care mi-
am impus-o din mândrie, din rușine, din vinovăție.I-am greșit 
mamei, oricum aș da-o cotită, mai ales prin neiubire. Nu ură, 
neiubire și o ciudă permanentă că ea vedea mereu ce trebuia 
să vadă, ce nu era ascuns sub straturi de bună purtare...Și mă 
taxa mereu. Avea intuiția slăbiciunilor mele, n-a știut să mă 
apropie.Sau n-a putut. Tot un fel de neacceptare până la urmă. 
Recunoștea că am și calități...dar fac ce fac și tot dau cu mucii-
n fasole într-un final. Și, bineînțeles că nu ne-am înțeles. Mie 
nu mi-a plăcut de ea per total pentru că și eu vedeam ceva ce 
ea nu arăta la toata lumea, iubirea n-a fost suficient de 
profundă ca să trecem peste frustrări și neacceptări. 
Sentimentelor nu le poți comanda prin ordine simple, iubește, 
urăște, iartă. Îmi spăl acum din păcate? Nici pomeneală,  fac 
altele. La modul conștient, serios, de ochii lumii am grijă de 
mama. Și chiar mă străduiesc să nu-mi fie o corvoadă. Dar, 
este o povară mare, din păcate și n-am ce face. Eu mi-am 
cerut cazna asta și atunci când o voi accepta pe deplin, fără 
ranchiună, atunci, poate, mă voi elibera. Pentru că totul în 
viață are un scop. Sau așa vreau să cred. Așa îmi spun alții și 
vreau să-i cred. Lui Ovidiu nu i s-a șters zâmbetul de pe chip. Îi 
poți interpreta mimica oricum vrei. Așa că nu mai încerc să 
descifrez nimic și continuu, cu un fel de înfrigurare, chiar am 
nevoie de cineva care să mă ascultefără să mă bată prea mult 
la cap: -  Pe de altă parte, mama e la fel cum era și ultima dată 
când ne-am văzut aici, la cabinet. Rana de la fund stagnează 
deocamdată. O spăl cu apă și săpun, usuc, dezinfectez, dau 
cu ceva soluție pe bază de iod, care nu ustură, apoi cu un gel. 
Am dat o căruță de bani pe un tub care se și termină. Dar, 

dacă e să țin sub control escara, asta e, merită cheltuiala. Am 
aflat că mai sunt și niște pansamente care se aplică și se țin 
pe rană câteva zile...nu-i mai dau pastile decât seara. Ca să se 
odihnească, deși o așteaptă odihna nelimitată. Mă uit la ea și 
mă întreb, cât îi trebuie corpului să renunțe? Că mintea ei nu 
mai știe ce-i aia să fii sau să nu mai fii. Când i se termină 
rezervele? Ce viață e asta? De multe ori când intru acolo, 
deschide ochii, mă urmărește prin cameră, o întreb, ai nevoie 
de ceva? Uneori răspunde nu, alteori zice câte ceva 
ininteligibil sau nu zice nimic. Vanda vine și la prânz acum. Îi 
curățăm rana de trei ori pe zi.La prânz,mama 
abiadacămănâncă un iaurt. Aseară, de pildă, iar a pus botul și 
n-a mai vrut să mănânce. Mă și exasperează, mi-e și milă, o 
mulțime de sentimente amestecate, credeam că vine 
eliberarea, pentru mine, pentru ea, dar după cum se vede mai 
am de așteptat. Deci aseară s-a culcat nemâncată, nebăută, a 

dormitat, de câte ori m-am dus acolo părea că este liniștită. Nu 
și-a încheiat misiunea. N-am mai dormit cu ea în ultima vreme. 
Aparatul ăla bâzâie, nu știu dacă o alin cumva, fiindu-i alături 
în pat. Dimineața mă trezesc la 7, mă duc lângă ea, o simt 
dacă e trează și o întreb, vrei ceai? Da. Și bea aproape o 
cană. I-am spus, de câteva zile nu ți-am dat medicamentele. 
Vrei să ți le dau? Da. Așa că i-am îndesat pe gât și 
medicamentele. Ea nu dorește să moară. Poate când se 
ajungeîn punctul ăsta, când te afli așa de aproape de final, 
nimeni nu vrea să moară. Ispășirea trebuie dusă până la 
capăt. Aseară, văzând că iar nu mănâncă m-a apucat mila, de 
fapt până acum am îngropat-o de câteva ori, i-am făcut 
pomenirile, toate la mine în cap! La cât de decrepit se prezintă, 
e și cazul să mă pregătesc pentru ultimul ei drum. Dar ea, nu, 
renaște din propria-i cenușă, de fiecare dată seîntoarce, nici 
mai bine, nici mai rău, la fel cum a plecat. Nu i-a venit ceasul și 
pace bună. Într-o dimineață, după ce am schimbat-o, mi-a 
cerut talgerul. Ce vrei sa faci cu el?Pipi!!!Medicamentele de 
somn au zăpăcit-o de-a binelea, acum, eliminându-le,îirevine 
starea de dinainte. Ea nu se mai mișcă deloc și de luni de zile 
își face nevoile în pampers. Mi-am zis, poate mama vrea sa 
moară conștientă...zău dacă mai știu cum e mai potrivit. Bine 
că nu i-am spus și băiatului meu. Dar el, și așa nu se consumă 
mai mult decât e necesar... Mereu îmi spune, prea îi cauți în 
coarne. Te consumi inutil. Ea rămâne aceeași bătrână 
capricioasă. Și totuși, ce femeie a fost. De toată isprava! Mă 
găsesc pe mine vinovatăcă nu i-am împlinit aspirațiile. Că n-
am înțeles-o. Mi-am plâns prea mult de milă ca să mai am timp 
să văd și dincolo de asprimea și intransigența ei, tot o formă 
de iubire.Dar nu pe placul meu. Ovidiu și-a îndreptat din nou 
privirea către mine. Ceva din ce i-am spus i-a atras atenția, în 
fine. O să mă întrebe cine știe ce atunci când o să mă aștept 
mai puțin. Că așa face. Înregistrează amănunte. Câteodată le 
notează. Dar eu nu știu ce este în mintea lui și cum o să 
folosească amănuntele pe care i le ofer. Așa că merg mai 
departe: - Toată lumea forfotește în jur, uneori am o ciudă pe 
vânzoleala asta că nu duce nicăieri și se ajunge la o situație 
similară, cu cineva care zace într-un pat și cu altcineva care-i 
numără răsuflările. Aseară mi-a ajuns la nas un miros de 
grătar, Doamne ce-aș mai mânca o ciozvârtă perpelită la 
grătar, mi-am zis! Mă apucase așa o toană, să zburd, să râd, 
să fiu cea de altădată. Mi-am potolit repede starea, a venit 
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seara și mi-am pus în funcțiune toată priceperea, așa că am 
reușit să-i daumedicamentul, deci m-am pregătit să dorm toată 
noaptea, fiind sigură că și ea o să doarmă. La atât se reduce 
bucuria unei zile!Nu mai sforăie, trebuie să intru atent și să 
ascult dacă mai suflă. Înainte doar ridicam capul de pe pernăși 
o auzeam, sfor, sfor, balsam pentru urechile mele. Acum nu 
mai sforăie, pufăie încet, încet și mă uit la plapuma, se ridică, 
nu se ridică? Of. Apoi, o săptămână întreagă, nu a mâncat 
nimic iar apa strecurată de mine la colțul gurii, cu seringa, se 
scurgea în mare parte pe bărbie și pe prosop. Dar s-a trezit din 
nou și a mâncat, după o săptămână de post, ca și cum nimic 
nu s-ar fi întâmplat. Puținăbrânză cu smântână, un pic de supă 
la amiază, o cană cu fructe din compot pe la 6. Și am reușit să-
i dau medicamentul. Uite așa trece dimineața, vine seara. N-aș 
renunța la Rivotril, pentru că o liniștește. Deși, pe de altă parte, 
dormind mult, i se adunăîn gât flegma, n-o poate elimina...vai 
de steaua ei. Și, cu toate acestea, suflă. Habar n-am dacă mai 
vrea să trăiască sau e doar instinctul de supraviețuire 
atotstăpânitor. Moartea e un final știut de toată lumea.Mama, 
din păcate, nu-l acceptă, sau organismul ei nu-l acceptă, cine 
mai știe. Nu și-a terminat misiunea, ce mai încolo, încoace. 
Dar ce misiune o mai fi având de îndeplinit? Că din mine, una 
mai bună decât sunt nu poate scoate. Până acum am reușit să 
mă mențin cumva la suprafață. Dar e greu, tot mai greu. Când 
am rugat-o pe mama să vină la mine, știți, după ce a murit 
tata, am crezut că o să fac față. Mi-am spus că, uite am prilejul 
să dreg ceea ce am stricat la tinerețe. Dar păcatele nu sunt 
iertate decât de Dumnezeu. Ovidiu a intervenit cu o voce 
moale, parcă nici nu era a lui: - Înainte de a veni mama, era cu 
mult mai bine? Am clipit din ochi, l-am privit și nu am avut nici 
un răspuns la îndemână.Să fi spus, da, sigur. Să fi spus? Ar fi 
fost adevărat răspunsul? Venind să discut cu domnul Ovidiu, 
mi-am propus să nu mint, să nu încerc să mă prezint într-o 
lumină favorabilă și să rămân împotmolită în aceleași stări. Pe 
perete, ceasul marca secundele.  Nu mai aveam prea multe 
minute ca să încep o altă poveste, să mă afund în ani tot mai 
mult. Așa că am continuat și nu am răspuns la întrebare, de 
parcă nici nu aș fi auzit-o. - Am luat de la bibliotecă câteva 
cărți, una o citesc acum, slăbuță, dar citibilă, dar am luat și 
două cărți de IrvinYalom, cel care a scris „Plânsul lui 
Nietzsche”. E un psihoterapeut,și cărțile despre diferite cazuri 
din cariera lui sunt lecții de viață. Cred că am să iau din nou 
„Plânsul lui Nietzsche”... nu-mi mai amintesc nimic. Am văzut 
odată un documentar despre Nietzsche și criminala 
interpretare a filosofiei lui de către naziști. Adaptarea ei la 
nevoile lor paranoice, sadice, ca o justificare a crimelor.Am 
terminat repede și poveștile de psihoterapie ale luiIrvinYalom, 
m-au impresionat plăcut, am să reiau „Plânsul lui Nietzsche”, a 
început să mă obsedeze filosoful asta genial și nebun, mai 
ales după documentarul văzut despre el, deși nu cred că mățin 
creierii să-l și citesc, n-am atâtarăbdare, nici profunzime, să-l 
cuprind, să-l înțeleg. Probabil ca nu sunt un cititor chiar atât de 
profund pe cât mi-aș dori. Iar acum nu am nici concentrarea 
necesară. Am vorbit prea repede și mi s-a uscat gura, ce mi-o 
fi venit să-i spun despre cărțile de la bibliotecă? Am vrut să mă 
înalț în ochii lui? Adică de ce l-ar interesa pe Ovidiu cărțile 
luate de la bibliotecă? Ce-o fi în capul meu de nu-mi pot 
stăpâni pornirile? Iată că se nasc strategii undeva prin 

afunduri, fără să le conștientizezi. M-am supărat pe mine și 
Ovidiu mă disecă în voie cu privirea aia, of. Mă întorc din nou 
la același subiect de dinainte de a mă da măreață cu 
biblioteca: - Mama suflă, dar e absentă cea mai mare parte din 
zi, mănâncă un iaurt, bea o cană de ceai...în rest, mai mult cu 
ochii închiși, abia mai vorbește, eu îmi văd de programul zilnic 
cu nesimțire. Sunt atât de calmăîn așteptareasfârșitului 
ei.Normal este? Știți, în fiecare zieu aștept noaptea, înserarea. 
E momentul când sfârșește osteneala zilei. Și când pot ieși la 
o plimbare solitarăîn parc, apoi, toaleta de seară, spălatul pe 
dinți, mai și mănânccâteodată, ceaiul de tensiune și țuști în 
vârful patului. Uneori mă uit la un serial, alteori pe 
documentare dar și astea se repetă la infinit, pe unele le-am 
tot văzut. Mama stăîntr-un fel de letargie, nici viată, nici 
moarte, i se mișcă ușor pieptul, semn că e încă vie, suflă. Cât 
mai pompează inimioara aia care-și face așa de bine datoria? 
Mă gândesc că de-ar fi fost mai teafărăși s-ar fi bucurat de 
viață, ca mii de oameni normali, altfel ar fi fost și bătrânețile ei. 
Așa, n-am avut parte decât de furii reprimate, frustrări adunate 
și de o parte și de alta și am trăit așa de prost împreună. Eu 
eram dispusăși chiar am încercat, cât mi-a fost in puteri...dar 
am simțit-o mereu ca pe un ghimpe-n confortul meu solitar și 
n-a mers. Am si eu mare parte de vină...greu reușești să te 
adaptezi voios la schimbărilevieții. Ea nu mi-a acceptat felul de 
a fi, eu nu i l-am acceptat pe al ei,și de aici resentimente și 
ranchiune, n-am reușit să trecem peste ele așa cum se 
întâmplă adesea într-o familie. Că treci cu vederea, devii 
înțelegător și nu mai tresari la toate nuanțele, în special la cele 
negative. Ovidiu și-a închis caietul și l-a așezat pe colțul 
biroului. Și-a luat gândul că am să mai spun ceva interesant 
astăzi, probabil și-a consultat și ceasul. Oricum, n-ar mai fi 
timp de incursiuni în adânc. Și astăzi nu m-a întrebat nimic 
despre Perdeaua de fum. Așa am numit eu perioada de 
aproape trei săptămâni cât am stat în comă. Aș fi vrut să mă 
aleg cu niște abilități, cum am citit prin cărți că se mai întâmplă 
dar nu s-a produs nimic spectaculos, am revenit la starea de 
dinainte, ca să reiau aceleași probleme. Nici nu aș avea ce să-
i spun lui Ovidiu mai mult decât i-am spus.A fost o stare, o 
absență, s-a dus undeva, în urmă. Am rămas doar cu niște 
întrebări fără răspuns. Am ridicat ochii la ceas.Tot mai sunt 
câteva minute, așa că spun: Uneori nu reușesc să ies la 
plimbare. Dacă depășesc momentul,îmi este lene să mă mai 
urnesc din casă, deși toată ziua sunt în așteptarea acestui 
moment. Eu prefer săplec din casă pe la 8,30, să se însereze, 
să mai plece lumea acasă din parc. Într-o zi a plouat un pic și 
parcul era pustiu.Ce fericire pe mine! Cineva m-a întrebat dacă 
nu-mi este urât de una singură, pe întuneric, în parc. Nu-mi 
este urât, de ce mi-ar fi? Și apoi, e așa de bine să nu mai vezi 
picior de om, să fii singur pe alei, ca și cum te-ai afla în grădina 
ta. Singur, cu gândurile tale. Dar nici gânduri nu prea am când 
sunt în parc. Rareori se mai rotește mosorelul. Și ce bine este 
că nici mosorelul nu se mai învârte atunci. Măcar atâta răgaz 
să am, o jumătate de oră pe sub copacii bătrâni care acoperă 
aleea în încercarea lor de a se îmbrățișa unul pe celălalt. 
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Visul de dincolo  

(fragment dintr-un roman în pregătire) 

Trecutul este asemenea depărtărilor. Cu cât 
măsoară o distanță mai mare în timp, cu atât se prezintă 
minții și sufletului nostru mai cețos și mai greu de 
pătruns. Dar cu Angela Streiu lucrurile stăteau puțin 
altfel. De la bun început s-a numărat printre copiii 
norocoși. Avea amintiri atât de timpurii încât era 
convinsă că depășea granița celor trei ani despre care 
vorbesc specialiștii în studierea memoriei. Sigur, cele 
mai vechi semănau, mai degrabă, cu niște umbre care îi 
impresionau retina și se fixau pe creier, generând mai 
de grabă emoții decât cunoștințe, dar, pentru Angela, și 
acestea își aveau locul lor în parcursul temporal al 
evoluției sale. Şi, aşa cum este firesc, primele ei imagini 
păstrate pe pelicula memoriei erau din viaţa de familie. 
Părinţii, bunicii, ieşirile împreună pe centru, îngheţata 
aromată din zilele călduroase de vară, vizitele la grădina 
zoologică, grădinița, școala… Vii i-au rămas în minte 
zilele de duminică, atunci când membrii familiei Stolz se 
duceau la biserică. Toţi, mai puţin tatăl ei, care se scuza, 
spunând că el are propria credinţă. Mai târziu, Angela 
observase că el nu frecventa niciuna dintre bisericile 
existente în oraș și nici nu se simțea obligat să dea 
cuiva socoteală pentru aceasta. Nu se putea spune că 
ura religia, dar nici nu-și ascundea indiferența față de 
ea. Se întâmpla uneori,  când era băut, chiar să se 
pronunțe împotriva religiei, dacă venea cumva vorba, 
dar mânia lui nu ținea niciodată mult. Era însă suficient 
pentru ca Angela, aflată încă la vârsta naivă a copilăriei, 
să se întrebe cum de este posibil ca, în fața acelorași 
lucruri, oamenii să se comporte diferit. 

Imaginea sărbătorească a bunicului în drum 
spre biserică îi era cea mai dragă. Era întotdeauna 
îmbrăcat elegant: costum închis la culoare şi croit pe 
măsură, pălărie de fetru cu boruri semi-largi, cravată 
sobră şi batistă la butonieră în ton cu cravata. Atunci, 
până și mersul puțin șchiopătat al  lui, i se părea ca fiind 
ceva special.  

La braţ, de partea dreaptă mergea Iohanna, 
soția lui și bunica Angelei, iar la stânga, Monika, fiica lor. 
Amândouă gătite de sărbătoare și mirosind a parfum 
ales. Cât despre ea, îşi aminteşte că era îmbrăcată 

întotdeauna cu atâta grijă, încât nu se mai sătura să se 
privească în oglindă. Era ţinută de mână de mama ei 
sau de bunică şi mereu sfătuită să fie cuminte. Biserica, 
pe numele ei nemțesc se numea Iohanniskirche, iar pe 
românește Sfântul Ioan, şi era situată la capătul 
părculețului din centrul orașului. Fusese ridicată pe locul 
unei alte biserici mai vechi care la un moment dat a 
trebuit să fie demolată, fiind în pericol de prăbușire. Îşi 
aminteşte cum, după ce traversa parcul, cu aleile sale 
străjuite de copaci impunători, și apoi strada, se oprea 
pe trotuar, în fața lăcașului, pentru a privi basorelieful 
fixat în timpanul portalului de la intrare în formă de arc 
ogival.  

 Aflase de la bunicul ei că se numea „Iisus între 
copii” și că fusese special comandat la Viena de către 
ctitorii bisericii. A înțeles că Viena este un oraș mare 
dintr-o țară mai mică, Austria, dar cum poate încăpea un 
oraș mare într-o țară mică i-a fost peste putință să 
înțeleagă atunci. Cu toate acestea, îi plăcea tabloul de 
deasupra ușii, pentru că, printr-un joc al minții și al 
dorinței, se vedea pe ea însăși printre copiii care îl 
înconjurau și îl ascultau cu bucurie pe Învăţător.  

— Când îl privesc, parcă aud o poveste, 
bunicule, îi mărturisi odată, în timp ce se întorceau de la 
obișnuita slujbă duminicală. 

— Așa e, o aprobă el, încântat. Vezi? Învățătorul 
spune copiilor că Lumea aceasta este Povestea lui 
Dumnezeu. Ei îi plăcuse atât de mult explicația, încât ori 
de câte ori privea basorelieful respectiv, nu putea să nu 
se gândească la ea. Lumea, ca simplă poveste a lui 
Dumnezeu. Cât de simplu și de frumos spus! De atunci, 
în nenumărate rânduri, bunicul o surprindea stând 
nemișcată pe marginea trotuarului și cu privirea fixată 
asupra tabloului. Angela nu știe nici acum dacă Iohann 
înțelegea ceva din starea ei sufletească de atunci, dar 
își amintește clar locul pe care și-l găsise printre ceilalți 
copii pentru a asculta Povestea Lumii. Parcă îi și auzea 
începutul: „La început a fost Cuvântul…” Îl știa de la 
bunicul ei. Era sigură că, dacă autorul tabloului i-ar fi fost 
contemporan, ar fi așezat-o și pe ea în interiorul acelui 
spațiu magic, pe care, în timp, începuse să-l numească 
raiul ei din ramă. Ca să o readucă la realitate, bunicul 
trebuia să vină și să o ia de mână și să îi zâmbească 
așa cum îi zâmbea uneori dimineața, atunci când o 
trezea din somn.  

— Biserica are numele dumitale, i-a spus ea 
odată bătrânului Iohann în timp ce parcurgeau agale 
aleile răcoroase ale parcului. 

— Da, draga mea, dar asta este doar o 
întâmplare. Numele îi vine de la cel care a construit-o cu 
peste o sută cincizeci de ani în urmă. Îl chema tot 
Iohann. Şi cum printre sfinţi se afla unul cu numele 
acesta, Sfântul Ioan ― ai auzit de el, desigur ― biserica 
a primit numele de Iohanniskirche, pomenindu-i în acest 
fel pe amândoi.  

                     FRAGMENT DE ROMAN 
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Bătrânul ceasornicar îi dădea explicaţiile 
acestea în germană. Era o dorinţă fierbinte şi o 
preocupare constantă a lui ca nepoata să vorbească 
negreşit limba strămoșilor săi. În acest scop s-a impus 
autoritar. În familie se vorbea şi germană şi română, 
după împrejurări, dar grădiniţa şi toate celelalte şcoli ce 
urmau trebuiau negreșit să fie făcute în nemţeşte.  

— Pot să-ți mai spun că fosta biserică, cea care 
a existat înaintea acesteia, avea și un orologiu dăruit de 
un strămoș de-al tău, şi el tot ceasornicar. A fost demult 
asta. Acum, nu știu din ce motiv, biserica nouă a fost 
refăcută fără ceas.  

Angela îl privise plină de încântare, dar pentru 
ea basorelieful aflat deasupra intrării era nu numai piesa 
cea mai dragă, ci însăşi lumea în care se retrăgea, 
alunecând pe aripa diafană a imaginației ei de copil. 

Toate acestea se derulau ca fragmente de viaţă, 
care mai luminoase, care mai înceţoşate, dar Angela şi 
le recunoştea ca fiind ale ei, sădite acolo într-un cotlon 
al sufletului, în care îi plăcea să scotocească uneori, în 
momentele de reverie de mai târziu.  

Îşi amintea de vizitele în atelierul bunicului, în 
care mici instrumente strălucitoare, delicate şi 
misterioase o umpleau de uimire. Aici, deşi era 
întotdeauna curat, plutea mereu un miros specific, un 
amestec de uleiuri fine, de soluţii de curăţat 
mecanismele îmbâcsite ale unor ceasornice 
redescoperite prin cine ştie ce cotloane părăsite, de 
aramă coclită, de transpiraţie acră și stătută, mai ales în 
zilele de târg, când era asaltat de clienți veniți de prin 
satele vecine. Mai ales în zilele umede de toamnă, când 
intrau înăuntru oameni cu hainele îmbibate de apă, ce 
duhneau a cizme de cauciuc, a lână crudă şi a câine 
plouat. Aşa i se părea ei atunci și, în acele zile, evita să 
treacă pe acolo. Altfel, bunicul avea întotdeauna o 
soluţie pentru a o face să se simtă bine la măsuţa liberă 
din colţul biroului, aşezată acolo parcă anume pentru ea, 
și unde se găseau mereu diverse obiecte specifice 
meseriei lui. Avea la îndemână ba o carcasă metalică de 
ceas, în care mai rămăseseră doar câteva rotiţe dinţate, 
ba o lupă ce făcea minuni cu literele și cifrele din fața ei, 
ba un titirez din bronz înverzit de rugină pe care îl 
învârtea într-o tavă rotundă asemenea unei farfurii, 
numărând apoi până la cât acesta continua să se 
învârtească. Într-o zi, văzând-o cu ce atenţie şi 
încordare se străduieşte să ţină pasul numărătorii cu 
vârtecuşul titirezului, bunicul i-a dat un mic cronometru şi 
i-a explicat cum să se folosească de el. Asta a bucurat-o 
foarte mult şi, cum învăţase deja cifrele şi literele, s-a 
gândit să ţină o evidenţă a performanţelor. De regulă, 
înainte de a se hotărî să urce în camera ei, îi arăta 
bunicului, plină de încântare, hârtia pe care își însemna 
rezultatele. El îşi primea înapoi cronometrul, îi verifica 
integritatea, demonstrând un interes vizibil pentru acest 
aspect al colaborării lor, apoi, fără excepţie, îi lăuda 
realizările.  

Cu toate atențiile din partea bunicului, Angela l-a 
socotit întotdeauna ca pe un educator de sărbătoare. 
Cea care se ocupa cel mai mult şi cu mai mare atenţie 
de ea era bunica, Iohanna. Totuși ea pe bunic îl 
îndrăgea cel mai mult. În timp dragostea pentru el se 
transformase într-o adevărată venerație, si nu exista 
pentru ea, atunci, teamă mai mare decât aceea că ar 
putea vreodată să-l supere cu ceva. Dovada afecțiunii ei 
necondiționate s-a manifestat și prin faptul că la moarte 
lui s-a simţit cu adevărat părăsită şi devastată de o 
teamă difuză cu privire la existența ei viitoare. Dar așa 
cum era firesc, durerea s-a stins treptat, fiind 
compensată tot mai mult de plăcerea de a răsfoi 
albumele de artă pe care le avea din belşug la 
îndemână. Își dădea seama că viața ei începuse serios 
și se desfășura într-un fel de senină solemnitate, care o 
punea mereu în situația de a fi atentă la cei din jur și mai 
cu seamă atentă față de cei care o iubesc necondiționat. 
Poate că și de aceea nici nu și-a pus problema propriei 
religiozități. Era mulțumită cu ceea ce avea. Mai târziu, 
după ce a citit și a văzut destule pentru a putea emite 
judecăți cu ceva miez și greutate, și-a formulat o 
concepție simplă despre religie, dar de lepădat de ea, 
așa cum se părea că a făcut-o tatăl său, ea nu se simțea 
în stare în nici un chip. Tot privind în jur și judecând, a 
ajuns la un compromis care ei i se părea mulțumitor. 
Religia înseamnă fapta bună! Atât! Dacă vrei să-ți fie 
bine aici, atunci aici trebuie să faci faptele bune. 
Pământul este și raiul și iadul, depinde de fiecare ce 
alege. Pe bunicul Iohann nu și-l putea imagina altundeva 
decât în rai, dar cum raiul este însăși lumea aceasta, 
bunicul ei nu putea fi altundeva decât aici, în mintea și în 
inima ei. De acolo el o urmărește, o veghează și o 
judecă. De aceea, și după ce el s-a stins, ea a continuat 
să se teamă că, prin cine știe ce faptă nesăbuită, ar 
putea să-l supere. În timp și-a dat seama că a ajuns la 
concluzia aceasta, făcând un compromis între nihilismul 
tatălui său și religiozitatea senină a bătrânului Iohann 
Stolz. Și toate i se păreau normale, afară de ideile 
nemuririi sufletului și a judecății de apoi, pe care ea nu le 
putea înțelege în nici un chip. Apoi, pentru mintea ei de 
copil, Dumnezeu exista, pentru că Iisus era acolo, 
deasupra intrării în biserică, iar existența Lui se întinde, 
pentru fiecare om, atât cât i se întinde și viața. Grădina 
bucuriilor putea fi doar aici, pe pământ și nu într-un alt 
spațiu despre care nimeni nu știe nimic. Ideile acestea 
nu știe cum de i-au venit în minte, ce voce stranie i le-a 
inoculat acolo, dar explicația i se păruse atât de 
liniștitoare încât nu o mai speria gândul că, prin ele, s-ar 
situa la marginea unei blasfemii ce l-ar putea supăra pe 
bunicul ei. Iar atunci când tatăl său i-a vorbit despre 
Socrate și despre daimonul său, s-a simțit pe deplin 
liniștită. Nu era singura căreia i se întâmpla așa ceva. 
Să audă șoaptele unei voci interioare care să o îndrume 
și să o lămurească. Mai târziu, meditând la aceste 
lucruri, și dat seama că, până la urmă, ele nu erau 
altceva decât o viclenie a spiritului ei moral, menit să o 
ferească de teamă și să o ocrotească de tulburătoarele 
neliniști metafizice. 
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În perioada aceea, tatăl ei, în calitatea sa de 
librar, făcuse o adevărată pasiune din colecţionarea 
albumelor de artă. Pe unele le cumpăra, spre marea 
disperare a soţiei, pe altele le primea, ca „rebuturi” 
printr-o relaţie de amiciţie de la cineva care lucra la 
poligrafia din oraş. E adevărat, aveau mici defecte, de 
imprimare, de aşezare în pagină, de tăiere, de 
copertare, dar ce conta asta, câtă vreme le primea pe 
gratis. În multe cazuri, cei neavizaţi nici nu le observau. 
Avea cunoştinţe în rândul colecţionarilor de cărţi din ţară 
şi afla, din surse doar de el ştiute, când unul dintre 
aceştia era la ananghie, era pe fază când cineva din 
oraș decidea să-şi lichideze biblioteca personală sau 
când o familie de saşi sau evrei urmau să plece definitiv.  

Angela nu se gândea atunci că printre armele 
pe care omul le foloseşte în lupta pentru supravieţuire, 
memoria şi uitarea selectivă au un rol capital. Cine nu 
uită nimic, nu supravieţuieşte, iar cine uită tot, nu mai 
are viitor. Deocamdată ea o ducea bine. Atâta doar că 
bunica ei începuse să dea tot mai des semne de 
slăbiciune, până când, într-o zi de toamnă, s-a dus și ea 
să-l caute pe Iohann Stolz, pentru a-i fi alături așa cum îi 
fusese mereu încă din tinerețe. Asta i-a spus mama sa, 
Monika, în ziua în care Iohanna s-a stins. Angela nu a 
avut niciun motiv să nu o creadă.  

Când a aflat, ceva mai târziu, că în locul 
atelierului şi al instrumentelor de acolo vor fi cărţi, s-a 
bucurat. Un magazin de cărți colorate, ce-și putea dori 
mai mult! Îi plăcea să răsfoiască, să privească poze, să 
deslușească titlurile scrise cu litere mari, pe care le 
rostea cu voce tare. După ce făcuse progrese în ştiinţa 
cititului, plăcerea Angelei de a sta în prăvălia de cărți, 
sporise. Prin grija tatălui, avea întotdeauna pe masă 
ceva interesant de răsfoit sau citit. Uneori i se alătura și 
prietena ei, Tereza, dar asta doar în zilele urâte, când nu 
se putea juca afară cu ceilalți copii. 

— La masa mea, îi spusese ea mamei sale, 
plină de mândrie, am trei feluri de cărţi: unele sunt de 
colorat, altele de citit, cam fără poze, iar altele de privit, 
care sunt aproape numai cu poze şi care sunt cele mai 
frumoase.  

Monikăi nu-i fu greu să înţeleagă că acestea din 
urmă erau albume de pictură sau ghiduri turistice cu 
fotografii din diverse colţuri ale lumii. Era încântată de 
bucuriile copilăreşti ale Angelei, de dragostea ei senină 
pentru cărţi şi de progresele pe care le făcea cu cititul și 
socotitul de la o zi la alta.  

Familia Stoltz avea în casă o pianină pe care o 
cumpărase pe vremea când Monika era ea însăși de 
vârsta Angelei. Muzica era o tradiție în familiile săsești. 
Fetele cântau la pian, flaut, vioară, iar băieții la alămuri 
de toate categoriile. Când printre fete sau printre băieți 
apărea câte un talent, acesta era preluat de comunitate 
și, prin intermediul bisericii, era pregătit mai departe. 
Mulți s-au ridicat astfel, ajungând artiști cunoscuți. 
Monika însă nu a fost printre aceștia. Se plictisea la 

pian, iar părinții, dezamăgiți, au fost nevoiți să o lase în 
pace. Mica lor fetiță prefera jocurile ,,de-a doctoriţa”, 
tratându-şi păpuşile de tot felul de boli imaginare, cât era 
ziua de mare. Visul de a deveni medic îi fusese sădit în 
suflet încă de mică și l-a îndeplinit parțial. A ajuns 
asistentă medicală și era încântată de ceea ce făcea. 
Pianina a rămas însă în casă pe post de mobilă stil și 
toată lumea s-a obișnuit cu ea. Tăcută și cuminte, dând 
încăperii o anumită distincție, aștepta parcă momentul 
când altcineva, alt membru al familiei Stoltz, îi va 
deschide capacul negru și își va plimba degetele 
delicate pe clapele sidefii. Când Angela a împlinit șase 
ani, lucrul acesta chiar s-a întâmplat. Toți au constatat 
bucuroși că tinerei domnișoare îi plăcea să cânte. Au 
aşteptat cu nerăbdare vizita profesoarei de pian, care, 
după primele ședințe, și-a dat seama că are parte de un 
elev dăruit cu  dragoste pentru artă.   

Sesizând talentul fiicei sale, Monika a fost cea 
mai fericită. Îl socotea ca pe o revanșă în fața propriei 
neputințe de a cânta. Bucuriile acestea nu reuşeau 
întotdeauna să-i ascundă unda de tristeţe de pe chip. 
Fără să-și dea seama, Angela intuia că ceva nu este în 
regulă în familie, că părinţii ei s-au schimbat, că au 
devenit mai preocupaţi, mai sobri şi mai reci unul faţă de 
celălalt și chiar faţă de ea. Simţea cum un soi de 
însingurare nelămurită o cuprinde, împovărând-o cu o 
nelinişte difuză şi grea. Tânjea tot mai mult după 
atmosfera veselă şi destinsă din vremea bunicilor şi 
chiar din vremuri mai apropiate, când părinţii îi erau 
mereu alături şi ea se simţea cu adevărat iubită şi 
ocrotită. Nici acum nu-i lipseau cele necesare. Avea de 
toate, era liberă să se joace, să citească, să privească la 
televizor, dar aerul din jur parcă devenise mai rarefiat şi 
mai rece. Se simțea din ce în ce mai singură. Atunci a 
descoperit ceva ce nu va uita niciodată: chiar și când 
eşti liber, în singurătate întotdeauna ţi-e frig. Aceasta nu 
era o deducție a rațiunii ei, ci o dureroasă senzație 
fizică, ce o va urmări mereu.  

În casă, tot mai des se întâmpla să-și audă 
părinții vorbind în şoaptă sau pe ton răstit și acuzator. Şi 
nu i-a fost greu să înţeleagă faptul că între ei au apărut 
probleme. Cuvintele pe care le auzea cel mai des, erau: 
bani, băutură, sărăcie, plecare în lume… Faptul o 
întrista de fiecare dată, dar uita repede atunci când se 
lua cu joaca sau răsfoia cărţile şi albumele pe care tatăl 
său i le punea la dispoziţie. Citise undeva că viaţa 
înseamnă să găseşti ceva de făcut între momentul 
naşterii şi cel al morţii. În ultima vreme se gândise 
deseori la aceste vorbe, mai ales pe măsură ce discuţiile 
aprinse şi stările tensionate din familie deveneau tot mai 
dese. Oare pentru părinţii ei asta înseamnă viaţa? 
Vârsta ei fragedă nu-i îngăduia atunci să ducă mai 
departe judecăţi atât de grave. Se gândea, totuşi, că 
parcursul unei vieți ar trebui să semene cu parcursul 
unei zile. Pentru ea o zi însemna ceea ce îşi găsea de 
făcut din momentul în care se trezea, dimineaţa, şi până 
ce adormea din nou. Şi ea îşi găsea mereu de făcut 
ceva ce îi plăcea. I se părea ciudat faptul că părinții ei nu 
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mai găseau altceva de făcut decât să se certe. Oare 
asta era viața lor? 

În una din zilele dinaintea vacanţei de vară, 
când se întoarse de la școală,  o găsi pe mama sa 
acasă umbrită de tristețe. Avea ochii roşii. Plânsese. O 
privi întrebător. Îi era clar că se întâmplase ceva, poate 
o nouă ceartă în familie. Dar nu îndrăzni să întrebe 
nimic. Se temea că ar putea să o supere și mai tare. 

— Cum a fost astăzi la școală, mamă? Du-te şi 
te spală, apoi vino să mănânci. Ţi-o fi foame, nu?  

Era ritualul cotidian şi aceeaşi întrebare, acelaşi 
îndemn. Doar tonul era altul. 

Când, după masă, coborî în prăvălie, la tatăl 
său, constată că şi acesta era neobişnuit de sobru, nu 
numai cu ea, dar şi cu puţinii clienţi care mai intrau în 
magazinul lor de cărţi. Dar nici această constatare nu o 
alarmă peste măsură. Ştia că mâine soarele va răsări 
din nou și lumea continua să meargă mai departe.  

După ora închiderii, când tatăl urcă în 
apartament, se lămuri. Asistă și ea la discuție. 
Apăruseră probleme la spital. Suprasolicitarea și salariile 
mici și erodate de inflație făceau viața grea tuturor. 
Colac peste pupăză, mama intrase în conflict și cu șefii 
ei. Așa nu se mai poate. Trebuiau să găsească o soluție. 
Monika a plâns, iar tatăl ei a tăcut. După câtva timp în 
care niciunul nu a mai găsit ceva de spus, el a ieşit în 
oraş. În ultima vreme Daniel Strei îşi făcuse un obicei 
din aceste ieşiri. Zicea că iese cu treabă, face achiziţii, 
are oferte de cărţi, se întâlneşte cu indivizi care îşi 
lichidează bibliotecile personale, face schimburi etc. 
Monika părea a se fi obişnuit cu escapadele serale ale 
soţului său, iar Angela chiar credea că toate acestea fac 
parte din meseria lui. O supăra însă faptul că acesta 
revenea acasă tot mai târziu şi cel mai adesea băut. De 
regulă, la acele ore ea era în camera ei, dar nu de 
puține ori se întâmpla să o trezească tonul ridicat al 
discuţiilor dintre părinţi. Mama, supărată, îi reproşa 
mereu câte ceva, dar faptul că „nu se gândește la fetiță, 
care de acum este mare şi cu nevoi tot mai multe”, o 
necăjea cel mai tare. Se vedea și ea prinsă într-o ceartă 
a oamenilor mari, o ceartă pe care nu o înțelegea. 

— Ce să fac, dragă? îl auzea pe tatăl său 
vorbind pe un ton ce părea spăşit şi împăciuitor. 
Lucrurile merg prost, inflaţia şi şomajul au crescut, cine 
mai dă bani pe cărţi azi? Se schimbă vremurile, lumea 
nu mai citeşte. Alte griji o macină. Ştii că Iustin a ieşit cu 
cărţile pe trotuar? Acum le vinde la o tarabă din colțul 
străzii. Apartamentul lor a fost revendicat, cu toată casa, 
de altfel, de un fost proprietar apărut din senin. Același 
lucru și cu Cândea, cel cu magazinul de mărunțișuri. În 
țara asta nu mai poți fi sigur de nimic. Vor urma multe 
asemenea cazuri, este foarte clar… Oamenii o duc greu, 
iar tu vii şi faci istericale. Cel puţin, eu muncesc. Şi ce 
dacă mai beau un pahar? Toată lumea face la fel. Astea 

sunt afacerile. Acesta este capitalismul, dragă. L-ai visat 
şi erai fericită când a venit. Îţi place? Mie nu!  

— Daniel, te rog nu mai spune asta. Noi nu o să 
ajungem acolo. Casa este a noastră, nu ne poate scoate 
nimeni de aici. Apoi, lucrurile se mai pot îndrepta. 
Întotdeauna revoluțiile sunt urmate de tot felul de crize, 
știi asta. 

— Știu, sigur că știu, așa cum și tu știi să faci 
isterii. Stai cu fundul pe banii moșteniți de la taică-tu şi te 
plângi. Şi colecţia lui de ceasuri îți dă ora exactă sub 
fund, da ora exactă sub fund, dar nu, e tabu, e sfântă…                                                                                                              

— Sunt banii lăsaţi de tata pentru copil. Sunt 
banii ei şi te rog să nici nu te mai gândeşti la asta 
niciodată!    
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Daniel 
LĂCĂTUȘ 
 

 
dintr-o dată toate 

superputerile mele au 
dispărut 

 
simțeam că pot zbura  
trece prin pereți 
sau că aș fi putut opri o locomotivă  
care s-ar deplasa cu 200 km la oră 
să stau în fața ei  
și să opun rezistență cu brațele  
 
am putut visa apoi  
că femeia pe care am iubit-o  
a venit să locuim împreună 
am avut o casă cu grădină  
și ne-a plăcut să urmărim aceleași filme 
 
după ce am parcurs Atlanticul  
în 45 de minute 
pentru îndeplinirea capriciilor ei 
de a face o croazieră pe Sena 
la întoarcere am deviat  
jumătate de kilometru 
încât barca în care am navigat 
a acostat mai în jos de casa noastră 
de unde am purtat-o în spate 
ca pe un sac plin de comori 
 
a venit apoi o după-amiază  
capricioasă de octombrie 
în care n-a mai sosit acasă  
doar mi-a transmis  
că a întâlnit pe altcineva 
 
dintr-o dată  
toate superputerile mele au dispărut 
când și alarma telefonului a sunat  
mai strident ca o ambulanță 
 
 

candidat pentru gloria veșnică 
 
tocmai s-a ars acum un minut 
becul de 60 wați cu filament incandescent 
agățat de tavanul camerei mele 
înlocuit de curând 
cel anterior 
de același tip și de aceeași marcă 
a fost aici când am sosit 
în luna mai a anului trecut 
acum 12 luni 
termenul de valabilitate al produsului 
conform ambalajului din interior 
este de 1000 de ore 
de ce a explodat becul 
după doar 30 de ore de utilizare? 
încerc să găsesc o explicație rațională 
pentru moartea timpurie a becului meu 
 
întins pe spate în pat 
mă uit insistent la acel obiect bulbos nesemnificativ 
care atârnă deasupra capului meu 
întrebându-mă dacă nu cumva bunicul meu  
care a murit acum 20 de ani  
de un atac de cord 
vrea să-mi trimită un mesaj  
de o importanță maximă 
 
ce ar vrea bunicul ăsta să-mi spună 
care nu are răbdare  
până când voi veni ca să-l cunosc în iad 
după ce îmi trece parcursul natural  
al șederii mele pe pământ? 
 
să fiu aproape de sfârșit 
în această lume  
plină de păcat și deznădejdi   
iar ruda mea încearcă să mă avertizeze 
despre sosirea iminentă a morții mele? 
 
ar trebui să mă opresc aici cu ipotezele 
și să mă îmbrac pentru a fugi la biserică  
să-mi mărturisesc păcatele comise 
ca infracțiunile morale să-mi fie iertate  
iar eu eliberat de stigmatul prejudecăților 
și să redevin un candidat  
pentru gloria veșnică 
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Vali NIȚU 
 
 
 
 
 
 
metafore din palma cerului 
 
 
 
prin pletele cerului împletim speranțe 
la început de an 
pe fiecare fir de argint legănăm vise 
în cuminţile dorinți 
 
în braţele omului de zăpadă aprindem lumânări vii 
cu fiecare zi alergăm 
atunci când înţelegem graba 
nu mai putem da timpul înapoi 
să strângem în bulgăre tinerii fulgi ireversibili 
 
indiferenţi mergem mai departe 
până când vom fi la reverul unui frac 
o pată de culoare neagră într-o rotire universală 
pulbere de trecători 
uneori biciuiți de braţele viitorului 
amanetat 
 
cu preţul unei vieţi se joacă atemporalul hotar 
desenează limita omului 
cu lumină şi rost în sufletul poetului 
agăţat de cuvânt în vers  
de vers în poem 
de scânteie în flacără 
de foc în scrum 
de iubire 
 
în esenţă 
o rotire 
 
 
 
izvorul nestăvilit de sete 
 
în mâna destinului se odihnește zborul 
pictează pe tâmpla serii dantela fiorului nesfârșit 
apropiată nuntă de flori 

culoare prin nuanța vremii 
curajul de a parcurge peisajul viu 
 
în alfabetul dragostei trăite 
același cuvânt în două suflete 
în gala de excelență a vieții ești numai tu 
prin verbul a iubi 
floare de iris 
 
eu sunt izvorul nestăvilit de sete 
miniatura din cuprinsul acestui univers 
râul ce mă curge în corul cristalin al ochilor tăi 
mă predau brațelor tale 
ce nu mă vor lăsa niciodată flămând 
 
stau cu un alt poem la o cafea 
pe aripa unui mesager pleacă gândul meu 
cu arta de a iubi viața 
în puținul rămas prin multul ecou 
din plinul versului simțit pentru tine 
 
te scriu în pântecul de lumină 
simplitate a iubirii prin propria-ți amprentă 
într-o zi de sărbătoare 
când opresc timpul cu mâinile goale 
să-mi potolesc setea în verde viu 
 
 
 
lumină – filă cu filă 
 
în simplitatea cuvântului trăiește gândul 
dincolo de pretutindeni 
dincoace de aproapele unei pene fragile 
se naște un poem în netăcerea tăcerii 
 
verde – lumină 
  
în privirea serii degetele mângâie noaptea 
și-ntr-o splendidă atingere sosește dimineața 
o chemare dinspre mâine 
viaţa nu are termen de comparaţie 
 
verde – lumină 
 
trăim timpul 
îngenunchem la marginea nopții să-i dăruim seara 
îi simțim mâna cu inelul albastru spre tăcere 
fructul iubirii are un sens 
 
verde – lumină 
 
surâde așteptarea 
curge-n cascadă valul vieții 
își cheamă perechea în ziua sortită 
se aude ecoul în surdină 
 
verde – lumină 
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Adelina 
FELVA 

 

 

 

 

asemenea ție dau bice ploilor și te implor 
 

azi sunt cuminte dau bice ploilor ca un jocheu  
de secetă mi s-a albit sub braț cămașa  
ești trup din trupul nordului nefericit  
iar seceta ți-o stinge de un timp  
doar vinul și apoi cârciumăreasa 

dau bice ploilor ce dintr-un bici ar vrea să muște  
poate din carnea ploilor mustind de dor  
și eu sunt biciul care zvântă toată răceala rea din 
tine  
și sângele ce curge din nou din iad înspre obor 
dau totuși bice (ploilor ) ca un jocheu  
de secetă mi s-a albit sub braț cămașa 

 
 
salcâmul nostru mamă înflorește 

 

în pădurea de aramă 
dorm țiganii căldărari 
îmbrăcați așa-ntr-o doară 
în culori de zile mari 

(Doamne stinge lumânarea 
în pădurea de aramă 
nici cruce nefugărită 
puritate fără scamă 
nici țigan neadormit 
nici inel nelogodit 
dăruit nedăruit 
unei lame de cuțit) 
aiurit de rana cruntă 
ce-i sclipește pe genunchi 
Dumnezeul de aramă 
se-nfrățeste cu un junghi 

mamă toată ziua am plâns 

 
 
renaștere ca să nu uit 
 
 
obișnuiam să îti îngrop absența-n vin  
și-apoi sorbeam din noaptea ta puțin câte puțin  
până ce trupul tău prindea contur la mine-n trup  
și eu n-aveam degete destule ca rochia să mi-o rup  
și aveam sânul ars de dor  
și dor mi-era  
ce dor mi-era  
iar palma ta cum un șuvoi de apă din cișmea 
aluneca  
deasupra mea  
și apa în vin se prefăcea  
doar  
apa setea mi-o stingea  
și un parfum de vinișor se înălța din carnea ta 
paharul se roșea roșea ca trandafirul se făcea  
un nor etern se răsucea în carnea ta deasupra mea 
 
 
 
s-a despuiat de întuneric noaptea 
ca-n alcatraz sta ferecată-n negru 
și obosită se simțea s-asculte  
la infinit același marș funebru 

sub biciul vizitiului ceresc 
îmi galopează sângele prin trup 
s-a despuiat de întuneric noaptea 
eu aș fi vrut să nu mă fi născut 
s-a despuiat de întuneric noaptea 

 

 
         Aniversare Iv. Martinovici 75 (din fototeca 
scriitorului Radu Ciobanu) 

                                     POEME 



45 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Ion NEGRILĂ 
 
         Pentru o lectură (posibilă) a 
Zonei 
 

                                                         „... 
Ce a fost asta? Căderea meteoritului? 
Vizitarea locuitorilor abisului      
cosmic?Într-un fel sau altul, un miracol a 
apărut în țara noastră mică - Zona. Am 
trimis imediat trupe acolo. Nu s-au 
întors. Apoi am înconjurat ZONA cu 
cordoane de poliție ... și, probabil, am 
făcut un lucru bun ... Cu toate acestea, 
eu nu știu, nu știu ..." 

 
În Călăuza, cunoscutul film al lui Tarcovski, 

problemele religioase și chiar cele mistice se plasează 
pe primul plan, fapt ce impune ca o „citire” corectă a 
mesajului să devină convingătoare mai ales din 
perspectiva  paradigmei religioase. 

Zona este locul unde se petrec evenimentele 
principale ale filmului. Trei persoane - Stalker (calauza) 
sau omul religios, scriitorul sau scepticul și profesorul 
sau omul de stiință - merg în centrul său, unde se află o 
camera misterioasă care îndeplinește dorințele. O zonă 
nu este doar o locație aleatorie. Precum cei trei eroi ai 
filmului, zona are propriul său caracter și, de asemenea, 
ia parte activ la acțiunea filmului. Cadrul general al 
filmului este istoria umanității. Fiecare dintre noi avem 
cele trei caractere redate mai sus. Eroul principal al 
Zonei este Scriitorul (scepticul). Cine intra primul în 
Zonă? Scepticul. Din Zonă nu există întoarcere. Limbajul 
zonei este limbajul vietii însăși. Creatorul vorbește cu noi 
prin viață. Mersul prin Zonă este comunicarea cu 
Dumnezeu. 

Prima impresie pe care Zona i-o lasă  
spectatorului este de amenințare. Aici, la fiecare pas al 
personajelor, se află un pericol necunoscut. "Zona este 
... un sistem foarte complex ... capcane peste tot și sunt 
mortale", explică Stalker însoțitorilor săi, "... acesta nu 
este un loc pentru mersul pe jos", continuă el. Zona 
necesită respect. În caz contrar, ea pedepsește. Aici, în 
fiecare minut, totul se schimbă, spune Stalker, "... de 

îndată ce oamenii apar aici, totul este pus în mișcare. 
Vechile capcane dispar, apar altele noi. Locurile sigure 
devin periculoase, iar calea simplă și ușoară devine grea 
și primejdiosă. 

Peisajul înconjurător sporește anxietatea. 
Tarkovski descrie Zona ca o groapă mare: case 
dărăpănate sau pur și simplu abandonate, echipamente 
militare distruse, gunoaie de uz casnic, linii electrice și 
chiar rămășițe de oameni, stalkeri militari - aceasta este 
imaginea. 

Primul lucru care atrage imediat atenția este  
culoarea. Lumea din afara zonei este redată in alb si 
negru. Imediat ce eroii intră în Zonă, schema de culori 
devine bogată și variată (o abundență de verde și 
albastru). În ciuda pericolului, viața de aici se joacă cu 
toate culorile. Stalker percepe lumea din zonă ca fiind 
casa lui. Acesta este singurul loc unde este confortabil, 
confortabil, calm și sigur (chiar vrea să se mute aici cu 
familia sa). 

Care este misterul Zonei? De unde provine 
dualitatea ei? Iată răspunsul oferit de Stalker: "În fiecare 
clipă este așa cum noi am făcut-o ... în starea noastră ... 
tot ceea ce se întâmplă aici nu depinde de Zonă, ci de 
noi!" Zona răspunde sensibil la starea sufletului uman. 
Depinde de această stare cum va accepta călătorul și ce 
surprize îi va oferi. Dumnezeu este prezent peste tot 
deci este și în noi. Spațiul din zonă este ambivalent, 
sacru și profan. Să nu uităm:„Lăsaţi copiii să vină la 
Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este Împărăţia 
lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi 
Împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea” 
(Luca 10, 14-15). 

Care sunt cerințele Zonei față de cei care vor să 
treacă prin ea? Condiții importante pentru depășirea 
zonei și împlinirea dorințelor în camera minunată, sunt 
credința și puritatea sufletului. Această idee este 
exprimată cu toată claritatea în „rugăciunea" lui Stalker: 
"Să se împlinească ceea ce este conceput. Lăsați-i să 
creadă. Și lasă-i să râdă de pasiunile lor ... Și, cel mai 
important, să creadă în ei înșiși și să devină neajutorați, 
ca și copiii, pentru că slăbiciunea este mare și puterea 
este nesemnificativă ... Atunci când un om se naște, 
este slab și flexibil, atunci când moare, este tare și rigid. 
Când un copac crește, este moale și flexibil, iar atunci 
când este uscat și dur, moare. Curiozitatea și forța - 
însoțitorii morții, flexibilității și slăbiciunii exprimă 
prospețimea ființei. Prin urmare, ceea ce a devenit 
inflexibil, nu va câștiga. " 

Ca spațiu al realității spirituale, Zona 
reacționează într-un mod special la fiecare „vizitator", în 
funcție de dispoziția spirituală în care se află. Realitatea 
zonei este realitatea icoanei, încălcarea tuturor legilor 

                                      ESEU 
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imaginabile ale existenței pământești și, de asemenea, 
simbolul legilor inexprimabile ale lumii spirituale. 

De ce s-a născut Zona? La această întrebare 
răspunsul este dat  Stalker însuși: "Să ne facă fericiți". În 
ce fel? Zona a dat naștere unei camere care 
îndeplinește dorințele și care este scopul călătoriei a trei 
eroi. Solicitând oaspeților săi setea pentru minune, 
puritate și credință, ea păzește apropierea de acest loc. 

Ce este această cameră? Imaginea trimite la o 
asemanare cu o biserică ortodoxă (puteți vedea absida 
altarului, pronaosul si naosul). 

Ce fel de dorințe îndeplinește camera? Cele mai 
intime.  

Ce este camera? Potrivit scriitorului, aceasta 
este dorința naturii umane corupte; în cuvintele sale, 
"gunoiul" care sa acumulat în suflet.  

Dorințele noastre interioare nu sunt "gunoiul" 
nostru subconștient, pasiuni și complexe. Chiar mai 
profund, chiar în fundul unei ființe umane, trăiește ceva 
care ne face să ne dorim ceva mai mult decât 
satisfacerea nevoilor fizice și mentale de zi cu zi. Nu se 
poate da fericire unei persoane. Fericirea adevarată este 
în noi însine. O persoană, uneori fără să-și dea seama, 
care vrea să devină cu adevărat fericită trebuie sa 
comunice cu Dumnezeu. Acest lucru este posibil numai 
după ce a intrat în comuniune cu ceea ce a venit dintr-o 
altă lume, din cer. Teologic vorbind, plinătatea 
comuniunii cu Dumnezeu este miracolul, fericirea pe 
care Camera o oferă omului. 

Zona comunică Stalkerului. Ea este liniștea și 
mângâierea lui, singurul lucru pe care îl are. Lumea 
reală este plină de pericole. Nu e de mirare că soția, 
care nu vrea să-l lase să aibă altă soartă, se plânge și 
se teme că va ajunge din nou în închisoare. Chiar și 
familia, soția și copilul nu sunt atât de importante pentru 
el. Nu îl inspiră și îl fac să trăiască. El trăiește numai "de 
dragul" și "din cauza" călătoriilor în zonă. 

Această atracție nu se bazează pe o sete de 
profit, și nu pe dorința de a uita și de a obține o altă 
parte a satisfacției egoiste. Este atras de  ceva mai 
profund din Zonă, ceva care nu depinde complet de 
natura sa. "Stalker este o vocație într-un anumit sens", 
explică regizorul prin buzele profesorului. Conducerea 
oamenilor în cameră nu este doar un mijloc de venit 
stabil, este o lucrare. 

Ca servitor al camerei, Stalker este umplut cu 
sfințenie tremurândă. În ciuda faptului că se simte ca 
acasă în Zonă, fiecare acțiune, cuvânt, mișcare, gest, se 
desfășoară ca si cum ar fi în prezența divinului. 
Frivolitatea și îndrăzneala cu care se comportă tovarășii 
săi aici, sunt străine de el. Frica reverențioasă (deloc 
animalică) de a deranja Zona nu dezvăluie în el un 
maestru cu drepturi depline, ci doar un servitor umil care 

încearcă să asculte, sensibil la cea mai mică schimbare 
în starea de spirit a acestui loc misterios. 

Nicăieri în film nu există nicio explicație de ce 
conduce oamenii aici. Dar devine clar că acest lucru nu 
este din cauza banilor (deși sateliții, desigur, îi plătesc 
bani). Cel mai probabil, pentru el însuși. Este ca două 
părți ale aceleiași experiențe. Să fii un ghid al Camerei, 
să aduci oamenii la Miracol și, în același timp, să le 
împărtășești momentele prețioase din Zonă - aici găsind 
satisfacție interioară profundă și adevărata fericire. În 
acest sens el simte justificarea existenței sale.  

Pe de altă parte, Stalker simte că cere ceva din 
cameră pentru el însuși și această armonie fragilă și 
înțelegere reciprocă dintre el și Zonă vor înceta pentru 
totdeauna. De aceea spune că „Stalker nu poate intra în 
cameră! Stalker ... în general, nu poate intra în Zonă cu 
scop mercenar." A cerut camerei pentru ceva pentru el 
însuși.  

Respectul se manifestă în atitudinea Stalkerului 
față de lumea interioară a altor oameni. Nu se întrebă 
niciodată dacă dorințele lor erau îndeplinite sau nu. 
Ideea de a tulbura lumea interioară a unei alte persoane 
și de a se îndoi de puterea miraculoasă a camerei, 
verificând dacă ea a îndeplinit ceea ce i sa cerut sau nu, 
pare o blasfemie pentru el. „Oamenii nu le place să 
vorbească despre secret", explică el obsesivului Scriitor 
și atunci, asta nu ne privește nici pe tine, nici pe mine. 

Imaginea Stalkerului ca imagine a slujitorului 
este subliniată de motivul rugăciunii sale pentru tovarășii 
săi. De câteva ori regizorul îi portretizează pe dirijor, 
rugându-se folosind textul Evangheliei sau cuvintele 
sale, sau prin singura mișcare a buzei, abia vizibilă. 
Stalker este un nebun, totuși, nebunia lui nu este 
demență. Aceasta este viața în conformitate cu alte legi, 
în conformitate cu legile pe care realitatea spirituală le 
oferă servitorului său. 

Cu toate acestea, pentru toți cei din jurul nostru, 
acest lucru nu este altceva decât un comportament 
ciudat dus până la nebunie. Ca rezultat, apare un 
conflict între Stalker și celelalte personaje. El nu este 
înțeles, e suspectat, este batjocorit. Dialogul prin care se 
înțelege imaginea Stalkerului ca pe o imagine a unui 
servitor, apare în mijlocul acestui conflict, pe pragul 
camerei. Profesorul vrea să-l arunce în aer, iar Stalker 
încearcă să-i ia bomba. Scriitorul (scepticul) care 
agreseaza pe Stalker (omul religios) se blochează, intră 
în încurcătură. Stând pe pământ, el plânge ca un copil. 
„STALKER. La urma urmei, nu mai rămâne nimic din 
oamenii de pe pământ! Acesta este ... singurul loc unde 
puteți veni, dacă nu mai este nimic de sperat ... De ce 
distrugeți credința? 
SCRIITOR. Taci! Pot să văd prin tine! Nu-mi pasă de 
oamenii ca tine! Câștigi bani din dorințele noastre! Da, 
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nici măcar bani din afaceri. Te bucuri, tu ești  aici și 
regele și Dumnezeu, tu, fiica ipocrită, hotărăște cine să 
trăiască și cine să moară ... Înțeleg de ce fratele tău, 
stalkerul, nu intră niciodată în cameră. Și de ce? Te 
bucuri aici de putere, secret, autoritate! Ce fel de dorințe 
ar putea exista? 
STALKER. Acest lucru nu este adevărat! Nu este 
adevărat ... Tu Te-ai înșelat! (Îngenunchează în apă, 
spălând lacrimi și sânge de pe față, plângând) Stalker 
nu trebuie să intre în cameră!  
Stalker ... în general, nu poate intra în Zonă cu scop 
mercenar! Este imposibil; Da, ai dreptate, eu sunt un 
nimic, nu am făcut nimic în lumea asta și nu pot face 
nimic aici ... nu puteam da nimic nici macar sotiei mele! 
Și nu am prieteni! Totul mi-a fost luat,  acolo, în spatele 
sârmei ghimpate. Tot ce am este aici. Vezi tu! Aici! În 
Zona! Fericirea mea, libertatea mea, demnitatea mea, 
totul este aici! Eu, aduc aici oameni la fel ca mine, 
nefericiti, torturati. Ei ... Ei nu au nimic de sperat! Și pot! 
Vezi, îi pot ajuta! Nimeni nu îi poate ajuta, dar eu sunt un 
nimic(strigând), eu, un nimic, pot! Sunt gata să plâng de 
fericire, că eu îi pot ajuta. Asta este”! 

Același motiv al nebuniei precum neliniștea, 
continuă în imaginea fiicei lui Stalker. Ea, Monkey, este 
o creatură a zonei. E specială. Puterea ei este ascunsă 
în această nebunie și alteritate. La sfârșitul filmului, 
acest lucru este foarte specific exprimat în scena în care 
fata mută paharul cu o singură privire. În ciuda 
slăbiciunii fizice, în ea se realizează o putere care îi 
permite să acționeze contrar legilor materiei. 

În ciuda tulburării de zi cu zi (boala copilului, 
divergențele din familie) singurele personaje cu adevărat 
fericite din film sunt Stalker însuși și cu familia sa. Chiar 
și fără a folosi camera, protagonistul câștigă vitalitate, 
dedicându-se pe deplin Zonei și altor persoane. 

Imaginea va fi incompletă dacă nu menționăm 
două personaje importante, scriitorul și profesorul. 
Stalker însuși îi cheamă pe tovarășii săi, insistând ca ei 
să nu își pronunțe numele adevărate. Și asta nu 
întâmplător. Aceasta este o imagine colectivă a 
inteligenței umane. Tarkovsky ridică o problemă gravă 
care a fost și este încă acută în decursul secolelor. Este 
vorba de agonia necredintei umane. Lumea intră într-o 
eră a scepticismului. 
Ambele personaje vor să intre în cameră, ghidate de 
propriile lor gânduri și scopuri. Fiecare dintre ele este 
caracterizat în diferite moduri pe parcursul călătoriei, 
expunând bolile mintale pe care elita intelectuală le 
resimte. 

Scriitorul priveste lucrurile la suprafață. "... 
Lumea este plictisitoare și, prin urmare, nici telepatia, 
nici fantomele, nici farfuriile zburatoare ... nimic nu poate 
exista." Din prima remarcă, autorul ne dă de înțeles cine 

stă în fața noastră. Un sceptic plicticos, o persoană 
necredincioasă, hrănită de toate "bucuriile" acestei vieți 
și, prin urmare, devastată din interior. Mai mult decât 
atât, scepticismul și deznădăjduirea scriitorului se 
limitează la blasfemie. Într-unul dintre episoadele în care 
Stalker citește o poezie despre sufletul care se roagă 
pentru Dumnezeu, scriitorul împletește fire ca o coroană 
de spini și spune cu ton de clovn: "Nu te voi ierta!" 
Aceasta este o parodie evidentă a lui Hristos. "Dar acest 
lucru nu este necesar", spune Stalker imediat, "te rog". 
Nu este nimic de genul că, după încercarea din Masina 
de măcinat, Scriitorul se compară cu Evreul Veșnic, 
omul care l-a lovit pe Mântuitor, când era epuizat de 
greutatea Crucii. 

După ce a ajuns, scriitorul nu poate intra în 
cameră. Un scepticism trist și cinismul care-i pătrunde în 
suflet nu permite să i se îndeplinească vreo dorință. 
Pentru a depăși această stare, Stalker îi spune "să se 
concentreze și să încerce să-și amintească întreaga 
viață. Atunci când o persoană se gândește la trecut, 
devine mai blândă." În esență, aceasta este o chemare 
la pocăință. Cu toate acestea, el nu găsește puterea de 
a privi în el însuși pentru a înțelege ceea ce vrea cu 
adevărat inima lui. 
Profesorul, la fel ca și scriitorul, este însetat de adevăr. 
Spre deosebire de colegul său, profesorul este mai 
pragmatic. 

Problema cu profesorul este că în această 
căutare el se bazează prea mult pe o minte goală. Drept 
urmare, această minte îl conduce la ideea că Sala 
trebuie să fie distrusă prin toate mijloacele. Existența 
acesteia este un pericol pentru omenire. La un moment 
dat începe să se îndoiască de realitatea locului. "Atunci 
nu înțeleg nimic", exclamă el. "Care este scopul de a 
merge aici?" Ca urmare, în mintea lui, existența acestui 
loc minunat vine în conflict cu legile științei, iar Camera 
pur și simplu încetează să mai fie pentru el. 

Ce au lipsit Scriitorului și Profesorului de a 
deveni participanți la Miracol? Stalker insistă asupra 
acestui lucru. "Principalul lucru este ... să credem!"  

Despre tragedia omenirii în fața profesorului și 
scriitorului Stalker se plânge în conversație cu soția lui. 
STALKER (suspin). Dacă ai știi cât de obosit sunt! Doar 
Dumnezeu știe! Și ei se numesc intelectuali. Acești 
scriitori! Oamenii de știință! 
SOȚIA. Păstrează-ți calmul! 
STALKER. Ei nu cred în nimic. Creierul lor este atrofiat! 
... Este inutil ... Dumnezeule, ce fel de oameni ... 
SOȚIA. Calmează-te ... Calmează-te ... Nu sunt de vină 
... Trebuie să-i plângi! 
STALKER. Le-ai vazut, ochii lor sunt goi. (Sotia îi da 
medicamente, îl panseaza, isi șterge fata cu o batista, 
plange, se îndepartează). 
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 Prin pericolele lumii Călăuza spirituală este un om. 
Omul torturat de propria necredință este gata să "ridice 
mâna" către ghidul său. Acesta îi dă voie să 
împărtășească cu el acea fericire strălucitoare de care 
sufletul lui este plin și pe care sufletul nefericitului o 
dorește cu atâta nerăbdare. Aceasta duce la locul unde 
se îndeplinesc cele mai secrete dorințe, la Potirul lui 
Hristos ". 

Tema principală din "Stalker" poate fi numită 
ecologie. În consecință, întreaga lume a sunetului 
filmului este organizată în jurul antitezei "natura este 
civilizație".  
Dinamica dezvoltării fonosferei implementează în film 
ideea "călătoriei" conștiinței umane din mediul vieții 
moderne industrializate; "Zona" unui anumit contact 
existențial. În acest caz, vicisitudinile coloanei sonore 
transmit dificultățile de depășire mentală a accretiilor 
artificiale ale lumii materiale. Imaginea este dominată 
deliberat de sunete prelucrate electronic, care joacă un 
rol semnificativ în crearea imaginii materiei sunete 
respinse spiritual. Interpunerea obișnuită a straturilor de 
sunet pentru picturile lui Tarkovsky a fost decisă cu un 
semn "negativ". 

În timpul desfășurării filmului "Stalker", Tarkovski 
a fost interesat în special de posibilitatea integrării 
spirituale și artistice a culturilor contemporane din Est și 
Vest. Regizorul a asimilat intuitiv ideea de a identifica 
muzica reală  și muzica metafizică (muzica universului) 
înțeleasă în mod tradițional ca fiind orientală. Într-
adevăr, în conformitate cu filosofia Orientului îndepărtat, 
sunetul este o modalitate specială de co-creare a 
universului. Prin urmare, în condițiile de auto-distrugere 
a actului fizic al sunetului muzical (datorită crizei 
civilizației occidentale), dorința lui Tarkovski a fost "să 
plece" în dimensiunea metafizică a ființei și să audă 
sunetul armoniei interioare a lumii. Încercarea de 
simulare a sunetului muzica universului readuce din nou 
conceptul muzical al lui Tarkovski la nivelul de mit. 
Activarea funcției componentei sonore în metafila 
artistică sa manifestat în "Stalker".  

Importantă a fost încorporarea momentului 
"călătoriei în zonă" în sunet. Un fragment de trei minute 
al tranziției conștiinței personajelor de la o realitate la 
alta (reprezentat vizual de miscarea unui cărucior) este 
exprimat prin amestecarea zgomotelor specifice cu 
derivatele lor artificiale. Baza a fost luată din sunetul 
roților căruciorului, pe care are loc "trecerea". La 
început, a fost adaugat reverb, într-un loc mai mult, în 
altul altul mai puțin. S-a suprapus muzica lui Dimitri 
Sostakovici, Concertul pentru pian și orchestra nr. 1 al 
lui P. Ceaikovsky, și Ruslan și Lyudmila de Mihail 
Glinka. 

Este simptomatic faptul că re-crearea lumii reale 
moderne a sunetului, sa dovedit a fi foarte relevantă 
pentru cultura muzicală a anilor 70. Problema relației 
dintre sunet, o tradiție muzicală cultivată, sunetul ca 
fenomen acustic (natural) și tăcere, a devenit programul 
de creativitate pentru o întreagă paletă de compozitori: 

Tăcerea devine singura punte spre 
spiritualizarea lumii sănătoase a "Stalker". Nu este 
întâmplător că citatul din Apocalipsa este rostit în șoaptă 
de soție. Coloana sonoră a filmului este saturată de tot 
felul de sunete de la limita muzicalului.  

Astfel de "tranziții" către o altă dimensiune a 
sunetului pregătesc scena pentru modelarea muzicală a 
tăcerii, unde sunetul se transformă într-un mod de a 
intra într-un nou spațiu spiritual, música mundana.  

Includerea radicală în compoziție a conceptului 
filosofic al absenței sunetului în înțelegerea sa 
tradițională (Nimic) a fost manifestată de compozitorul 
american J. Cage în 1952 în opusul său muzical "4.33". 

Tradițiile muzicale sunt reprezentate în film nu în 
mod autonom, ci în contextul actului mitologic al nașterii 
unei materii solide.  

Sunetul respirației lui Stalker este amestecat cu 
sunetul vântului, care devine o parte integrantă a 
spectrului de sunet în curs de dezvoltare. Punctele 
acustice ale apei care picură reflectă scurtele bătăi ale 
containerului, care rezultă din întârzierea semnalului 
sonor și, ca rezultat al filtrului, se deplasează într-un 
mod asemănător cu valurile prin zonele de frecvență ale 
câmpului.  

Fragmentele muzicale marchează personajele 
principale ale filmului: stalkerul, soția, fiica și zona. 
Pentru prima dată în fundalul zgomotului trenului sună 
Marseillaise. "Renunțați la lumea veche ...". În scena 
isteriei soției, auzim un fragment din opera Tannhauser 
a lui Wagner. 
Tema fericirii este una din cheile filmului. Eroii merg spre 
împlinirea dorințelor, iar stalkerul se vede ca un ghid al 
fericirii. 

Scriitorul, ca persoană creativă, ar putea fi cel 
mai apropiat ideologic față de regizor. Dar caracterul său 
este imbibat de un astfel de cinism despre sacru, că mai 
degrabă personifică, în general, omul civilizației 
moderne. 

Muzica nu doar întărește impresia paralelă cu 
imaginea care ilustrează același gând, ci deschide 
posibilitatea pentru ceva nou, pentru impresii 
transformate calitativ, având ca sursă același material. 
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Nicolae MUNTEANU 

              Numerologie eminesciană și 
contemporană 

 
„Pe ce domnim?...pe cifre și pe semne.”  

(Mihai Eminescu) 
Cele mai străvechi civilizații, egiptene sau mayașe, au 

utilizat numerele pentru a explica tainele universului. În Grecia 
Antică matematicianul și filosoful Pitagora considera că 
numerele reprezintă esența vieții și că întreg universul este un 
sistem armonios de numere și raporturi numerice. Frumusețea 
și logica matematicii este fascinantă pentru cei care stăpînesc 
domeniul, pentru că se poate calcula orice. 

Avid de cunoaștere profundă și ezoterică, de 
descifrare a semnelor, în manuscrisul 2255 Eminescu era 
convins și fascinat de puterea divină a numerelor. 

Pentru neofiți este o întîmplare, uneori o coincidență, 
mai rar un semn și o semnificație. 

În virtutea acestei idei, propunem o abordare ludică, o 
interogație retorică: există întîmplări numerologice? 

Conform preocupărilor eminesciene în a descifra 
tainele semnelor, în același ms. 2255, scria: „78 viața mea 
întreagă, atît am să trăiesc... Asta e mărimea constantă în timp 
a vieții unui individ din rasa noastră”. A fost vreo premoniție 
descifrată greșit? A trăit doar jumătate, 39. Dar 39 + 39 = 78. 
Să observăm că 78 este 6 x 13. Anul acesta, pe 15 iunie 
comemorăm 130 de ani de la intrarea în eternitate a genialului 
scriitor. În viața sa au existat două persoane providențiale. Atît 
de providențiale, că unii cercetători (vezi Constantin Barbu) și 
amatori de corelații mai că îi acuză direct și indirect de 
moartea inegalabilului Mihai Eminescu (13 litere): Titu 
Maiorescu (13 litere) și Veronica Micle (13 litere). Iar 13 x 3 = 
39. Ca să fim obiectivi, totuși, să nu uităm că la naștere se 
numea Mihai Eminovici, dar destinul a făcut ca Iosif Vulcan, de 
la revista „Familia”, să-i schimbe numele și, poate, soarta.  

Maiorescu moare în al 78 an al vieții, în 1917, iar 
suma cifrelor (19 + 17) este 26, adică 13 + 13. Eminescu și 
Veronica au murit în același an, 1889, trăind fiecare 39 de ani, 
împreună cît Maiorescu însuși. Dar 1889 ar da ca sumă 
(1+8+8+9) 26, adică 2 x 13. 

„E o întîmplare a ființei mele, ce bine că ești, ce 
mirare că sînt” se extazia Nichita Stănescu, veșnic îndrăgostit 
de geniul eminescian. 

Facem o digresiune, ca să ne mai jucăm puțin de-a 
matematicienii, cu cifrele. Apocalipsa sfîntului evanghelist Ioan 
din Patmos este a 66 carte din Biblie (și ultima totodată). 
Întîmplător (sau nu) în capitolul al 13-lea, versetul 18 (6 + 6 + 
6) citim următoarele: „Aici este înțelepciunea. Cine are 
pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr 
de om. Și numărul ei este: șase sute șaizeci și șase .”   

Mărturisim că nu facem parte din nația americană 
superstițioasă pentru care cifra 13 este cu ghinion, chiar dacă 

13 state americane au semnat Declarația de Independență. La 
noi ghinionul vine atunci cînd votăm, indiferent de politicieni, fie 
că ne dă cu 13, fie cu 6. Considerăm mai curînd că cifrele sînt 
un dat ontologic suprem, un fel de semne ale sorții. Universul 
nu poate comunica lingvistic, ci doar matematic. Universul este 
prea armonios și impecabil organizat matematic ca să fie un 
joc aleatoriu fără Creator. 

A doua digresiune numerologică ne aduce în 
contemporaneitate, la 01.07.2005. Suma cifrelor este 15, adică 
1+5 = 6.  Ce s-a întîmplat, poate mai țineți minte. Atunci 
deștepții politicieni, după ce au falimentat premeditat țara, au 
hotărît să introducă leul nou, leul greu, întrucît leul vechi se 
ușurase de valoare și toată populația României era milionară și 
nu mai putea de sărăcie. Leul românesc nu mai valora nici 
măcar cît moneda națională a statului Botswana (pentru 
neofiți, nici cît organul de reproducere masculin). S-au tăiat 4 
zerouri după deviza simplificării. Dar nu s-a simplificat nimic. 
Au trecut 14 ani și lumea vorbește încă de milioane, se încurcă 
în cifre. Paradoxul este, dacă observați cu atenție fenomenul, 
că tînăra generație care fie nu exista în 2005, fie era în 
scutece, folosește deseori milioanele în exprimare. De ăi 
bătrîni nu mai vorbim, că ei  au scuza memoriei și cînd votează 
aceeași politicieni perverși cu perseverența omului care știe ce 
face pentru viitorul copiilor și al nepoților. 

Memoria nu ne înșeală, că n-are cu cine: noua 
monedă era compusă din 1 leu (Nicolae Iorga = 12 litere, adică 
6 + 6), 5 lei (George Enescu), 10 lei (Nicolae Grigorescu), 50 
lei (Aurel Vlaicu), 100 lei (I. L. Caragiale) și 500 lei (Mihai 
Eminescu = 13 litere). Hai să le adunăm: 1 + 5 + 10 + 100 + 
500 = un minunat 666, semn că economia noastră duduie. 
Dacă adunăm și bănuții 1 ban + 5 + 10 +50 = 66. Deci 
matematic, economia noastră este simbolizată prin 666,66 
sau, dacă vreți să adăugați și data măreței reforme de la 
începutul acestei digresiuni, 666,666.   A dracului coincidență, 
Doamne  iartă-ne, că nu știm ce zicem! 

Cîrmacii, era să zicem dracii, acestei pure întîmplări 
au fost: preșul Traian Băsescu (13 litere), prim-ministru Adrian 
Năstase (13 litere) și veșnicul guvernator francmason Mugur 
Isărescu (13 litere). Ioi, tulai, Doamne, că iar 13 + 13 + 13 = 
39. 

Să nu uităm: la un moment dat, noul prim ministru 
Călin Anton Popescu Tăriceanu a introdus în luna 12. 2006  
(de 2 ori 6 + 6, la care se adaugă alt 6, dacă vreți joacă) 
moneda de 200 de lei, inutilă și meteorică precum o eclipsă de 
soare care imediat dispare. Dacă vreți să ne mai jucăm o țîră, 
o leacă,  și un pic, numele prim ministrului de atunci, acum 
mare sculă de basculă preș al Senatului, are 36 de litere, iar 
dacă adunăm 1 + 2 + 3 ... + 36 = un minunat 666. Curat ca 
lacrima, fără dosare penale, doar cu vreo cinci neveste ca-n 
poveste și prin vreo trei partide linge blide. Numai bun să ne 
reprezinte ca al doilea om în stat. 

Numerologia este pentru unii o pseudo-știință, pentru 
alții o știință ezoterică ocultă, cabalistică, pentru matematicieni 
doar cifre. Pentru noi a fost doar un pretext de eseu 
interdisciplinar, folosind date reale și niște calcule aritmetice. 
Mai multă matematică nu știm. 
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Codruța 
Adriana 
VANCEA 
 

rutină 

îndopați de fericire 
nu o mai vrem 
ne furișăm de ea 
în casele noastre 
respirăm cu pauze lungi 
aerul 
necesar fiecărei zi 
să ne liniștim spaimele 
apatici 
deschidem aripile 
se–nalță un gând nou 
sus de tot 
mai sus decât moalele pământ 
e cel mai bun moment al zilei 
pe care-l sărbătorim 
la masa amintirilor 
cicatricile noastre închise demult 
joacă șah   
mereu ne trimit regina în anonimat 
adunăm rămășițele de la masă 
după ce ne-am îndopat 
ne trezim dimineață 
cu fericirea pe față 
 
 
 
visul 

de pe marginea lacului 
în noapte 
dansam cu cea mai tristă salcie 
 
în spatele nostru 
muntele însăși  
se apleca să ne privească 
mai bine 
 
se minuna muntele 
cum pot eu înveseli o salcie 
păsări măiastre n-au putut  
să-i adune ramurile  
plânse în țărână 
 
salcia își ridica fruntea 

spre lună 
mă ținea de mână 
 
spre dimineață 
lacul a decis 
să ne separe  
precum 
realitatea de vis 
 
 
numele tău 

 

am uitat într-o bună zi să-ți rostesc numele 
buzele mele s-au deschis  
așteptând  
cuvântul 
 
vorbesc cu tine în fiecare zi 
îți scriu de o mie de ori pe foi,  
pe telefon,  
pe computer 
îți spun TU 
îmi răspunzi TU 
 
nu-mi amintesc când am uitat  
să-ti rostesc numele 
 
nu-mi amintesc când ai uitat  
să-mi rostești numele 
 
îmi amintesc doar 
că aveai un nume frumos 
 
îmi amintesc doar  
că de ori câte ori îl rosteam  
simțeam  
un parfum de bergamotă 
 
 
 
fir de lână 
 
de pe un fir de lână 
alunec ușor  
într-un ghem 
ce se vâră într-un coș 
căptușit de vise 
uitat într-o seară pe-un cuptor de vară 
într-o cârciumioară 
în cântec de vioară 
 
acolo înghesuită 
între alte gheme 
nici că am probleme 
stau cuminte 
colorată 
aștept să fiu 
împletită în straie de primăvară 
să mă port pe afară 
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Magdalena HĂRĂBOR 
 
 
 
*** 

zilele fug, una după alta 
mă arde ca o flacără urma 
vorbe îngheţate pe buze amare 
disperări amuţinde 
în vârtej  sufletul se priveşte 
dorinţa, dragostea  
credinţa 
în sufletul meu  
se rotesc. 
 
 
  *** 

Avem o vastă răbdare 
De a aştepta la uşi închise 
Ştim ce-nseamnă 
Liniştea 
Dintre două acidente vasculare 
Tensiunea tranziţiei 
Râsetele celor puternici 
Sau blocajele de comunicare 
Încet, încet te fortifici 
Capeţi vastă experienţă 
Te cunoşti mai bine , ai mai îmbătrânit cu un rid 
Verdictul e aici şi acum 
Bate la uşa inimii tale 
Mai e timp 
Să-ţi faci o cafea 
Să scapi de teroarea istoriei nejuste şi nejustificate 
Te vei întoarce călit 
În oraşul putrezit de atâta ploaie 
Precum ostaşul din tranşee 
Ai aşteptat destul  
Uşa s-a deschis 
Ai primit un răspuns la întrebarea 
Ce n-ai îndrăznit s-o pui 
Răspuns ? 
o nouă trădare/înşelare ? 
eşti tu  
sau un copil îmbătrânit prematur? 
 

*** 

Femeia –copil adusă de  val  
pătimaş la mal 
prea devreme lacrimă pe obrazul fecund al mării 
caută tihna poemului alb 

vântul despletindu-i săruturi 
în regatul cuvintelor 
sămânţă  
şi cât mi-e departe de tine 
umărul... 
pe care să-ţi sprijini cerul 
braţele goale... 
plânsul  
cât mi-e departe de tine 
un uragan ne desparte  
îi vânez şoaptele galbene  
lunii târzii  
risipite în mine 
până la ultima picătură de ploaie 
întâmplările mă leagă la ochi 
vinovăţiile  
dorurile 
cânturile...  
femeie-copil adusă la mal. 
 

 

Cu ce se mănâncă libertatea ?  

când puii de prepeliţă dorm pe făgaşuri de iarnă  
Pe ce covor de pământ se-ntinde frumuseţea aceasta de 
lună 
când se-ntoarce pe-o parte somnul viperii blânde ? 
Cu ce măsură 
cântărim libertatea 
aşteptând 
să se deschidă  
uşa sorţii 
şi clopotul , clopotul 
 îşi aude puternic bătaia  
Cât de povară să fie povara  
zborului cu aripa smulsă ? 
E atât de frumos şi de bine să-i muşti vieţii dulceaţa... 
Cu ce se măsoară libertatea 
soldaţilor morţi prin tranşee 
a mamelor 
 înecându-şi în lacrimi speranţa ? 
Cu ce e vinovată  
libertatea 
să fie ea 
 însăşi  liberă 
 

Să nu se întunece  
înveli - ne - vom sufletul 
 în pojghiţă 
 de lună.  
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Camelia 
STÂRCESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
De-a fi! 
 
 
 
  
Mi s-a făcut de-a ieri, şi azi, şi mâine 
Şi de-o statornică lumină în fereastră 
Cum i se face spicului de pâine 
Şi ne-muririi de Iubirea noastră… 
  
Mi s-a făcut de Facere, IUBIRE, 
De-a despleti în rugi târzii păcatul 
Mi s-a făcut de-a nu muri-murire 
Şi de-a trăi frumos neîntâmplatul. 
  
Mi s-a făcut de gând şi de tăcere 
De-a muguri albi nuntiţi în primăvară 
Mi s-a făcut din inimă – durere 
Şi din sărut şi-mbrăţişări – povară 
  
Mi s-a făcut de întrebări şi fluturi 
Şi de magnolii albe-nsingurate 
Cum ţi se face visul, când te scuturi 
De amintiri. De-nsângerări. De noapte. 
  
Mi s-a făcut de a rămâne-n viaţă 
Cum din plecări, sub paşi, rămâne drumul 
Mi s-a făcut de DOR, de dimineaţă, 
De aşteptări prea lungi. De doi. De Unul. 
  
Mi s-a făcut de-aproape şi departe 
Mi s-a făcut că simţi şi ştii. Că vii! 
Mi s-a făcut de-a viaţă şi de-a moarte, 
De-a fi sau de-a nu fi… De-a fi!  

 

 

 

 

Marius PENEA 

Inghesuiala 
 
E coadă la impresionat 
E coadă la înscrieri 
Pentru succesurile 
viitoare, 
Cumpărate, reclamate, 
uzucapate, 
De idoli închipuiți 
De idealiști 
Fără rădăcini în realitate, 
Ce ne cheamă la sufragii, 
Mințindu-ne cu vise asumate, 
Programate  cu sondaje 
Si rezultate deja știute 
 
 
E coadă la sufragii, 
Cu visători care au crezut 
În doctrine schimbate 
După interesul momentului, 
De idoli închipuiți, 
Înghesuiți împreună 
Propovăduind minciuna 
Succesurilor viitoatre! 
 
 
eu 
 
 
Încep să număr pe ceru-nstelat, 
O mie de stele 
Si apoi am uitat. 
Un sir lung de zodii 
Caut să leg 
În infinitul paralel 
 
Pe cerul tăciune 
Și fără de nori 
O mie de stele împing către zori, 
O lună în colțuri, 
Gondola tăcută 
Pe un lac paralel 
 
Incep să numar la stele din nou 
Să adormim căutând 
Somnul lin visător 
Să mă trezesc numărând 
Cele o mie de boabe de rouă 
Lacrimi de vise pe pământ. 
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George VĂIDEAN 

           Despre un sat 

Motto: Viața nu este aceea pe care o trăiești, ci aceea 
de care îți amintești. 

Satul este așezat, ca un străger, la poarta de 
intrare în Țara Hațegului şi se numeşte Băţălar. 
Împreună cu alte sate, Vălcelele, Bretea, Ruşi, Strei și 
Streisângeorgiu au stat de pază, la miază-noapte, 
acestei „ţări” a Haţegului, căci la miază-zi era păzită de 
Munţii Retezat. Satul este la o răspântie de drumuri ca o 
cruce. Acolo unde se întretăie singura intersecție de 
drumuri este așezată biserica, școala, căminul cultural și 
casa preotului. Brațele lungi merg oarecum paralel cu 
apa, ca de cristal, ce coboară din munți, a Streiului 
izvorât din locuri unde negreșit l-au purtat pașii pe 
Decebal. Brațele mai scurte ale drumului se sfârșesc în 
ogrăzi. Parcă dinadins a fost binecuvântat de Dmnezeu 
să fie pe acest loc și cu o asemenea înfățișare. Casele 
care îl compun sunt puţine, satul este pitulat printre 
grădini și pomi într-o câmpie mănoasă a milenarului 
Strei, oamenii erau harnici, credincioși, evalvioși şi 
modești.       

Spusele lui Blaga, „Eu cred că veșnicia s-a 
născut la sat”, nu le știam pe atunci, dar simțeam acest 
sentiment la Bățălar. 

De acest sat micuț îmi sunt legate amintirile 
copilăriei și nu pot să nu fiu nostalgic.   
                
Acolo am „visat” eu prima oară, 
Acolo am simțit de prima dată 
Căldura unui sân de fecioară, 
Acolo m-am îndrăgostit de o Mărioară. 
Acolo am trăit într-o lume curată, 
De acest sat câte aș putea să spun, 
Căci el a rămas în gândul meu bun. 
Ce frumoasă ești în amintire tu, copilărie, 
Și pururea așa rămâi frumos în veșnicie. 

Pe lângă cei mai apropiați au fost tineri prieteni 
ai mei care au plecat fiacare la rostul lui lăsându-mi 
imprimată pe retina ochilor, imaginea satului de după 
1940, din anii grei care au schimbat apoi viaţa satului 
patriarhal. Nici prietenii mei din copilărie nu mai sunt, 
nici Nelu, nici Sîlvi sau Jenică, nici Simon, nici Ion. Cu ei 
mă jucam făceam baie în apa ca de cristal al canalului 
ce aducea apa din Strei la centrala electrică de la 
marginea Călanului, cu malurile drepte și adâncimea 
uniformă și cu nisipul ca cernut de pe fund. Cu unii din 
prieteni călăream caii în pășunea din Tranic, cu unii 
furam cireşe din grădina lui baci Anti.   
 Abea așteptam Paștele când într-un loc anume 
ne întreceam la ciocnitul ouălor roșii și încondeiate. 

Obiceiul era: cel al cărui ou se spărgea dădea oul 
copilului care a avut oul mai tare, și așa era o întrecere 
distractivă. Mergeam pe la holde, pe la Ograda cu 
prune. Nu pot uita cât bun simț, cât umor, câtă 
moralitate și iubire avea țăranul nostru de atunci. Eu 
copil fiind și dând binețe unui vârstnic, acesta îmi 
răspundea „Mulțumesc dumitale”. Unde ești 
copilărie...cu morala ta cu tot.    
 Acuma satul, ca toate celelalte, nu mai este ca 
altădată, s-a schimbat mult. Pe drumul principal a apărut 
asfaltul, a apărut electricitatea, telefonul, pe cele mai 
multe case, dacă nu pe toate au apărut antenele 
televizoarelor. În fiecare casă este cel puțin un aparat de 
radio, frigider și multe alte dovezi ale civilizației. Casele 
s-au modernizat sunt dotate cu gemuri termopane, iar 
curțile pavate. La multe din case pe poarta de la uliță 
numai intră căruța cu cai sau carul cu boi, ci automobilul. 
Este bine că s-a ridicat nivelul de trai și cine poate fi 
împotriva progresului, dar unde este naturalețea, 
liniștea, specificul, folclorul, tradițiile, într-un cuvânt 
farmecul satului de altă dată.    
 Între aceste două aspecte fundamentale ale 
satului, el a trăit o lungă și grea perioadă neagră de 
înstrăinare, de îndobitocire, aceea de colectivizare 
forțată, iar mai târziu chiar intenția de a face să dispară 
multe sate. Ca și alte multe sate și satul copilăriei mele a 
suferit aceeași traumă. Sătenilor li s-a luat pământul, 
animalele, carele  și alte unelte agricole. Pe pământul lor 
ei au devenit niște pălmași răsplătiți cu puncte. Atunci s-
a rupt legătura dintre sufletul lor și pământul lor, pentru 
care altădată erau în stare să se sacrisifice şi chiarsă 
săvârșească crime.     
 A venit revoluția și cu ea un entuziasm general. 
Țărani au primit o mare parte din pământurile lor înapoi. 
Dar prea târziu, pentru că acum chiar de m-aș 
întoarce...cine să mai lucreze pământul? Cei bătrâni nu 
mai au putere, vârstnicii nu mai au animale de muncă, 
atelage, unelte agricole sau bani pentru a cumpăra 
mașini agricole. Cei mai tineri, deveniți între timp 
proletari au plecat din sat spre orașe și din țară în alte 
țării, împânzind lumea, pentru aș asigura traiul necesar, 
o pâine mai bună. Turmele de vite, porcine, ovine s-au 
decimat. Pământurile altădată atât de roditoare, cultivate 
cu mare grijă pâna la ultima palmă de teren, acum stau 
părăsite cu zecile și sutele de hectare. Astăzi multe din 
suprafețele cultivabile au fost vândute străinilor. Nimeni 
din sat nu mai vrea să fie țăran. Totul este artificializat. 
Satul de astăzi, în general, a devenit asemănător 
periferiei unui orășel sau mahalaua unui oraș. 

Ştiind și trăind toate acestea, cum să nu te 
copleșească amintirile, cum poți să nu fii cuprins de 
nostalgie când ai neșters pe retină tabloul satului de la 
răspântie de drum, loc hărăzit cu calmul, liniștea și 
normalitatea unei vieți sociale și economice simple, 
liniştite și stabile. Un cadru natural idilic în care viața 
curgea obișnuit, domol. Viața cu activitățile zilnice 
netulburate ce se desfășurau ca într-o familie tihnită, 
într-un tablou patriarhal, parcă pictat de cel mai 
desăvârșit artist. Așa cum a fost el, satul Bățălar de 
altădată, au fost la fel şi alte multe sate româneşti.                          
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Silviu GUGA 

Memorialistica și gastronomia într-un 
diptic 

Damgar Dusil este o săsoaică din Sibiu, 
licențiată la Cluj  în engleză și germană,  care în 
anii 80 a plecat în Germania. A scris, cum e și 
firesc, în limba germană  mai multe cărție, 
majoritatea traduse în limba română. Traducerile 
sunt, desigur, „supraveghiate” de ea însăși.  
Calitățile ei de prozatoare le-am descoperit la 
lectura volumului „Cine păzește pânza de 
păianjen?”, un volum de proză scurtă tradus de 
Karin Dragotă-Sander și Michael Astner, apărut 
acum câțiva ani la Editura Tracus Arte, cu o prefață 
a Ioanei Ieronim.  Am citit apoi un alt volum al 
acestei autoare, „Privind înapoi prin fereastra 
bucătariei”, apărut anterior,  care m-a convins că 
această prozatoare are talentul „așezărilor” epice 
cât mai divese, că știe să-și transmită melancolia, 
dar și umorul, să fie și profundă și amuzantă și să 
ofere cititorului o lectură plăcută și odihnitoare.   
Referințele critice au fost favorabile și au remarcat 
iscusințele unei veritabile scriitoare (menționez 
opinile Ioanei Ieronim,  ale lui Andrei Codrescu și 
Peter Motzan) dar și pe nedrept rezervale (Sorin 
Lavric la volumul „Cine păzește pânza de 
păianjen?”).       
 Recenta carte a prozatoarei, „Dor de casă 
dor de ducă. Itinerare culinare”, în traducerea lui 
Walter Johrend, apărută  la Editura Ratio et 
Revelatio, confirmă așteptările cititorilor și criticilor, 
aș spune chiar mai mult că prin această carte 
Dagmar Dusil a ajuns la maturitatea creatoare care 
o așează în perspectiva unui imediat apogeu de 
creație și în rândul celor mai bune prozatoare de 
astăzi. 
  Cartea se încadrează foarte greu într-o 
specie literară, am putea spune că  e un roman sui-
generis în care memorialistica  și rețetele culinare  
realizează un diptic surprinzător.  Guvernată de 
memorie prozatoarea își știe etala nostalgiile 
generate de locul natal (dorul de casă)  și de 
locurile prin care a trecut (dorul de ducă) și 
reflecțiile, venite odată cu trecerea anilor, asupra 
întâmplărilor trăite. Aproate după fie fiecare 
eveniment al călătoriilor prin lume inserează o 
rețetă. Astfel cartea este un jurnal de călătorie 

complex (peste douăzeci de țări vizitate) cu 
observații amuzante, dar și grave în care 
itinerarele... geografice se completează  cu 
itinerarele culinare. Bine spunea un cititor avizat că 
rețeta de la finalul fiecărei întâmplări e ca un semn 
de punctuație pentru că rețetele sunt bine 
„ancorate” în context și sporesc autenticitatea celor 
relatate.       
    Cartea se poate utiliza cu succes de gospodinele 
pasionate de gastronomie care pot să o așeze 
alături de cărțile Sandei Marin și (dacă sunt mai 
„citite”), ale lui Păstorel Teodoreanu sau Mihail 
Kogălniceanu și Costache Negruzzi. Sincer să fiu 
am lecturat superficial rețetele, atât cât să mă 
convingă că sunt bine scrise. Pe mine m-a 
interesant abilitatea cu care autoarea reușește să 
strecoare într-un discurs epic reflexe ale unor stări 
diverse din „itinerarul” de la inocența din anii 
copilăriei, dintr-un Sibiu multi etnic, la starea de 
înstrăinare pe parcursul căruia prozatoarea poate 
să ofere o proză plină de nostalgie, de observații 
ale unor realități dureroase dar și de umor.   
 Evoluția acestei scriitoare merită să fie 
urmărită și așteptăm cu totală încredere cărțile ei 
viitoare. 
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Semnal de carte : 
 
Tania Tătar- " Condamnată la visare" 
Editura Izvorul Cuvântului-2019 
 
         O carte de poezie, la o oră tardivă, dar 
mesajul este clar, limpede, onest. Tristețea 
vine de la momente de solitudine, de 
descurajare. Cartea după spusa autoarei, 
"concepută ca un dar de oferit familiei și 
prietenilor de suflet" respectă dorința evocată. 
Un proverb spune că între viață și moarte nu e 
decât un pas, dar între tristețe și fericire este o 
distanță infinită...Deci Tania Tătar, s-a decis, 
cu întârziere să privească această distanță cu 
lupa sufletului său candid. Sinceritatea este 
absolută, deci exercițiul este debutant, dar 
cultura solidă, clasică, denotă un gust literar 
sigur, în ton de romanță dulce, eminesciană, 
care nu șochează, e terapeutică și place 
lectorilor săi fideli pe fb.... 
       "Rază m-aș vrea în corola de lumini a lunii 
/ Sau poate-o mică stea-n galaxii depărtate. 
/Ți-aș aduce pietre prețioase, sclipiri rubinii / 
Și-ți jur, niciodată nu ți-aș da iluzii deșarte. / Aș 
vrea multe...ce n-aș vrea să îți dau? / Nu știu 
dacă visu-mi ajunge până la tine. /Și las 
noaptea să treacă și dorul mi-l iau / Între file de 
carte am să-l pun acum bine..(Aș vrea) 
 Carte cu parfum de tristețe, de melancolie și 
multă nostalgie...este traversată de surâsuri 
abia ghicite, chiar dacă o anumită spaimă se 
lasă resimțită, căci poeta iubește viața, 
semenii, familia și știe că sfârșitul este 
ineluctabil. 

             Vârsta duce la maturitate înțelepciune, 
poeta are sfaturi moraliste de dat cu sobrietate, 
chiar cu demnitate maiestuoasă. 
Dragostea este totul, este echilibrul, i-a 
înfrumusețat viața, este visul cu ochii deschiși, 
un balsam pentru inimă și minte, o enigmă 
frumoasă. 
              Cartea e un fel de dare de seamă, un 
voiaj interior prin amintiri, un bilanț de femeie 
liberă, care și-a făcut datoria...are sufletul 
liniștit, are aceste cuvinte flori, de lăsat 
urmașilor.  
Cel care scrie crede în viață, scrisul devine o 
cale pe care se imprimă un întreg destin. 
          Să-i dorim în continuare același curaj și 
aceeași încredere paradisiacă în arta și rolul ei 
în existența umană. Cartea este ilustrată de 
Mihai Cătrună, cu o tușă romantică. 
 
Angela Nache Mamier(Franta) 
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Geo CĂLUGĂRU 

Frusina- O certă izbândă editorială a 
scriitoarei Vasilica ILIE 
 

 
MOTTO: ”Ca să nu mori fără urmă trebuie să-ți 
povestești, mereu și mereu, nașterea, părinții, copilăria, 
tot, tot, tot...” I.D Sârbu 
  

Este ceea ce face, cu indiscutabil talent și 
sciitoarea Vasilica Ilie, ajunsă la cel de-al doisprezecilea 
volum de autor, ”Frusina”.Titlurile celorlalte volume 
apărute între anii 2010-2018, le găsiți pe clapeta primei 
coperți a acestuia. 
Acest roman, ”Frusina”, apărut la editura ”Coresi 
Publishing House”, 2019 este însoțit de o splendidă, sub 
toate aspectele, prefață, semnată de criticul literar Ana 
Dobre, care a ținut, cu tot dinadinsul, să nu-i dea 
dreptate marelui critic și istoric literar George Călinescu, 
care a afirmat, categoric, faptul că, un bun critic literar 
”este un scriitor ratat”și a dăruit literaturii române, 
volumul ”Eu și celălalt”, Editura Bibliotheca, Târgoviște. 
Cum noi, la vremea când se năștea romanul românesc, 
nu am avut contribuția ca gen literar epopeea, cum a 
avut romanul european, acesta își ia sevele din basmul 
popular. 
 Împărtășesc, întrutotul constatarea criticului 
prefațator, distinsa doamnă Ana Dobre. Cum talentul 
narator al scriitoarei Vasilica Ilie, foarte bine marcat în 
acest roman, m-a trimis cu gândul în copilărie, când îmi 
plăcea, din calea afară, să ascult povești, spuse cu har 
de bunica din partea tatălui meu, plăcere vie și astăzi, se 
înțelege că am citit cu multă atenție, povestea acestei 
Frusina, care dă și titlul romanului. Mă bucur că am 
prilejul să-mi spun părerea despre carte și înfăptuitoarea 
acesteia. 
 Iubind profund copiii, ca și autoarea romanului, 
Frusina visează să devină învățătoare, încă de pe 
băncile școlii. Murindu-i mama la nașterea ei și 
rămânând în grija tatălui, care, cu toată bunăvoința și 
strădania sa, n-o poate înlocui, Frusina trăiește amarul 
destin orfanului de la vârsta copilăriei și durerea, când 
își dă seama că, visul său se amână sau, și mai rău, nu 
mai poate fi împlinit. Blestemată parcă, Frusina trece din 
răscruce în răscruce încă din copilărie și adolescență iar 
Vasilica Ilie are și dovedește, suficientă experiență (e 
doar la cea de-a doisprezecea carte!), să creeze și să 
păstreze suspansul, mai ales, în privința iubirii 
adolescentine nevinovate dintre eroina romanului, 
Frusina și George, având răbdarea necesară s-o 
urmărească pe tot parcursul ei. Visul ei este atât de 
puternic încât, în pofida a ceea ce i se întâmplă, 
păstrează speranța unui cândva al împlinirii lui și învață 

cu sârg. Are darul autoarea, despre care vorbesc, de a 
ține la cote înalte suspansul, încât, să nu-și piardă 
cititorii pe drum. Abia sesizabilă, procesul de transferare 
a felului de a fi al celor întruchipări ale maleficului, în 
personaje caracteristice basmului – balauri, zmei, scorpii 
etc – la unii oameni, în partea de întuneric a ființei lor, 
transformându-i, astfel, pe dinlăuntrul cel mai profund, în 
oameni, în stare să schimbe viața altor semeni, într-un 
de neimaginat supliciu. 
 Referitor la iubirea adolescentină dintre Frusina 
și George, care ar fi prețul să fie un restituțio in integrum 
al unei iubiri pilduitoare, gen Romeo și Julieta, 
menționăm că, din păcate, se convertește într-o poveste 
îngrozitoare ieșită la suprafață din partea întunecată a 
sufletului omenesc. Petre, rivalul, încă de pe băncile 
școlii, al lui George, dorind a se bucura de simpatia și 
mai apoi de dragostea Frusinei, se va demonstra, mai 
apoi, că el este cel care l-a omorât pe George. Ciudată 
și totuși plauzibilă, prin modul cum scriitoarea o 
motivează, acceptarea Frusinei de a se căsători cu 
Petre. De fapt, prin consecințele ei și această căsătorie 
se plasează tot într-o răscruce, având în vedere că, 
Frusina va descoperi monstrul existent sub poleiala 
omului cumsecade, căruia încearcă să i se substituie, 
fără a reuși, Petre.  
 În final, și, acest fapt ține și de optimismul 
înnăscut al scriitoarei Vasilica Ilie, aceasta aranjează 
lucrurile astfel, încât, eroina principală a romanului, 
Frusina, să-l întâlnească pe medicul veterinar Alexandru 
Popa, nume total opus lui Petre (dacă-l raportăm la 
Petre cel din Biblie, care, trădându-și învățătorul și-a 
trădat marele destin cosmic, căzând în întuneric), om 
care avusese, de asemenea, răscrucile lui, și astfel, 
soarele răsare și în răscrucea vieții Frusinei. 
 Asimilată temeinic lecția morală a basmului de 
către scriitoarea Vasilica Ilie, aceasta are grijă ca și în 
romanul său să existe o recompensă pentru modul 
extraordinar în care Frusina a înfruntat piedicele. 
Aceasta iese cu bine din răscrucea vieții și intră alături 
de Alexandru Popa în spațiul temporal al propriei vieți pe 
pământ.  
 Câștigul major ca scriitoare al doamnei Vasilica 
Ilie este acela de a fi stimulat imaginația cititorului, 
căruia îi recunoaște statutul de copartener în fascinanta 
operă de creație literară.  
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